Gecoördineerde Statuten FBN / NL – 9 juni 2017
Federatie van het Belgisch Naturisme vzw
Kapellestraat 58 te 9230 Wetteren
Ondernemingsnummer : 0409.542.116

HOOFDSTUK I
Benaming, sociale zetel, duur, doel, talen.
Historiek:
De statuten zijn voor de eerste maal verschenen onder nummer 1825/59.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 6 mei 1977.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 3 april, 1992.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 10 decembre 2004 , in overeenstemming met de nieuwe
wetgeving betreffende de VZW's. (wet van 2 mei 2002)
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2006.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 11 april 2008.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 25 pril 2014.
Gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2017.

Art 1. Naam
De vereniging heeft,
in het Nederlands, de benaming aangenomen van: "Federatie van het Belgisch Naturisme vzw”;
in het Frans: "Fédération Belge de Naturisme asbl.
Afgekort is de benaming in beide landstalen: "FBN”.

Art 2. Maatschappelijke zetel en duur
De maatschappelijke zetel van de FBN is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling
Dendermonde. Hij is gevestigd in te 9230 Wetteren, Kapellestraat 58.
De zetel kan verplaatst worden naar elk ander gerechtelijk arrondissement bij beslissing van de algemene
vergadering.
De duur van de vereniging is onbeperkt.

Art 3. Doel
De FBN heeft tot doel:
-het bevorderen van het naturisme in België en zo mogelijk in het buitenland.
-het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende naturistenverenigingen en het behartigen
van hun gemeenschappelijke belangen.
-het vertegenwoordigen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal niveau
-het vertegenwoordigen van het naturisme bij overheden, bij recreatieve en andere organismen.
-het geven van informatie, en het promoten van het naturisme;
-het verlenen van informatie aan haar leden in de breedste zin van het woord en zonder enige vergoeding
-het verzamelen en archiveren van gegevens welke voor het naturisme belangrijk kunnen zijn.
-het publiceren of verdelen van alle informatie of documenten betreffende het naturisme en dit op gelijk
welke manier.
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Art 4. Gebruikte talen
Het Nederlands en het Frans zijn de gebruikte talen binnen de FBN
Ieder drukt zich uit en mag zich uitdrukken in de taal die hij gewoonlijk spreekt. Een eventuele vertaling zal bij de
geschreven mededelingen gevoegd worden; eventueel kan een simultane voorzien worden voor de mondelinge
mededelingen.
Alle documenten, opgesteld door de FBN, worden aan de verenigingen in de door hen gekozen taal toegezonden.

HOOFDSTUK II
De leden
Art. 5.
Zijn effectieve leden van de FBN. de naturistenverenigingen opgericht als vzw en aangesloten bij de FBN Zij
worden " LEDEN"· genoemd
De leden behouden hun zelfstandigheid, zonder afbreuk te doen aan de beschikkingen van art. 5e, paragraaf 2.

Toegetreden leden:
De hoedanigheid van "toegetreden lid" wordt toegekend door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur.
In afwachting van de algemene vergadering kan de raad van bestuur, ten voorlopige titel, deze hoedanigheid aan de
vragende partij toekennen zonder afbreuk te doen aan de beslissing van de algemene vergadering.
Degene aan wie de hoedanigheid van "toegetreden lid" is toegekend mag, bij alle activiteiten die hij voordraagt,
gebruik maken van het label "erkend door de Federatie van het Belgisch Naturisme".
Vanaf het ogenblik van de aanvraag tot aansluiting en gedurende de periode waarin de hoedanigheid van
toegetreden lid is toegekend is het voornoemde lid verplicht de naturistische ethiek te eerbiedigen op naturistische
activiteiten en zich te onthouden van elke handeling tegenstrijdig met de moraliteit en de goede zeden.
Het toegetreden lid heeft het recht, met een raadgevende stem, deel te nemen aan de algemene vergadering.

Art 5 a. Minimum aantal leden
Het minimum aantal leden moet minstens uit 3 leden bestaan.
Enkel de leden in regel met hun bijdrage hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Art 5 b. Toelating van nieuwe leden
Elke naturistenvereniging (VZW) mag haar aansluiting bij de FBN. aanvragen, indien zij uit tenminste 26 betalende
leden bestaat waarvan de ledenlijst zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de FBN.
Met het oog daarop zal deze een aanvraag richten naar het secretariaat van de FBN met omstandige brief. Deze
aanvraag wordt onderzocht door de raad van bestuur; wanneer het onderzoek klaar is, maakt de raad van bestuur
een uitvoerig rapport over aan de algemene vergadering, die alleen beslissingsrecht heeft.
De beslissing die niet dient te worden gemotiveerd wordt aan de aanvrager medegedeeld.
De raad van bestuur kan de aanvrager een proeftijd opleggen alvorens verslag uit te brengen aan de algemene
vergadering.
Deze proefperiode mag de twee jaar niet overschrijden, berekend vanaf de door de Algemene Vergadering
aanvaarde aanvraag.
Het nieuwe lid zal over stemrecht beschikken vanaf de algemene vergadering volgend op haar aanvaarding.
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Art. 5 c. Ontslag der leden
I: Vrijwillig ontslag:
leder· lid· kan zich uit de FBN terugtrekken met een aangetekende brief, gericht aan het secretariaat .
II: Ambtshalve ontslag:
1 ) Behalve buitengewone omstandigheden, aanvaardt door de raad van bestuur, is ieder "lid” dat zijn jaarlijkse
bijdrage niet betaald heeft gedurende twee opeenvolgende jaren, of waarvan alle activiteiten opgehouden zijn te
bestaan, wordt geacht ambtshalve ontslagnemend te zijn.
2 ) lndien het aantal aangeslotenen, berekend volgens artikel 5 b van deze statuten, minder dan 26 bedraagt,
behoudt dit lid deze hoedanigheid met stemrecht van één stem gedurende twee jaar.
Indien, na het verstrijken van deze termijn, het aantal aangeslotenen niet opnieuw de 26 bedraagt, wordt dit lid als
ambtshalve ontslagnemend beschouwd.
III: Gemeenschappelijke bepalingen:
leder ontslagnemend lid kan slechts opnieuw lid worden van de FBN krachtens de procedure voorzien voor de
aanvaarding van nieuwe leden en na de vereffening van de eventuele openstaande schulden aan de FBN.
Elk ontslagnemend lid· zal geen aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van de gestorte bijdragen. Noch
hijzelf, noch zijn belanghebbenden of zijn rechtverkrijgenden zullen, ten persoonlijken titel, aanspraak kunnen
maken op een gedeelte van het maatschappelijk bezit van de FBN, noch een inventaris kunnen eisen of zegels doen
leggen op de bezittingen van de FBN.

Art 5 d. Uitsluiting van een lid
Ieder lid van de FBN kan slechts uitgesloten worden wegens gewichtige reden en op beslissing van de algemene
vergadering genomen met 2/3 meerderheid.
De stemming zal geheim zijn en berekend worden op de twee derden meerderheid in verhouding met het totaal
aantal aan de leden toegekende stemmen. (wet van 2 mei 2002)
Indien de stemming hem ongunstig is, alvorens de uitsluiting te betekenen aan de betrokkene, zal hem een termijn
van vijf werkdagen worden toegestaan om hem toe te laten vrijwillig ontslag in te dienen.
Wanneer de raad van bestuur van oordeel is dat een lid zwaarwichtige fouten maakte die de uitsluiting
verrechtvaardigen kan de raad van bestuur, in afwachting dat de algemene vergadering zich uitspreekt, een FBN lid
schorsen nadat het lid is opgeroepen om gehoord te worden. Dat lid mag zich laten vertegenwoordigen.
Bij deze beraadslaging zal de raad van bestuur zo vlug mogelijk een algemene vergadering samenroepen.
De schorsing, uitgesproken door de raad van bestuur, zal automatisch vervallen indien -de algemene vergadering
tegen de uitsluiting stemt of indien deze niet is uitgesproken binnen de 6 maanden volgend op de beslissing van de
raad van bestuur.

Art 5 e. Tucht van de leden
Terwijl zij hun onafhankelijkheid behouden, verbinden de leden er zich nochtans toe, zo nodig, hun eigen
statuten in overeenstemming te brengen met deze van de FBN en met ieder later uit te vaardigen reglement
Hun onafhankelijkheid behoudend, verbinden de leden er zich toe elke actie, die ook tot de bevoegdheid van de
FBN behoort, voor te leggen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.

Art 5 f. Bijdrage van de leden
De jaarlijkse bijdrage van ieder lid is berekend per eenheid van het aantal fysieke aangeslotenen op basis
van de verkochte kaarten tijdens het voorgaande jaar.
De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar door de algemene vergadering van de FBN bepaald op voorstel van de raad
van bestuur.
Zij mag de 10 EUR per jaar en per aangeslotene niet overschrijden; ze is van toepassing op de 1ste januari die
volgt op de algemene vergadering.
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Art 5 g. Aantal stemmen toegekend aan elk lid in de algemene vergaderingen
Ieder lid heeft tenminste één stem.
- van 26 tot en met 50 aangeslotenen: 1 stem
- tot en met 100 aangeslotenen: 2 stemmen
- vanaf 101 tot en met 1000 aangeslotenen: één bijkomende stem per 100 leden
- meer -dan 1000 aangeslotenen: één bijkomende stem per 250 aangeslotenen
Het aantal aangeslotenen wordt berekend op basis van het aantal uitgereikte kaarten van het jaar die de algemene
vergadering voorafgaat
Een lid kan regionale afdelingen voorstellen op voorwaarde dat deze, in hun activiteiten, een volledig autonome
werking hebben, net zoals een normale zelfstandige vereniging.
Zij worden door de Raad van Bestuur als dusdanig aanvaard.
Deze afdelingen worden, voor al hun federale activiteiten, gelijkberechtigd als de onafhankelijke verenigingen.
Voor het toebedelen en het bepalen van de stemmen worden zij echter als een geheel beschouwd met de vereniging
waartoe zij behoren.
Teneinde te vermijden dat één enkel lid door zijn aantal toegekende stemmen over de meerderheid van de
algemene vergadering beschikt zal een sleutelsysteem worden toegepast voor een stemming bij gewone
meerderheid kan een lid, hoeveel ook het aantal toegekende stemmen bedraagt, nooit over meer dan de helft van de
uit te brengen stemmen min één beschikken zoals voorzien in artikel 7 van de huidige statuten, of nooit over meer
dan één derde van de uit te brengen stemmen min één, bij een stemming waarbij de tweederde meerderheid van de
stemmen vereist is.

HOOFDSTUK III
Algemene vergadering
Art 6. De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de FBN.
Zij is samengesteld uit vertegenwoordigers, volwaardig afgevaardigd door de Raad van Bestuur der leden.
Uitgezonderd, indien het lid vertegenwoordigd is op de algemene vergadering door diegenen die statutair bevoegd
zijn, zullen deze in het bezit zijn van een volmacht, gedateerd en getekend door een wettelijke
vertegenwoordiger van het lid, deze zal gevoegd worden aan het originele proces-verbaal van de algemene
vergadering.
Een lid mag zich op de algemene vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen.
Slechts één enkele volmacht per lid is toegelaten. De volmacht, ver1eent aan de mandataris, zal gedagtekend en
getekend worden door de volmachtgever.
Deze volmachten zullen eveneens aan het origineel van het proces-verbaal van de zitting gehecht blijven. jaarlijks
moet één algemene vergadering p1aats vinden vóór 1 mei en dit volgens de wet op de vzw van 2 mei 2002.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1: - De wijziging van de statuten
2: - De benoeming en afzetting van de bestuurders en de plaatsvervangers
- De benoeming, van de voorzitter, de ondervoorzitters, de penningmeester en de secretaris, gekozen
onder de leden van de Raad van Bestuur en op voorstél van deze laatste.
- Een lid mag, in de raad van bestuur, nooit over de meerderheid beschikken.
- Bij uitzonderlijke situaties kan de algemene vergadering een andere beslissing nemen.
3:- de benoeming en de afzetting van de commissarissen.
4:- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
5:- de goedkeuring van de rekeningen en de begroting.
6:- de ontbinding van de vereniging
7:- de uitsluiting van een lid
8:- de goedkeuring van de reglementen van inwendige orde
De Algemene Vergadering neemt soeverein iedere beslissing over het maatschappelijk doel van de vereniging.
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Art 7. Samenstelling en stemwijze op de algemene vergaderingen
1/ De Algemene Vergadering vergadert geldig wanneer de afgevaardigden der leden ten minste de helft van het
totaal van de aan de leden toegekende stemmen vertegenwoordigd.
Zij neemt geldige beslissingen bij meerderheid van het, aan de leden toegekende aantal stemmen, rechtmatig op de
vergadering vertegenwoordigd.
Dit geldt ook voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.
Een geheime stemming kan gevraagd worden door één lid of door de raad van bestuur.
2/ indien minstens de helft van het totaal van het aantal, aan de leden toegekende stemmen, op een eerste
vergadering niet bereikt wordt zal een tweede algemene vergadering gehouden worden tussen de 16de en de 30de
dag volgend op de voorgaande algemene vergadering.
Zij zal opgeroepen worden per brief en zij zal geldig stemmen bij een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, om het even het aantal leden rechtmatig op deze tweede vergadering vertegenwoordigd.

Art 8. Beslissingen van de Algemene Vergadering
Alle leden zijn gehouden aan de beslissingen genomen op de algemene vergadering.
Zij worden opgetekend in een register van processen-verbaal die kunnen geraadpleegd worden op schriftelijke
aanvraag gericht aan de secretaris.
Een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering zal aan elk lid in haar voertaal gestuurd worden
binnen de 60 kalenderdagen volgend op de algemene vergadering.

Art. 9. Uitnodiging tot de algemene vergaderingen
Art 9.1. Oproep tot de algemene vergadering
De leden worden per gewone oproepingsbrief uitgenodigd tot de algemene vergadering.
Daarentegen zullen de uitnodigingen elektronisch verzonden worden aan alle leden die hun emailadres hebben
overgemaakt aan de vereniging; dit emailadres zal geldig blijven tot herroeping ervan of tot het doorgeven van een
nieuw emailadres.
De oproepingsbrief tot de algemene vergadering zal minstens 21 kalenderdagen voor de vergadering aan de leden
worden toegezonden met vermelding van plaats, datum en uur van de vergadering.

Art 9.2. Dagorde
De Raad van Bestuur stelt de dagorde op.
Worden ook op de dagorde van de bijeengeroepen algemene vergadering toegevoegd, elke aanvraag die getekend
is door één of meerdere leden die op zijn minst 1/20ste van de leden vertegenwoordigen , en onder voorbehoud dat
de aanvraag minstens 10 kalenderdagen voor de algemene vergadering toekomt.
De aanvraag zal zonder verwijl aan de andere leden worden bekendgemaakt via de snelste weg.
Tenslotte zullen, en dit onder dezelfde voorwaarden, alle leden op elk moment kunnen vragen om punten op de
dagorde te zetten van de eerstvolgende algemene vergadering.

Art 9.3. Bijzondere regels bij het houden van een gewone algemene vergadering
De algemene, jaarlijkse en statutaire vergadering zal als volgt worden georganiseerd:

5

1.- De datum en het opstellen van de dagorde voor de algemene vergadering worden op de raad van bestuur
vastgelegd en de uitnodiging zal worden verzonden minstens 60 kalenderdagen voor de datum van de algemene
vergadering met als bijlagen:
*de lijst met het aantal stemmen waarover elk lid beschikt
*de rekeningen winsten en verliezen van het vorig jaar
*de begroting voorzien voor het lopende jaar en deze voorgesteld voor het volgende jaar.
2. De leden die wensen interpellaties te formuleren aangaande punten op de dagorde, of die wensen de
kandidaturen van hun clubleden voor een functie binnen de Raad van Bestuur voor te dragen, zullen dit schriftelijk
doen, ten laatste 21 kalenderdagen na het verzenden van de dagorde.
De lijst van de kandidaten voor een post van bestuurder en de ontvangen interpellaties zullen aan de leden worden
overgemaakt, ten laatste 21 dagen voor de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV
De Raad van Bestuur
Art. 10A. Taken van de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering is bevoegd om bestuurders te benoemen.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal drie en maximum zeven bestuurders.
In geval van ontslag zal het ontslagnemende bestuurslid vervangen worden door een ander reeds verkozen
bestuurslid, die de taken van de ontslagnemend bestuurslid zal waarnemen tot aan de volgende algemene
vergadering.
Het is noodzakelijk dat de voorzitter en de secretaris kennis hebben van de tweede landstaal.
Kunnen alleen bestuurslid worden zij die minstens 12 maanden met toewijding ( onverdroten ) een stage hebben
gelopen bij de Raad van Bestuur.
Indien door ontslag of door welke andere reden ook, het aantal bestuursleden lager zou zijn dan drie, roepen de
overblijvende bestuursleden zo gauw mogelijk een algemene vergadering samen teneinde de Raad van Bestuur te
vervolledigen.
Daarenboven zou voorzien worden dat de stagiairs zouden kunnen worden opgeroepen om de Raad van Bestuur te
vervolledigen.
In geval er meerdere stagiairs zijn zal deze die de meeste stemmen heeft behaald op de algemene vergadering,
bestuurslid worden tot aan de eerstvolgende gewone of buitengewone algemene vergadering.
De verkiezing van een nieuw bestuurslid moet verplicht op de dagorde van deze algemene vergadering staan. Het
verkozen bestuurslid voltrekt het mandaat.
Bij ontstentenis van het bijeenroepen van de algemene vergadering door de bestuursleden, binnen een termijn van
zes maanden, kunnen de commissarissen overgaan tot het oproepen van de algemene vergadering en dit volgens de
huidige statuten.
De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een termijn van maximum drie jaar bij
gewone meerderheid van stemmen. Vanaf dat ogenblik maken de verkozenen deel uit van de Raad van Bestuur
voor zover zij de opgelegde stage, die hierboven is vernoemd, hebben gevolgd.
Indien geen enkele kandidaat met meerderheid van de stemmen wordt verkozen, zal er een tweede stemronde
worden gehouden tussen zoveel kandidaten met de meeste stemmen als dat er zetels te verdelen zijn plus één.
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De Raad van Bestuur wordt ieder jaar voor een derde vernieuwd. De Raad van Bestuur stelt de beurtregeling van
de uittredingen op. De uittredende leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.
Een bestuurslid dat ontslag neemt dient dit schriftelijk te melden aan de Raad van Bestuur.
Een bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering uit zijn functie worden ontzet.
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college.
Het mandaat van bestuurslid is onbezoldigd wat echter geen beletsel kan zijn voor de terugbetaling van de
verantwoorde en redelijke kosten die ter gelegenheid en in de uitoefening van het mandaat gemaakt zijn.
Uitzonderingen kunnen door de algemene vergadering goedgekeurd worden.
De Raad van Bestuur wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of door twee
bestuursleden. De bijeenroeping zal een agenda vermelden. Hij vergadert minstens vier maal per jaar.

Een bestuurslid kan maar over één volmacht beschikken.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig zetelen indien minstens de helft van de bestuursleden tegenwoordig zijn.
De voorzitter van de Juridische Commissie, of zijn afgevaardigde, mag ambtshalve deelnemen.
De Raad van Bestuur neemt beslissingen bij meerderheid van de aanwezige leden. Indien de helft der leden van de
Raad van Bestuur afwezig zijn, of niet geldig vertegenwoordigd, kunnen de afwezige leden de secretaris verzoeken
een nieuwe vergadering bijeen te roepen, binnen een termijn van 30 dagen. Deze vergadering mag dan geldig
zetelen én beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden in een register van processen-verbaal opgetekend. Ze worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De processen-verbaal worden neergelegd en bewaard op het secretariaat van de FBN .Een kopie van dit rapport zal
door de secretaris binnen de 30 dagen aan de leden en aan de leden van de Raad van Bestuur toegezonden worden.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor wat betreft het beheer en het bestuur van de FBN.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan zijn bevoegdheid is onttrokken, behoort tot haar
bevoegdheid.
Zij is volledig bekwaam om iedere handeling van beschikking of bestuur te stellen, zoals deze worden opgevat in
het burgerlijk recht, om de doelstellingen van de FBN. te verwezenlijken of pogen te verwezenlijken.
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan de voorzitter, één der ondervoorzitters, de secretaris en de
penningmeester.
De Raad van Bestuur stelt een reglement van inwendige orde op die deel uitmaakt van de statuten en dit zonder te
moeten overgaan tot de procedure van wijziging der statuten zoals door de wet voorzien.
Dit reglement van inwendige orde alsook de toekomstige aanpassingen van deze, moeten worden goedgekeurd
door de eerstvolgende algemene vergadering. Zij wordt van toepassing bij stemming bij eenvoudige meerderheid.
De Raad van Bestuur kan jaarlijks "vakantiekaarten" afleveren en dit volgens de bepalingen van het desbetreffend
huishoudelijk reglement.
De Raad van Bestuur heeft het recht een bestuurslid te schorsen op dezelfde wijze als voor de uitsluiting van een
"lid". (art 5 d).
Gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen, zowel als eiser of als verweerder, kunnen worden gesteld door
twee leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk met dit doel aangesteld door de Raad van Bestuur.

7

Art. 10 B. Mandaten door de Raad van Bestuur opgedragen
De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik één of meerdere mandatarissen benoemen die zich een welbepaalde taak
zullen toevertrouwd krijgen of een algemeen mandaat in een omschreven domein.
Deze mandatarissen worden bij voorkeur gekozen uit de leden van een naturistische vereniging die lid is van de
FBN.
Indien het niet mogelijk is tussen de leden van deze verengingen een geschikt persoon te vinden, kan de Raad van
Bestuur iemand met de gevraagde kwaliteiten aanduiden van buiten de beweging.
Alvorens over te gaan tot het aanduiden van een mandataris, zal deze
• door een lid van het bestuur moeten worden voorgedragen
• vooraf worden gehoord door de Raad van Bestuur
Opdat de beslissing van de Raad van Bestuur inzake de benoeming geldig zou zijn, moet
• de uitnodiging beoogt duidelijk dat op de dagorde staat dat één of meerdere mandatarissen zullen worden
benoemd en dat hiervan de identiteit vermeld moet zijn
• dat de aanwezige bestuursleden van de regelmatig samengestelde Raad van Bestuur het punt unaniem
aanvaarden
• dat de Raad van Bestuur de toegewezen taak duidelijk omschrijft, evenals de machtigingen die hem worden
gegeven en de duur van het mandaat.
In elk geval loopt het mandaat van alle aangeduide mandatarissen automatisch af bij de algemene staturaire
vergadering van de FBN, maar de mandataris kan worden heraangesteld om zijn functie verder te zetten door
eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur die door de Algemene Vergadering werd samengesteld na de
statutaire verkiezingen, behalve indien de Algemene Vergadering zich hiertegen heeft verzet.
De mandataris zal een geschreven document ontvangen, getekend door de voorzitter en de secretaris, waarin de
datum van zijn benoeming, de looptijd van het mandaat, de toegewezen opdracht en de machtigingen die hem zijn
gegeven.
De FBN en de mandataris kunnen op elk ogenblik en zonder zich te moeten verantwoorden, schriftelijk een einde
maken aan het lopende mandaat.
In de uitvoering van zijn opdracht zal de mandataris zich verantwoorden bij de Raad van Bestuur.
De mandataris kan, op uitnodiging en zonder stemrecht, deelnemen aan een vergadering van de Raad van Bestuur.
Hij kan vragen om door de Raad van Bestuur te worden gehoord om te praten over de opdracht die hem werd
toevertrouwd.
De mandataris zal worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen. Hij zal er het woord kunnen nemen om
verslag uit te brengen van de uitvoering van zijn opdracht.
In elk geval blijft de Raad van Bestuur verantwoordelijk jegens de Algemene Vergadering voor de daden van de
aangeduide mandataris.

Art. 11. Geldigheid van de verbintenissen van de FBN
De handelingen die niet behoren tot het dagelijks beheer van de FBN en de speciale mandaten worden getekend
door de voorzitter en de secretaris.
De daden van dagelijks beheer worden getekend, hetzij door de voorzitter, hetzij door de ondervoorzitter, de
secretaris of de penningmeester, volgens de aard van de acte, ieder volgens zijn bevoegdheden.
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Bij het ontvangen van facturen die meer dan 750 EUR bedragen moet de penningmeester deze voorleggen aan
één van de twee medeverantwoordelijken die volmacht hebben om overschrijvingen (betalingen) uit te voeren.
Deze moet dan de betrokken factuur ondertekenen en daaraan toevoegen : “Gelezen en akkoord voor betaling”.

Art. 12. Bevoegdheden van de voorzitter
De voorzitter leidt en coördineert de werking van de raad van bestuur.
Hij heeft toezicht over de zittingen en leidt de debatten, zowel van de Algemene Vergadering als van de Raad van
Bestuur en waakt over de naleving der statuten.
Hij is de raadsman van de leden van de Raad van Bestuur in de activiteiten en de taken die hen worden
toevertrouwd, waakt over de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur.
Hij vertegenwoordigt de FBN. in zowel België als in het buitenland.
In het geval de raad van bestuur zou bestaan uit meer dan drie verkozen leden, en indien de raad van bestuur over
één of twee ondervoorzitters zou beschikken, kan de voorzitter zich laten bijstaan en vervangen door één van hen.
In geval van afwezigheid of ander beletsel wordt hij vervangen door één der ondervoorzitters.

Art. 13. Juridische Commissie
De Raad van Bestuur kan een Juridische Commissie benoemen, samengesteld uit maximaal drie leden, bij
voorkeur juristen.
Deze benoeming kan te allen tijde herroepen worden.
De leden van de Juridische Commissie worden niet vergoed en kunnen het mandaat van lid van de Raad van
Bestuur niet uitoefenen.

HOOFDSTUK V
Eindbeschikkingen
Art 14. Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar van de FBN begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Art. 15. Betwistingen
De betwistingen of tegenstellingen ontstaan tussen de F .B. N., vertegenwoordigd door zijn Raad van Bestuur
enerzijds, en een of andere lid anderzijds, of betwistingen of tegenstellingen die kunnen ontstaan tussen één of
meerdere leden, zullen door een scheidsrechterscollege worden behandeld uitgezonderd elk beroep op de gewone
rechtbanken.
In het eerste geval zal het college samengesteld zijn uit 3 scheidsrechters, één gekozen door de Raad van Bestuur,
een tweede aangeduid door de andere partij en de derde zal een lid zijn van de Juridische Commissie.
In het tweede geval zal door beide, tegen elkaar staande partijen, een scheidsrechter gekozen worden, en de derde
zal een lid van de Juridische Commissie blijven.
De scheidsrechters zullen, als vriendelijke verzoeners, beslissen en ontslagen worden van alle formaliteiten van
procesvoering. Hun beslissing is niet vatbaar voor beroep.
Voor eventuele geschillen of betwistingen tussen de FBN. en een derde, vreemd aan de vereniging, heeft de Raad
van Bestuur, binnen haar bevoegdheden, het recht in te grijpen.
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Art 16. Kasrevisoren.
De kasrevisoren worden door de Algemene Vergadering aangesteld.

ArtT. 17. Ontbinding.
De ontbinding van de vereniging kan enkel door de Algemene Vergadering in overeenstemming met de
bepalingen voorzien voor de wijziging der statuten, worden beslist.
Bij dezelfde beraadslaging zal worden overgegaan tot de verkiezing van twee vereffenaars die tot taak
zullen hebben alle schulden van de vereniging te betalen indien nodig door het te gelde maken van de bezittingen.
De Algemene Vergadering benoemt eveneens een of meerdere commissarissen belast met het toezicht op
de vereffening die een verslag uitbrengen over het verloop ervan.
Indien de vereffening meer dan een jaar zou uitlopen berekend vanaf het ogenblik van hun benoeming
zullen de vereffenaars gehouden zijn aan het oproepen van een algemene vergadering waarbij zij, indien nodig,
verslag zullen uitbrengen over de uitvoering van hun taak.
Wanneer hun taak zal zijn volbracht zullen zij een algemene vergadering bijeenroepen die zal oordelen
over de bestemming van het overblijvende vermogen aan verenigingen met dezelfde doelstellingen
De taak van de in dienst zijnde bestuurders neemt, op het ogenblik van de beslissing van ontbinding,
automatisch een einde.
De eerste algemene vergadering, gehouden in het kader van de ontbinding, zal gehouden worden zich uit
te spreken over de eventuele decharge van de bestuurders.

Getekend : De Bestuurders
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