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Gecoördineerde statuten 
 

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w. 
 

Wijziging volledige tekst van de statuten goedgekeurd op de AV van 10 Mei 2004 - BS 31 Jan 2006 
Wijziging van de maatschappelijke zetel AV 06 Feb 13 – BS 24 Mei 12 (1) 

Wijziging van de statuten goedgekeurd op de AV van 03 Feb 13 – BS 31 Mei 13 (2) 
Wijziging van de statuten op de AV van 05 Feb 18 – BS 09 Mei 18 (3) 

Rechterkolom : voorstel statutenwijziging (conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) 

 
Hoofdstuk I - Benaming, zetel, doel en duur 
 
Art. 1. De vereniging wordt genoemd “Koninklijke 
Groepering Reserveofficieren West-Vlaanderen v.z.w.”, 
afgekort “KGRWV”. (3) 
 
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in 
Weststraat 26 te 8420 De Haan (1) en valt onder het 
gerechtelijk arrondissement Brugge 
 
Art. 3. De vereniging heeft tot doel : 
a. het aanhalen van de vriendschaps- en 
samenhorigheidsbanden tussen de leden ; 
b. de militaire hoedanigheden, militaire kennis en 
tradities te onderhouden en te ontwikkelen ; 
c. het in stand houden van de tradities van de kringen 
van reservemilitairen heden of later gefusioneerd met 
de vereniging ; 
d. de morele en materiële belangen van de 
reservemilitairen en gewezen reservemilitairen en in het 
bijzonder van haar leden, in het burgerlijke en in het 
militaire leven te bevorderen en te bevestigen ; 
e. het leggen van contacten met andere verenigingen 
voor de reserve, met de reservemilitairen in het 
algemeen, met de militaire en burgerlijke, plaatselijke of 
regionale instellingen alsook met de 
schoolgemeenschappen ; 
Ze mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan 
ook onder meer medewerking verlenen aan en belang 
stellen in elk gelijkaardig doel als het hare. Zij moet 
ernaar streven het doel van de vereniging gelijkmatig te 
realiseren over het volledige grondgebied van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
 
 
 
Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. 
 
 
 
 

Art. 1. De vereniging wordt genoemd “Koninklijke 
Groepering Reserveofficieren West-Vlaanderen v.z.w.”, 
afgekort “KGRWV”. (3) 
 
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het 
Vlaamse Gewest. 
 
Art. 3. De vereniging heeft tot doel: 
a. het aanhalen van de vriendschaps- en 
samenhorigheidsbanden tussen de leden; 
b. de militaire hoedanigheden, militaire kennis en 
tradities te onderhouden en te ontwikkelen; 
c. het in stand houden van de tradities van de kringen 
van reservemilitairen heden of later gefusioneerd met 
de vereniging; 
d. de morele en materiële belangen van de 
reservemilitairen en gewezen reservemilitairen en in het 
bijzonder van haar leden, in het burgerlijke en in het 
militaire leven te bevorderen en te bevestigen; 
e. het leggen van contacten met andere verenigingen 
voor de reserve, met de reservemilitairen in het 
algemeen, met de militaire en burgerlijke, plaatselijke of 
regionale instellingen alsook met de 
schoolgemeenschappen. 
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van 
commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de 
opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor 
de verwezenlijking van haar doel. 
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig 
vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de leden, 
de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het 
in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke 
verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 
 
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur 
en kan op elk moment ontbonden worden. 
 
 
 

 
Hoofdstuk II - Leden 
 
Art. 5. Tot de vereniging kunnen reservemilitairen en 
gewezen reservemilitairen toetreden. De Raad van 
Bestuur kan ook andere personen eershalve tot de 
vereniging toelaten. Men verwerft het lidmaatschap na 
aanvaarding door de raad van bestuur en na de 
betaling van het lidgeld, dat jaarlijks door de algemene 
vergadering wordt bepaald en waarvan het bedrag 
echter de 100 euro niet mag overschrijden. (2) 
 
 
 
 
 

Art. 5. Tot de vereniging kunnen reservemilitairen en 
gewezen reservemilitairen toetreden. Het Bestuur kan 
ook andere personen eershalve tot de vereniging 
toelaten. Men verwerft het lidmaatschap na 
aanvaarding door het Bestuur en na de betaling van het 
lidgeld, dat jaarlijks door de Algemene Vergadering 
wordt bepaald en waarvan het bedrag echter de 100 
euro niet mag overschrijden. 
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Art. 6. De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik terug te 
trekken door een gewoon schrijven op het adres van de 
maatschappelijke zetel. 
Wordt als ontslagnemend geacht, het lid dat de 
verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand 
van een herinnering die hem bij gewone brief wordt 
toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6. Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag 
nemen door dat ontslag per brief of per e-mail bekend 
te maken aan het Bestuur.  
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in 
volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap 
bijgevolg onmiddellijk en automatisch wanneer het lid: 

• ofwel niet meer voldoet aan de voorwaarde om lid 
te zijn van de vzw. 

• ofwel de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende 
jaar niet betaald heeft na een schriftelijke 
herinnering. 

 

 
Hoofdstuk III - Algemene Vergadering 
 
Art. 7. De algemene vergadering wordt samengesteld uit 
alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van 
de raad van beheer. 
 
Art. 8. De bevoegdheden van de algemene vergadering 
zijn : 
a. wijziging van de statuten ; 
b. benoeming en afzetting van de leden van de raad van 
beheer ; 
c. goedkeuring van begrotingen en rekeningen ; 
d. de uitsluiting van leden ; 
e. het vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage ; 
f.  het ontbinden van de vereniging ; 
g. de aanstelling en afzetting der leden van de 
kascommissie. 
 
 
Art. 9. De leden worden, door de voorzitter van de raad 
van  beheer, uitgenodigd op de algemene vergadering. 
Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander 
lid. Eén lid kan niet meer dan één ander lid 
vertegenwoordigen. De leden worden uiterlijk acht dagen 
voor de vastgestelde datum, schriftelijk uitgenodigd. 
 
Art. 10. De algemene vergadering wordt minstens 
éénmaal per jaar samengeroepen. Wanneer één vijfde 
van de leden om een buitengewone algemene 
vergadering verzoekt, moet de raad van beheer deze 
binnen de drie maanden samenroepen. 
 
 
Art. 11. Jaarlijks op 31 december sluit de raad van 
beheer de rekeningen van het verlopen boekjaar af en 
stelt een begroting op voor het volgende boekjaar. Deze 
moeten aan de eerstvolgende algemene vergadering ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Art. 12. Alle leden hebben op de algemene vergadering 
gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met 
eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en 
vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin 
er anders wordt voorzien door de wet of door 
onderhavige statuten. 
 
Art. 13. De beslissingen van de algemene vergadering 
worden neergeschreven in een proces-verbaal dat 
ondertekend wordt door twee bestuurders en door de 
leden die het wensen. Alle notulen en beslissingen van 
de algemene vergadering en raad van bestuur, de 
boekhouding, de ledenlijst en alle documenten met 
betrekking tot de vereniging worden bewaard op de 
maatschappelijke zetel. Alle  leden genieten van een 
inzagerecht in deze documenten. 

Art. 7. De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit 
alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van 
het Bestuur. 
 
Art. 8. De volgende exclusieve bevoegdheden worden 
uitsluitend door Algemene Vergadering uitgeoefend: 
a. de wijziging van de statuten; 
b. de benoeming en afzetting van de bestuurders; 
c. de benoeming en afzetting van de kascommissarissen; 
d. de kwijting aan de bestuurders en de 
kascommissarissen;  
e. de goedkeuring van de jaarrekening en van de 
begroting; 
f.  het vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage; 
g. de ontbinding van de vereniging; 
h.  de uitsluiting van een lid. 
 
Art. 9. De leden worden, door de voorzitter het Bestuur 
uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Elk lid mag 
zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Eén lid 
kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. De 
leden worden minstens vijftien dagen voor de 
vastgestelde datum, schriftelijk uitgenodigd. 
 
Art. 10. De Algemene Vergadering moet minstens 
éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen 
de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Wanneer 
1/5 van de leden om een Buitengewone Algemene 
Vergadering verzoeken, moet het Bestuur deze binnen 
de éénentwintig dagen bijeenroepen. 
 
Art. 11. Jaarlijks op 31 december sluit het Bestuur de 
rekeningen van het verlopen boekjaar af en stelt een 
begroting op voor het volgende boekjaar. Deze moeten 
aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Art. 12. Alle leden hebben op de Algemene Vergadering 
gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met 
eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en 
vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin 
er anders wordt voorzien door de wet of door 
onderhavige statuten. 
 
Art. 13. De beslissingen van de Algemene Vergadering 
worden neergeschreven in een proces-verbaal dat 
ondertekend wordt door twee bestuurders en door de 
leden die het wensen. Alle notulen en beslissingen van 
de Algemene Vergadering en het Bestuur, de 
boekhouding, de ledenlijst en alle documenten met 
betrekking tot de vereniging worden bewaard op de 
maatschappelijke zetel. Alle leden genieten van een 
inzagerecht in deze documenten. 
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Hoofdstuk IV - Raad van bestuur 
 
Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad 
van bestuur samengesteld uit minstens drie en g-
hoogstens vijftien bestuurders die benoemd worden en 
herroepbaar zijn door de algemene vergadering. (2) 
 
Art. 15. De duur van het mandaat is vastgesteld op drie 
jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. (2) 
 
Art. 16. De raad van bestuur kiest in zijn midden ten 
minste : een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
 
Art. 17. De raad van beheer vergadert minstens 
viermaal per jaar. Hij wordt samengeroepen op verzoek 
van de voorzitter of van één vierde van de beheerders. 
De raad van beheer beslist zodra de helft van zijn leden 
aanwezig is. De beslissingen van de raad van beheer 
worden genomen met de meerderheid der stemmen 
van de aanwezige beheerders. Bij staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter of van de beheerder die 
hem vervangt doorslaggevend. Van elke bijeenkomst 
wordt een proces-verbaal opgesteld. 
 
 
 
 
 
Art. 18. De raad van bestuur leidt de zaken van de 
vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met 
uitzonderling van deze die door de wet of door dit 
statuut uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn 
voorbehouden. De vereniging kan zich enkel verbinden 
met de handtekening van twee bestuurders. 
 
Art. 19. De bestuurders nemen, in de uitoefening van 
hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op 
zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening 
van hun mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk IV – Bestuur en vertegenwoordiging 
 
Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur 
samengesteld uit minstens drie en ten hoogste vijftien 
bestuurders leden van de vzw. De bestuurders oefenen 
hun mandaat kosteloos uit. 
 
Art. 15. De duur van het mandaat is vastgesteld op drie 
jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. (2) 
 
Art. 16. Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de 
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. 
 
Art. 17. Het Bestuur vergadert na oproeping door de 
voorzitter of secretaris zo dikwijls als het belang van de 
vzw het vereist en op vraag van één vierde van de 
bestuurders gericht aan de voorzitter of secretaris. De 
oproeping gebeurt per e-mail, minimum veertien dagen 
voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuur. 
Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en 
besluiten als ten minste de helft van de bestuurders 
aanwezig is. De besluiten binnen het Bestuur worden 
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige 
bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen heeft de 
voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit 
doorslaggevende stem. Van elke bijeenkomst wordt 
een proces-verbaal opgesteld. 
 
Art. 18. Het Bestuur vertegenwoordigt als college de 
vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij 
vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn 
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordi-
gings bevoegdheid van het Bestuur als college, wordt 
de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd 
door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen. 
 
Art. 19. De bestuurders zijn tegenover de vzw 
aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van 
hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor 
zover de begane fout een buitencontractuele fout is. 
Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor 
beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk 
buiten de marge bevinden waarbinnen normaal 
voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in 
dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening 
kunnen verschillen. 
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is 
hun aansprakelijk voor de beslissingen of nalatigheden 
van dit college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij 
geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout 
hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. 
Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij 
aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 
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Hoofdstuk V - Uitvoerend comité 
 
Art. 20. Het uitvoerend comité neemt als college het 
dagelijks bestuur van de vereniging waar. Het handelt 
overeenkomstig het huishoudelijk reglement en de 
beslissingen van de raad van beheer. Het is aan de 
raad van beheer verantwoording verschuldigd. 
 
 
 
Art. 21. De leden van het uitvoerend comité worden 
door de raad van beheer aangesteld. De duur van hun 
mandaat is beperkt tot de duur van het mandaat van de 
raad van bestuur, die evenwel hun schorsing of 
afzetting kan uitspreken. 
 
Art. 22. De leden van het uitvoerend comité behoren 
steeds tot de leden van de vereniging. De leden van het 
uitvoerend comité zijn onbezoldigd. 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk V – Het dagelijks bestuur 

 
Art. 20. Het dagelijks bestuur omvat zowel de 
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken 
dan de behoeften van het dagelijks leven van de 
vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, 
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, 
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de 
tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen. 
 
Art. 21. Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de 
vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de 
vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan 
een of meer personen.  
 
 
Art. 22. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten 
boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine 
vzw” zoals omschreven in het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) overschrijdt, 
is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen. 
Niettemin zal de vzw twee kascommissarissen 
benoemen te kiezen uit de leden van de vereniging. De 
taak van kascommissaris is onverenigbaar met de 
functie van penningmeester. 
 

 
Hoofdstuk VI – Huishoudelijk reglement 
 
Art. 23. Het huishoudelijke reglement moet door de 
raad van beheer aan de algemene vergadering 
voorgelegd worden. Wijzigingen kunnen door de 
algemene vergadering aan dit reglement aangebracht 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk VI – Intern Reglement 
 
Art. 23. Het bestuur vaardigt alle interne reglementen 
uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan 
geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV 
of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging 
daarvan worden aan de leden meegedeeld 
overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie 
van het intern reglement dateert van 21 oktober 2021 
en ligt ter inzage op de zetel van de vzw. Indien het 
Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit 
op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te 
nemen. 
 
 
 

 
Hoofdstuk VII - Ontbinding 
 
Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging zal het 
vermogen van de vereniging overgemaakt worden aan 
een of meerdere verenigingen met vergelijkbare of 
humanitaire doelstellingen. De algemene vergadering 
wijst één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun 
machten alsook de uiteindelijke bestemming die aan 
het vermogen van de vereniging zal gegeven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoofdstuk VII - Ontbinding 
 
Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging zal het 
vermogen van de vereniging overgemaakt worden aan 
een of meerdere verenigingen met vergelijkbare of 
humanitaire doelstellingen. De Algemene Vergadering 
wijst één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun 
machten alsook de uiteindelijke bestemming die aan 
het vermogen van de vereniging zal gegeven worden. 


