Fédération Mondiale du Berger Belge.
Vereniging zonder winstoogmerk
Brugsesteenweg 105 - 8450 Bredene
Ondernemingsnummer: 0810.437.077 - RPR Gent, afdeling Brugge

Statuten
De algemene vergadering van 04/09/2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende
statuten worden aangenomen:

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR
Artikel 1: Benaming
De vereniging zonder winstoogmerk “ Fédération Mondiale du Berger Belge ” afgekort « F.M.B.B. » , wordt
geregeld door het WVV.
Artikel 2: Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging zal steeds in België gevestigd zijn.
De vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Duur
De vereniging heeft een onbepaalde duur.

TITEL II – DOEL
Artikel 4: Doel en middelen
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander
persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
De vereniging heeft tot doel te waken over de kwaliteiten van de Belgische Herder en het nastreven van
verbeteringen ervan.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot
voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn, bij wijze van voorbeeld, doch niet beperkend:
a.

Het inrichten van gebruikshondenwedstrijden, autonoom of in samenwerking met andere
verenigingen.
b. Het inrichten van schoonheidstentoonstellingen, autonoom of in samenwerking met andere
verenigingen.
c.

Het aanmoedigen tot deelname aan tentoonstellingen en gebruikshondenwedstrijden door het
schenken van prijzen.

d. De organisatie van elk andere activiteiten om zijn doel te verwezenlijken.

e.

De zone van activiteit strekt zich tot de gehele wereld uit.

f.

De vereniging is contractuele partner bij het F.C.I. De vereniging past alleen de reglementen van de
F.C.I. toe.

TITEL III – LEDEN
Artikel 5: Leden
De vereniging bestaat uit effectieve leden, toegetreden leden, steunende leden en ereleden. Het aantal
effectieve leden mag niet minder dan vijf bedragen.
Artikel 6: Effectieve leden (met stemrecht):
a.

Landen waar er een kennelclub is die “Full member”, “Associate member”, “Contract partner “ is van
het FCI, of een “letter of understanding” heeft met de FCI voor deelname aan wedstrijden en
erkenning van de wederzijdse keurmeesters.

b. De Belgische Herder Clubs dienen lid te zijn van de FCI kennel club van hun land.
c.

De kandidaturen zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring van het FMBB bestuursorgaan.

d. Een land kan maximaal 1 ploeg per discipline afvaardigen op het FMBB wereldkampioenschap.
e.

Indien meerdere Belgische Herder Clubs per land, dan moeten de selecties voor de FMBB
wereldkampioenschappen open zijn voor leden van de Belgische Herder Clubs die lid zijn van FMBB.

f.

Leden die voldoen aan de gezamenlijke selectienormen dienen in de selecties te worden opgenomen
indien zij zich kwalificeren.

g. Indien meerdere Belgische Herder Clubs per land, dan moet er een afgevaardigde aangeduid worden
welke de Belgische Herder Clubs van dat land vertegenwoordigd.
h.

Lidgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen voordat de
vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.

Artikel 7: Toegetreden leden:
Kandidaat leden:
Iedere Belgische Herder Club die wenst toe te treden tot FMBB wordt als kandidaat lid ingeschreven tot er
voldaan wordt aan alle eisen opgelegd door FMBB om effectief lid te worden.
Landen waar de kennelclub geen enkele band heeft met de FCI zoals hierboven beschreven kunnen de clubs
uit deze landen alleen kandidaat lid blijven en deelnemers naar het wereldkampioenschap FMBB sturen als ze
aan de volgende voorwaarden voldoen.
a.

De kandidaturen zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring van het FMBB bestuursorgaan.

b. Een land kan maximaal 1 ploeg per discipline afvaardigen op het FMBB wereldkampioenschap.
c.

Indien meerdere Belgische Herder Clubs per land, dan moeten de selecties voor de FMBB
wereldkampioenschappen open zijn voor leden van de Belgische Herder Clubs die lid zijn van FMBB.

d. Leden die voldoen aan de gezamenlijke selectienormen dienen in de selecties te worden opgenomen
indien zij zich kwalificeren.
e.

Indien meerdere Belgische Herder Clubs per land, dan moet er een afgevaardigde aangeduid worden
welke de Belgische Herder Clubs van dat land vertegenwoordigd.

f.

Kandidaat leden hebben geen stemrecht op de jaarlijkse algemene leden vergadering.

g. Lidgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen voordat de
vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.
Individuele personen:
a.

Dit zijn personen waar in hun land geen officiële Belgische Herder club is.

b. Zij kunnen 1 jaar deelnemen op voorwaarde dat ze er zich toe verbinden een Belgische Herder club
op te richten in hun land en lid worden van de Kennelclub in hun land. Indien er bij het 2de jaar geen
club is dienen ze voor een 2de deelname het verplichte lidgeld zoals een club te betalen bovenop
hun inschrijvingsgeld.
c.

Indien meerdere individuelen van 1 land wensen deel te nemen dienen ze verplicht een club op te
richten om gezamenlijk te kunnen deelnemen. Dan worden ze kandidaat lid.

d. De kandidaturen zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring van het FMBB bestuursorgaan.
e.

Individuele personen hebben geen stemrecht op de jaarlijkse algemene leden vergadering.

f.

Lidgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen voordat de
vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.

Steunend lid:
Dit zijn personen die de FMBB steunen door het betalen van een jaarlijks lidgeld. De kandidaturen zullen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van het bestuursorgaan. Deze individuele leden genieten van
volgende voordelen (niet beperkende lijst):
a.

Ontvangen een gepersonaliseerde lidkaart.

b. Krijgen toegang in de FMBB archieven (na afspraak).
c.

Kunnen informatie vragen aan de FMBB.

g. Hebben aanwezigheidsrecht op de jaarlijkse algemene leden vergadering (geen stemrecht). Indien
de algemene vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen
voordat de vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.
d. Krijgen FMBB kortingen (bijvoorbeeld op FMBB seminaries, enz…).
Adviserend lid:
Het adviserend lid wordt door het bestuursorgaan gekozen omwille van zijn kennis welke op bijzondere wijze
kan bijdragen tot de werking van de vereniging en die dit lidmaatschap heeft aanvaardt. De adviserende
mogen aan de debatten van de vergaderingen deelnemen (geen stemrecht). De adviserende leden zijn vrij van
lidgeld. De adviserende leden genieten van volgende voordelen (niet beperkende lijst):
a.

Ontvangen een gepersonaliseerde lidkaart.

b. Krijgen toegang in de FMBB archieven (na afspraak).
c.

Kunnen informatie vragen aan de FMBB.

d. Hebben aanwezigheidsrecht op de jaarlijkse algemene leden vergadering (geen stemrecht). Indien
de algemene vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen
voordat de vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.
e.

Krijgen FMBB kortingen (bijvoorbeeld op FMBB seminaries, enz…).

Erelid:
Op voordracht van het bestuursorgaan kan elke persoon, die op een bijzondere wijze het belang van het ras
en/of de vereniging heeft gediend, als erelid worden benoemd en die dit erelidmaatschap heeft aanvaard. De
ereleden zijn vrij van lidgeld. De ereleden genieten van volgende voordelen (niet beperkende lijst):
a.

Ontvangen een gepersonaliseerde lidkaart.

b. Krijgen toegang in de FMBB archieven (na afspraak).
c.

Kunnen informatie vragen aan de FMBB.

d. Hebben aanwezigheidsrecht op de jaarlijkse algemene leden vergadering (geen stemrecht). Indien
de algemene vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse bijdrage ten laatste vijftien dagen
voordat de vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBB-rekening.
e.

Krijgen FMBB kortingen (bijvoorbeeld op FMBB seminaries, enz…).

Artikel 8: Ontslag
De hoedanigheid van effectief of toegetreden lid wordt verloren door schriftelijk ontslag (via mail, gewone of
aangetekende brief) aan de secretaris gericht of door het niet betalen van zijn jaarlijkse lidgeld voor de
algemene vergadering ten laatste. Indien de algemene vergadering online plaatsvindt, dient de jaarlijkse
bijdrage ten laatste vijftien dagen voordat de vergadering plaatsvindt overgemaakt te zijn op de FMBBrekening.
Artikel 9: Uitsluiting
De uitsluiting van een effectief lid kan enkel door de algemene vergadering uitgesproken worden. Door de
algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die uitsluiting nauwkeurig is aangegeven in de
oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze
statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal
aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden.
In afwachting van de volgende algemene vergadering, kan het bestuursorgaan een effectief lid schorsen van
de gewone activiteiten van de vereniging.
Artikel 10: Lidgelden
Het bedrag van lidgelden wordt bepaald door het bestuursorgaan. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan
vijfhonderd euro per jaar. De bijdragen worden per kalenderjaar geïnd.
Artikel 11: Register van de effectieve leden
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de effectieve leden, opgesteld
volgens het WVV. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden
wordt er ingeschreven.
Artikel 12: Register van de toegetreden leden
Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de toegetreden leden.
Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van toegetreden leden wordt er
ingeschreven.
TITEL IV - BESTUURSORGAAN
Artikel 12: Samenstelling
Het bestuursorgaan handelt in college. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan
samengesteld uit minimum drie leden en maximum zeven leden aangesteld door de algemene vergadering.
Artikel 13: Duur van het mandaat
De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Bestuurders
zijn herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief)
bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum
aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan
samenkomen om:
▪

ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de
eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),

▪

ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat
een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de
betrokken bestuurder in.
Artikel 14: Verantwoordelijkheid
De bestuurders verbinden de vereniging alleen in de uitoefening van hun mandaat. Zij zijn echter in het kader
van het door hen uitgeoefende beheer niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vereniging.
De bestuurders zijn overeenkomstig de beginselen van het WVV aansprakelijk voor de fouten die zij begaan
bij de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 15: Organisatie
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bijkomende
functies kunnen toevertrouwd worden.
Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, indien deze laatste
functie bestaat, anders door de secretaris.
Artikel 16: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de
vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder, die alleen kan handelen.
Artikel 17: Bijeenroeping
Het bestuursorgaan komt bijeen zo dikwijls als de belangen van de vereniging het vereisen. De dagorde
wordt bij de uitnodiging gevoegd.
Artikel 18: Beraadslaging
Het bestuursorgaan mag slechts beraadslagen indien tenminste drie vierde van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuur, maar kan
echter niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen en dus drager zijn van slechts één volmacht.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. De onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij het
berekenen van de gewone meerderheid. Bij staking van stemmen word het voorstel verworpen.
Artikel 19: Notulen
Van de beraadslagingen van het bestuursorgaan worden notulen gemaakt die worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die het wensen.
Artikel 20: Commissies
Het bestuursorgaan mag commissies aanstellen met een bepaalde opdracht. De commissies worden
samengesteld op de meest doelmatige wijze.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Samenstelling
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. De algemene vergadering is
samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij
belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, indien deze laatste
functie bestaat, anders door de secretaris.
Een algemene vergadering zal jaarlijks plaats vinden tijdens het verloop van het jaarlijkse
wereldkampioenschap. In geval dit kampioenschap niet plaatsvindt dan zal een algemene vergadering

georganiseerd worden in de loop van de eerste semester van het jaar. Tijdens de algemene vergadering geeft
het bestuursorgaan verslag over de activiteiten van het voorbije werkjaar.
Artikel 22: Bevoegdheid
Behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering:
a.

het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals
bepaald in het WVV,

b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
c.

de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

d. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
e.

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering
tegen de bestuurders en de commissarissen,

f.

de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,

g. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
h.

de uitsluiting van een lid van de algemene vergadering,

i.

de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,

j.

het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,

k.

alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 23: Algemene vergadering
Het bestuursorgaan roept een algemene vergadering bijeen iedere keer wanneer dit nodig wordt geacht. Een
bijeenroeping is verplicht wanneer 1/5 van de leden van de algemene vergadering dit schriftelijk aanvragen
en de dagorde voorstellen. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen
eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op
de veertigste dag na dit verzoek. De 1/5 wordt berekend volgens het ledenregister.
Artikel 24: Bijeenroeping
De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen gebeuren gewoon per brief, per elektronische post of
via de website en worden verzonden/gepubliceerd ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene
vergadering, met opgave van de dagorde. De uitvoering van deze wettelijke bepaling hoeft niet te worden
verantwoord. Kandidaat- bestuurders en uittredende bestuurders dienen hun kandidatuur aangetekend op te
sturen naar de secretaris, uiterlijk voor 1 april van het jaar waarin verkiezingen worden georganiseerd. Alle te
laat binnen gestuurde kandidaturen worden niet in aanmerking genomen. De leden van de algemene
vergadering die wensen een punt op de dagorde van de jaarlijkse algemene vergadering te plaatsen moeten
de secretaris schriftelijk hiervan op de hoogte stellen uiterlijk voor de 1 april van het jaar.
Artikel 25: Stemming
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve bij door de wet of door de statuten
voorziene uitzonderingen. De onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij het
berekenen van de gewone meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Wanneer het
om personen gaat, wordt er overgegaan tot geheime stemming. Een effectief lid mag zich bij volmacht brief
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Eén effectief mag
nochtans slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Een effectief lid kan zich op een algemene
vergadering niet laten bijstaan door een derde.
Artikel 26: Wijzigingen van de statuten.
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen over de wijzigingen van de statuten, indien dit punt
uitdrukkelijk in de dagorde is vermeld en indien de vergadering twee derde van al de leden van de algemene
vergadering telt, aanwezig of vertegenwoordigd. Een wijziging mag enkel aangenomen worden wanneer deze

wordt goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Indien er geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
eerste vergadering, zal er een tweede vergadering bijeengeroepen worden, minstens 16 dagen na de eerste
vergadering. Deze tweede vergadering kan in overeenstemming met dit artikel geldig beslissen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 27: Notulen
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een notulenregister, en
ondertekend door de leden die dit wensen, binnen de maand na elke zitting. De notulen kunnen op de zetel
van de vereniging door de leden van de algemene vergadering en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL VI – BEGROTING, JAARREKENING, CONTROLE.
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar. De vereniging zal een
boekhouding voeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vzw. De door de
penningmeester opgemaakte jaarrekening en begroting worden aan het bestuursorgaan voorgelegd, die ze
dan ter goedkeuring voorstelt aan de jaarlijkse algemene vergadering.

TITEL VII – ONTBINDING, DIVERSE SCHIKKINGEN
Artikel 29: Ontbinding
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun
bevoegdheden.
Artikel 30: Toewijzing van het vermogen
In geval van ontbinding van de vereniging zullen de activa, na aanzuivering van de passiva, worden
overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.
Artikel 31: Intern reglement
Het intern reglement wordt door het bestuursorgaan vastgesteld en regelt alle zaken waarin deze statuten
niet voorzien. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. In voorkomend geval bevindt
de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.
Artikel 32: Algemene bepalingen
Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, is het WVV van toepassing.
De Nederlandstalige tekst is de referentie tekst.

Aldus opgemaakt op de AV van 04.09.2020

Geert Bouckaert
Bestuurder

