
 

Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België 
V.Z.W. 

Houba-de Strooperlaan, 90 - 1020 Brussel 
 

Identificatienummer: 877.666.695 
 

STATUTEN 
 

TITEL I - Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur 
 
Artikel 1. 
De vereniging is zonder winstoogmerk en draagt als naam “ Humanitair Fonds van de 
Lions Clubs van België ”; in het Frans: “ Fonds Humanitaire des Lions Clubs de Belgique 
“. 
 
Artikel 2. 
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1020 Brussel, Houba- de Strooperlaan 90, 
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
Artikel 3. 
Het doel van de vereniging is hulp bieden, zowel preventieve als curatieve, sociale of 
wetenschappelijke, aan iedere persoon of groep van personen, zowel in België als in het 
buitenland, die lichamelijke, morele, sociale of wetenschappelijke hulp nodig hebben. 
Daarbij worden in het bijzonder de beschermde minderjarigen, de bejaarden, de 
personen met een handicap van welke aard ook, en de behoeftige beoogd. 
 
Zij kan zelf alle initiatieven nemen en deze van derden ondersteunen, met het oog op de 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
Zij oefent deze activiteiten uit zonder winstoogmerk en met uitsluiting van elke kwestie 
van politiek, levensbeschouwing, godsdienst, taal of ras. 
 
Artikel 4. 
De vereniging is voor onbeperkte duur opgericht. Zij mag op iedere ogenblik worden 
ontbonden. 
 

TITEL II - Leden, aanvaarding, uittreding, verplichtingen 
 
Artikel 5. 
Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan twintig bedragen. 
 
Artikel 6. 
Er zijn twee categorieën van leden : de effectieve leden en de toegetreden leden. 
De voorzitters van alle clubs die het Multipel District 112 Belgium uitmaken, de 
gouverneurs en de vice-gouverneurs alsook de past-gouverneurs van een van de 
districten waaruit het Multipel District is 
samengesteld, of van het voormalig District 112 Belgium, zijn effectieve leden. 
Alle andere leden van de Lions Clubs die het Multipel District 112 uitmaken, zijn 
toegetreden leden. 
 
Artikel 7. 
Het staat elk lid te allen tijde vrij, zich uit de vereniging terug te trekken door ontslag, bij 
middel van een ter post aangetekende brief, gericht aan de raad van bestuur. 
 
Artikel 8. 
Tot uitsluiting van een lid kan enkel worden beslist door de algemene vergadering, bij 
geheimenstemming en met een twee derde meerderheid van de stemmen (de ongeldige 
stemmen en de onthoudingen niet meegerekend). 



 
Artikel 9. 
Het verlies van de hoedanigheid van lid van een Lions Club van het Multipel District 112 
Belgium brengt van rechtswege het verlies van lidmaatschap van de vereniging met zich 
mee. 
Dit is eveneens het geval indien de club waartoe het lid behoort, niet meer in orde is met 
de bijdrage aan de internationale vereniging van Lions Clubs, aan het Multipel District 
112 Belgium en/of aan het District waartoe het lid behoort. 
 
Artikel 10. 
De ontslagnemende, uitgesloten of uittredende leden, alsook de erfgenamen of 
rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk 
bezit. Het is hen niet toegestaan rekening opgaven, verzegeling of boedelbeschrijving te 
eisen of te vorderen. 
 
Artikel 11. 
De financiële verplichting van elk lid beperkt zich tot het betalen van zijn jaarlijkse 
bijdrage. Het bedrag hiervan wordt telkens vastgesteld door de algemene vergadering; 
zij mag niet meer bedragen dan 15.000 euro. Dit maximum wordt automatisch 
aangepast aan de proportionele stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van 
het Rijk. De basisindex is deze van de maand april 2004. 
De betaling van de lidmaatschapsbijdrage verleent een lid geen enkele aanspraak op 
gratis persoonlijke of materiële dienstverlening door de vereniging. Elke dienstverlening 
door de vereniging aan een lid moet door hem worden betaald. 
 

TITEL III – Algemeen en dagelijks bestuur 
Artikel 12. 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vijf leden. 
De bestuurders worden verkozen tussen de effectieve leden van de vereniging die ook lid 
zijn van de gouverneursraad van het Multipel District 112 Belgium. 
 
Het mandaat van de bestuurders geldt voor één jaar en is op elk moment herroepbaar. 
Om te worden verkozen, moet elke kandidaat een volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen bekomen (ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegeteld). 
 
De kandidaten kunnen zich gezamenlijk voorstellen. 
De vijf leden van de raad van bestuur die een beslissende stem hebben, verkiezen bij het 
begin van elk dienstjaar een secretaris-generaal, een adjunct-secretarisgeneraal en een 
penningmeester die de vergaderingen van de raad bijwonen maar zonder stemrecht. 
Hetzelfde geldt voor alle leden en oud-leden van de raad van bestuur van de 
Internationale Vereniging van Lions Clubs, die actief of levenslang lid zijn van een club 
van het Multipel district 112 Belgium. Zij kunnen altijd de vergaderingen van de raad 
bijwonen maar zonder stemrecht. 
 
Alle leden van de raad van bestuur moeten effectief of levenslang lid zijn, en in orde zijn 
met de bijdragen aan een club die deel uitmaakt van het Multipel Distrcit 112 Belgium. 
Deze club moet op haar beurt in orde zijn met de bijdrage aan de Internationale 
Vereniging, aan het Multipel District en aan het District. 
 
Artikel 13. 
De voorzitter van de gouverneursraad van het Multiple District 112 Belgium is van 
rechtswege voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Artikel 14. 
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende de 
verplichtingen van de vereniging. 
 
Artikel 15. 
De raad van bestuur vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter, of bij afwezigheid 
en bij absolute noodzaak, onder voorzitterschap van een ander lid, doch steeds na 



bijeenroeping van de raad, hetzij door de voorzitter, hetzij door de meerderheid van de 
bestuurders, zulks telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist. 
 
De raad van bestuur kan slechts beslissen wanneer ten minste twee derden van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen met 
eenparigheid van stemmen (ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend) 
 
Evenwel kan, met uitzondering van de voorzitter, ieder stemgerechtigd lid van de raad 
dat afwezig is op een vergadering van de raad van bestuur, een vetorecht uitoefenen 
over een deel of het geheel van de op die vergadering genomen beslissingen. In dat 
geval wordt op de volgende vergadering tot een nieuwe stemming overgegaan. 
 
Dit vetorecht kan echter maar éénmaal over dezelfde beslissing worden uitgeoefend, met 
dien verstande dat deze altijd genomen wordt met eenparigheid van stemmen (ongeldige 
stemmen en onthoudingen niet meegerekend). 
 
De uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur worden geldig door de voorzitter 
ondertekend. Deze notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van 
alle effectieve leden. 
 
Artikel 16. 
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle 
bestuurshandelingen te stellen en alle beschikkingen te nemen in het belang van de 
vereniging. 
Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene 
vergadering, zijn verleend aan de raad van bestuur. De raad heeft de bevoegdheid om 
onder zijn exclusieve gezag alle handelingen te verrichten die overeenkomstig artikel 3 
binnen het doel van de vereniging vallen. 
 
De raad kan met name alle sommen en waarden innen, alle koop- en overeenkomsten 
sluiten, alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn om het maatschappelijk doel 
te verwezenlijken, huren, verhuren of onderverhuren zelfs voor meer dan negen jaar, 
verkrijgen, vervreemden of ruilen; alle giften of legaten ontvangen, alle sommen lenen of 
ontlenen, verpanden en hypothekeren, in rechte optreden zowel als eiser of als 
verweerder, vervolging en benaarstigen van zijn voorzitter, transacties en 
verkoopbeloften sluiten, een huishoudelijk reglement van opstellen of wijzigen. Deze 
opsomming is louter indicatief en niet limitatief. 
 
Artikel 17. 
Alle akten die de vereniging verbinden, worden door de voorzitter ondertekend of, bij ontstentenis, door een 

andere bestuurder die tegenover derden geen bewijs moet geven van enige beslissing van de raad van bestuur 

 
Artikel 18. 
De penningmeester van de vereniging int de bijdragen, de toelagen, de ontvangsten en 
andere verschuldigde sommen. Hij beheert deze onder het gezag en de 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
 

TITEL IV - Algemene vergaderingen 
 
Artikel 19. 
De algemene vergadering is het hoogste gezag in de vereniging. 
 
Artikel 20. 
Behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering: 
1. de wijzigingen van de statuten; 
2. de benoemingen en afzettingen van de bestuurders; 
3. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
4. de kwijting aan bestuurders en commissarissen; 



5. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage 
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid.               
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden, ter gelegenheid van en 
tijdens een conventie van het Multipel District. 
 
Een buitengewone vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het 
maatschappelijk belang dat vereist. 
Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van tenminste één vijfde van de effectieve 
leden. 
Zij wordt gehouden op plaats, dag en uur aangeduid in de oproeping. 
 
Artikel 21. 
De uitnodiging tot elke algemene vergadering wordt door de raad van bestuur, tenminste 
acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief aan alle bestuurders en effectieve 
leden toegestuurd. 
Zij bevat de agenda. De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten van de 
agenda. 
 
Artikel 22. 
Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de vergadering 
voorgezeten door een andere bestuurder. 
 
Artikel 23. 
a) De effectieve leden die voorzitter zijn van een Lions Club die deel uitmaakt van het 
Multipel District 112 Belgium hebben een aantal stemmen gelijk aan het aantal stemmen 
dat hun club heeft op de nationale conventie van het Multipel District 112 Belgium die 
aan de algemene vergadering voorafgaat. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door 
een toegetreden lid, voorzover deze volmachtdrager lid is van hun Lions Club en drager 
van een door de lastgever ondertekend schriftelijk mandaat. 
Niemand kan echter drager zijn van meer dan één mandaat. 
 
b) Alle andere in artikel 6 omschreven effectieve leden hebben één stem. 
Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een tot hun district behorende past-
gouverneur die houder is van een door de lastgever ondertekend schriftelijk mandaat. 
Niemand kan echter drager zijn van meer dan één mandaat. 
 
c) De toegetreden leden hebben geen stemrecht. 
 
Artikel 24. 
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige 
effectieve leden of 
vertegenwoordigde leden. Alle beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen (ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend). 
 
Artikel 25. 
In afwijking van artikel 24 worden de beslissingen van de algemene vergadering die 
slaan op de wijziging van de statuten, de uitsluiting van leden, de wijziging van de 
doelstellingen of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, genomen met inachtneming 
van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid waarin de wet of deze 
statuten voorzien. 
 
Artikel 26. 
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen 
ondertekend door de voorzitter en de algemeen secretaris, evenals door de leden die de 
zitting hebben bijgewoond en die dat wensen. Zij worden opgenomen in een bijzonder 
register, dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard, waar de leden er inzage 
kunnen van nemen, evenwel zonder verplaatsing van het register. Belangstellenden die 
geen lid zijn maar een wettig belang kunnen laten gelden, kunnen enkel inzage nemen 
na voorafgaande toestemming van de raad van bestuur. 
 



De in rechte of elders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter 
van de raad van 
bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een andere bestuurder. 
 

TITEL V – Jaarrekening 
 
Artikel 27. 
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. 
De jaarrekening wordt binnen de wettelijke termijn ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering voorgelegd. 
De raad van bestuur kan evenwel om de zes maanden een goedkeuring van de 
rekeningen vorderen. 
De in rechte of elders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter 
van de raad van 
bestuur of bij afwezigheid door een andere bestuurder. 
 
Artikel 28. 
Door de algemene vergadering worden twee commissarissen aangewezen om de 
jaarrekening van het lopende boekjaar te onderzoeken. 
Zij brengen verslag uit aan de raad van bestuur en aan de algemene vergadering die 
deze rekeningen moeten goedkeuren. 
Voor de uitoefening van hun functie hebben de commissarissen toegang tot alle registers 
en archieven. 
 

TITEL VI - Ontbinding, vereffening 
 
Artikel 29. 
De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden geregeld overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen. 
Wordt de vereniging vrijwillig ontbonden, dan zal de algemene vergadering die daartoe 
heeft besloten zonodig de vereffenaars benoemen, hun bevoegdheden bepalen en 
beslissen over de bestemming die moet worden gegeven aan de goederen en waarden 
van de ontbonden vereniging na aanzuivering van het passief. De bestemming dient zo 
nauw mogelijk aan te sluiten bij het doel waarvoor de ontbonden vereniging werd 
opgericht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


