STATUTEN
VERENIGING DER LIEFHEBBERS VAN DE PYRENEESE BERGHOND – VZW
NAAM EN ZETEL

Artikel 1.1
De vereniging is opgericht onder de benaming:
CLUB DES AMATEURS DE MONTAGNE DES PYRÉNÉES VERENIGING DER LIEFHEBBERS VAN DE PYRENEESE BERGHOND, verkort
C.A.M.P. - V.L.P.B.
Artikel 1.2
De C.A.M.P. - V.L.P.B. is opgericht te Liernu, op 3 februari 2001.
Oprichtende leden waren:
-

BAELEN Robert, bediende, Driesstraat, 36, 3550 Heusden-Zolder
DECKX Jozef, gepensioneerd, Eikenstraat, 45, 3580 Beringen
de MEEUS d’ARGENTEUIL Vincent, bediende, av. du Sabotier, 25, 1428 Lillois
LAGENDIJK Ingrid, Le Buret, 79, 6662 Houffalize
LIENARD Karin, Carrefour E. Stasse, 6, 5190 Mornimont
MEURRENS Henry, zelfstandige, Aarschotsteenweg, 283/2, 3300 Tienen
SITTINGER Pierre, militair, rue du Gros Chêne, 63, 5310 Liernu

Artikel 1.3
De vereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H. Zij erkent de Conventie van 12 februari 1928
die het pact van 6 januari 1908 herziet, de van kracht zijnde en toekomstige reglementen. De
vereniging verbindt zich er toe om aan die Conventie en reglementen te voldoen.
Artikel 1.4
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3583 Beringen, Dopheidestraat 9.
Deze kan door een beslissing van de raad van bestuur naar eender welke plaats in België
verplaatst worden.
DOEL VAN DE VERENIGING

Artikel 2.1.
De C.A.M.P. - V.L.P.B. stelt zich tot doel de instandhouding en verbetering van de Pyreneese
Berghond uit liefhebberij – in en buiten België – onafhankelijk van kwesties inzake
nationaliteit, politiek, godsdienst of taalgebruik. Zij kan alle daden stellen die al dan niet op
rechtstreekse wijze betrekking hebben op dit doel.
Artikel 2.2
De C.A.M.P. - V.L.P.B. tracht haar doel te bereiken, onder meer door:
a het bevorderen van het fokken uit liefhebberij volgens de standaard van het FCI en een
door de C.A.M.P. - V.L.P.B. nader op te stellen fokreglement .
b het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van het ras;
c het deelnemen en organiseren van tentoonstellingen, wandelingen,…;
d het onderhouden van betrekkingen met buitenlandse zustervereniging;
e het welzijn en de verbetering van de Pyreneese Berghond voorstaan.

LEDEN

Artikel 3.1
De vereniging bestaat uit toetredende leden, effectieve leden, gezinsleden en ereleden. Het
aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan vier effectieve leden.
Buitenlanders zijn tot de vereniging toegelaten. De minimale leeftijd van een toetredend lid is
18 jaar. Leden mogen geen deel uitmaken van een vereniging op Kynologisch Gebied welke
niet aangesloten of erkend is door de K.K.U.S.H. of F.C.I.
Artikel 3.2
Toetredende leden zijn alle natuurlijke personen die willen toetreden, hiertoe een schriftelijk
en gemotiveerd verzoek richten aan de Raad van Bestuur en waarvan de kandidatuur aanvaard
is door de Raad van Bestuur met een 2/3de meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Het
lidgeld dient aan de ledenadministratie te worden betaald binnen de maand na bevestiging van
het lidmaatschap aan het lid.
De lijst van de toetredende leden wordt ten spoedigste in het clubblad bekend gemaakt, nadat
ze door de RVB zijn aanvaard.
Artikel 3.3
Effectieve leden zijn de toetredende leden die na minimum één jaar lidmaatschap aanvaard
worden door de Raad van Bestuur met een 2/3de meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Artikel 3.4
Gezinsleden zijn personen wonend onder één dak bij het hoofdlid, zij zijn toetredend of
effectief, zij hebben stemrecht maar ontvangen géén clubblad.
Artikel 3.5
Ereleden zijn personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Zij betalen geen
lidgeld en hebben op de ALV alleen een adviserende stem.
Artikel 3.6
Ieder lid is vrij de vereniging te verlaten door zijn opzegging schriftelijk vóór 1 december aan
de Raad van Bestuur te richten.
Wordt beschouwd als ontslaggevend:
a het niet betalen van het verschuldigde lidgeld na de herinneringsbrief en vóór 15 februari
van het lopende jaar;
b het overlijden van het desbetreffende lid;
De uitsluiting van een lid kan enkel door de Algemene Ledenvergadering uitgesproken
worden nadat de belanghebbende werd uitgenodigd via een aangetekend schrijven om zich te
verdedigen en al dan niet de nodige inlichtingen heeft verstrekt. Bij stemming is een 2/3de
meerderheid vereist van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De schorsing van een lid kan door de Raad van Bestuur worden uitgesproken indien het lid
bewust handelt strijdig met de statuten en/of de vereniging en wordt via een aangetekend
schrijven aan het betreffende lid medegedeeld en in het clubblad gepubliceerd.
De RvB kan deze schorsing maximaal tot de eerstvolgende ALV uitspreken.
Elk persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich bepaalt tot de kring
van de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad, indien

zij meent dat de beslissing tegen haar genomen de standregelen niet eerbiedigt. Dit beroep is
in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de
K.K.U.S.H. aanvraagt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per
aangetekende brief verwittigd worden en zal, op dezelfde wijze, van zijn recht op hoger
beroep in kennis gesteld worden.
Artikel 3.7
De leden betalen een jaarlijks lidgeld. Het bedrag wordt vastgesteld op de Algemene
Ledenvergadering en zal niet meer bedragen dan 250 Euro.
Door het betalen van zijn jaarlijks lidgeld verbindt het lid zich ertoe de statuten, huishoudelijk
reglement en fokreglement te respecteren.
ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4.1
De Algemene Ledenvergadering (AV) bestaat enkel uit effectieve leden en wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad van Bestuur ofwel door een bestuurder aangeduid door de
Raad van Bestuur. Ereleden hebben geen stemrecht.
Artikel 4.2
De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering zijn:
a de wijziging van de statuten
b de benoeming en de afzetting van de bestuurders
c de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend
d de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
e de goedkeuring van de begroting en van de rekening
f de ontbinding van de vereniging
g de uitsluiting van een lid
h de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
i alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 4.3
Alle effectieve leden worden minstens één maal per jaar uitgenodigd op de Algemene
Ledenvergadering, die plaatsvindt tijdens de eerste drie maanden van het kalenderjaar.
De Algemene Ledenvergadering wordt samengeroepen via het clubblad of per gewone brief,
tenminste twee weken voor de datum van de Algemene Ledenvergadering.
Dit gebeurt door de voorzitter van de Raad van Bestuur of op vraag van minimum 51 % van
de bestuursleden of wanneer tenminste 1/5de van de leden schriftelijk hierom vraagt.
De oproep stelt de datum, de plaats en de agenda vast. Besluiten worden medegedeeld in het
clubblad en in de bijlage van het staatsblad.
Ieder voorstel getekend door 1/20ste van de leden moet op de agenda voorkomen van de
volgende Algemene Ledenvergadering. Leden die voorstellen op de AV wensen te laten
behandelen, dienen die uiterlijk 30 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het secretariaat
te bezorgen met de poststempel als bewijs.

Artikel 4.4
a De Algemene Ledenvergadering zetelt zo vaak als het bestuur nodig vindt
b De Raad van Bestuur roept een Bijzondere Algemene Ledenvergadering samen als hiertoe
schriftelijk door 1/5de -afgerond naar boven- van de effectieve leden wordt gevraagd. Een
garantie van 4 maal “het actuele lidgeld” per persoon wordt bij het schrijven gevoegd. Dit
wordt terugbetaald bij aanwezigheid op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering,
die plaatsvindt binnen de vier weken na het indienen van de aanvraag.
Artikel 4.5
Alle effectieve leden hebben hetzelfde stemrecht bij de Algemene Ledenvergadering. Ieder
effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door één ander effectief lid aan wie hij een
schriftelijke volmacht geeft. Ieder effectief lid kan over zijn stem en maar over één
geschreven volmacht beschikken. De beslissingen worden met gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen genomen behalve in het geval waar de wet of de
statuten het anders zouden voorzien.
Artikel 4.6
De bevoegdheid om de statuten te wijzigen is uitsluitend voorbehouden aan de algemene
vergadering. De raad van bestuur kan slechts wijzigingen voorstellen die alleen de algemene
vergadering kan al dan niet goedkeuren.Opdat een algemene vergadering op geldige wijze een
beslissing kan nemen over een statutenwijziging, moet ten minste 2/3de van de effectieve
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ingeval dat quorum evenwel niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden
bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Er moeten tussen de twee vergaderingen ten minste 15 dagen
zitten. Om een statutenwijziging te kunnen aannemen is ten minste 2/3de van de stemmen
vereist.
Artikel 4.7
De AV kan overgaan tot ontbinding:
Het besluit tot ontbinding kan enkel genomen worden bij aanwezigheid van 2/3de van de leden
en wanneer 4/5de van de leden hierin toestemt.
RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5.1
Het bestuur wordt uitgevoerd door een Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit tenminste
vier en ten hoogste zeven leden, benoemd en herroepbaar door de Algemene
Ledenvergadering en gekozen uit de effectieve leden. Indien door omstandigheden het aantal
bestuursleden minder dan zeven bedraagt, kan het bestuur ter voorlopige vervanging één of
meer stemgerechtigde leden kiezen, die het mandaat van de voorgangers zal voortzetten tot de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze benoeming dient door de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd.
Verkiezingen van de leden van de Raad van Bestuur vinden plaats op de Algemene
Ledenvergadering onder gesloten omslag.

Artikel 5.2
Het mandaat van bestuurslid is vastgesteld voor een duur van drie jaar; bij tussentijdse
vacature echter voor de rest van de zittingsperiode van de voorganger.
Partners en leden van éénzelfde familie in rechte lijn, mogen niet samen deel uitmaken van de
Raad van Bestuur. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
Artikel 5.3
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld, waarin een Voorzitter, secretaris
en penningmeester nimmer in eenzelfde jaar zullen aftreden.
Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld; 2005 de Penningmeester en één bestuurslid,
2006 Secretaris en één bestuurslid; 2007 de Voorzitter en twee bestuursleden, dit schema is te
volgen voor alle volgende jaren, 2008 PM+1BL, 2009 Secr +1BL, 2010 VZ+2BL, enz….
Artikel 5.4
De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester aan.
Artikel 5.5
Om verkiesbaar te zijn bij de Raad van Bestuur moet men effectief lid zijn van de vereniging.
Artikel 5.6
De Raad van Bestuur komt samen zodra de behoeften zich voordoen, minimum één maal per
kwartaal. De raad wordt samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee
bestuurders. In geval de Voorzitter zich verontschuldigt, wordt de raad voorgezeten door de
Secretaris of Penningmeester. De vergadering dient tenminste één maand na de gestelde
datum door te gaan.
Artikel 5.7
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met gewone meerderheid van de aanwezige
stemmen genomen. In geval van staking van de stemmen wordt het punt op de agenda van de
volgende vergadering gezet, als het resultaat opnieuw verdeeld is, dan telt de stem van de
Voorzitter dubbel.
Artikel 5.8
Indien een lid van het bestuur zich gedraagt in strijd met de belangen van C.A.M.P - V.L.P.B.
kan het door een gewone meerderheid van het bestuur in zijn functie worden geschorst en
voor uitsluiting aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen.
Artikel 5.9
Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
De handtekeningbevoegdheid van de vereniging wordt ten op zichte van derden geldig
verbonden door de gezamenlijke handtekening van de Voorzitter en een bestuurslid, de
Secretaris en een bestuurslid of de Penningmeester en een bestuurslid.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, verkopen, schenken
of hypothekeren van onroerende goederen noch tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij
de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij daartoe de
goedkeuring werd verkregen vanwege de Algemene vergadering.

Artikel 5.10
De bestuursleden voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Ingebrachte kosten kunnen door het
bestuur goedgekeurd en door de vereniging vergoed worden.
Artikel 5.11
De Secretaris heeft de machtiging om poststukken te ontvangen of een volmacht te verlenen
aan één van de andere bestuursleden.
Artikel 5.12
Het ontslagen, ontslagnemend of vervangen lid is verplicht, alle documenten en goederen
eigen aan de club volledig en in goede staat te retourneren aan de Voorzitter of het
secretariaat binnen één maand.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art 6.1
De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement, dat deze noodzakelijk acht, op en dit
in overeenstemming met de statuten. Dit moet haar toelaten alle niet in de statuten voorziene
zaken te regelen.
FOKREGLEMENT

Artikel 7.1
Het fokreglement wordt voorgelegd tot goedkeuring door de Raad van Bestuur op de
Algemene Ledenvergadering en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien.
ONTBINDING

Artikel 8.1
Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan in een uitzonderlijke daartoe
belegde Algemene Ledenvergadering, welke tenminste vier weken van te voren moet worden
bijeengeroepen. Het besluit tot ontbinding is slechts dan mogelijk mits meerderheid voorzien,
bepaald in artikel 4.6 van deze statuten.
De activa en passiva zullen bij de ontbinding opgemaakt worden en geschonken worden aan
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Indien deze mogelijkheid niet verwezenlijkbaar is, dan wordt bij gewone meerderheid van
stemmen het resultaat geschonken aan eender welke kynologische organisatie te bepalen door
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 9.1
Het vereniging- en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

Artikel 9.2
De Algemene Ledenvergadering zal twee effectieve leden aanstellen als “financiële
commissarissen”, benoemd voor één jaar en herkiesbaar, belast met de controle van de
rekeningen van de vereniging. Ze moeten hierover een verslag maken aan de Algemene
Ledenvergadering.
De Nederlandstalige statuten zijn de enige rechtsgeldige.

