
 
 

STATUTEN van de Kampenhoutse heemkring “CAMPENHOLT” 
 
OPRICHTINGSAKTE 
 
Campenholt 
Kutsegemstraat 15 
1910 Kampenhout 
 
STATUTEN 
 
Tussen de hierna opgesomde natuurlijke personen:  
 

- Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout  (° 21/03/1946  Zaventem) 
- Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout (° 06/02/1980  Vilvoorde) 
- Godelieve Goos, Groenstraat 4, 1910 Kampenhout 
- Erik Heymans, Dorpelstraat  23, 1910 Kampenhout 
- Roger Imbrechts, Bergstraat 36, 1910 Kampenhout 
- Greet Janssens, Middenstraat 5, 1910 Kampenhout (° 27/11/1955  Leuven) 
- Jean Meeus, Voortstraat 53, 1910 Kampenhout 
- Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhou (° 01/07/1958  Leuven) 
- Sonia Van den Dries, Lentelaan 2, 1910 Kampenhout 
- Huub Van der Veld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout 
- Geert Van Hoof, Bergstraat 56, 1910 Kampenhout 

 
is overeengekomen wat volgt, onder elkaar met en voor allen die hier aanwezig en/of 
vertegenwoordigd waren en voor allen die later nog werkelijk lid worden, een feitelijke vereniging op 
te richten, onder de volgende voorwaarden en specifieke condities, gematerialiseerd in deze 
statuten: 
 

TITEL I : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR 
 
Art. 1. De feitelijke vereniging van de Kampenhoutse heemkring draagt als naam “Campenholt”. 
 
Art. 2. De feitelijke vereniging heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres: 
Kutsegemstraat,  15 te 1910 Kampenhout, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
Art. 3. De feitelijke vereniging heeft als doelstellingen: 
- de studie van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder de heemkunde en het erfgoed 
van de gemeente Kampenhout en omstreken en het bevorderen van de studie en de belangstelling 
voor deze onderwerpen 
- het ijveren voor het behoud van historische, heemkundige, culturele en historisch landschappelijk 
waardevolle elementen in de gemeente Kampenhout 
- het uitdragen van deze geschiedenis, heemkunde en erfgoed naar het publiek 
- het verzamelen en/of verwerven van voorwerpen, documentatie en andere 
- het aanleggen van documentatie over deze werkgebieden 
 
Om dit doel te verwezenlijken mag de vereniging alle rechtshandelingen stellen en in het algemeen 
alles doen wat hiertoe bijdraagt, zoals, zonder dat de opsomming beperkend is, het uitgeven van 
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boeken, tijdschriften en andere publicaties, het organiseren van tentoonstellingen, het openhouden 
van een documentatiecentrum en museum, het voeren van sensibiliseringscampagnes, het 
organiseren van lezingen en cursussen, de medewerking aan analoge activiteiten georganiseerd door 
derden. 
Art. 4. De vereniging heeft het recht alle roerende en onroerende goederen die nuttig zijn voor het 
vervullen van haar doelstellingen in eigendom te nemen of in gebruik te hebben. 
 
Art. 5. De vereniging mag samenwerken met, of lid of bestuurslid worden van andere verenigingen 
waarvan het doel geheel of gedeeltelijk overeenstemt met dit van de vereniging. 
 
Art. 6. De feitelijke vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  
 

TITEL II: LEDEN 
 
Art. 7. De vereniging telt alleen werkende leden. Met de term ‘lid’ wordt in deze statuten 
uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden. 
 
Art. 8. De in de aanhef genoemde oprichters zijn de eerste leden.  
 
Art. 9. Het ledenaantal is onbeperkt, maar moet ten minste vijf bedragen. Een wijziging van het 
ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting kan niet leiden tot de 
ontbinding van de vereniging.  
Alle leden van de feitelijke vereniging blijven steeds met hun persoonlijk vermogen  
aansprakelijk voor alle schulden of verbintenissen van de vereniging en dit ieder voor een gelijk deel.  
 
Art. 10. Ieder lid is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de voorzitter. De 
raad van bestuur kan het ontslag in beraad houden wanneer door dit ontslag het aantal leden zou 
dalen onder het minimum van 5 leden, en dit tot nieuwe leden zijn aanvaard.  
 
Art. 11. De vereniging mag abonnees werven voor haar tijdschrift. Deze abonnees zijn niet van 
rechtswege lid van de vereniging. 
 
Art. 12. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanneming van nieuwe 
leden. 
 
Art. 13 De uitsluiting van een lid gebeurt bij geheime stemming en vergt een meerderheid van twee 
derden van de aanwezige leden.  
In volgende gevallen kan de algemene vergadering beslissen tot uitsluiting uit de vereniging nadat 
het lid werd gehoord: 
-leden die gedurende twee opeenvolgende jaren geen enkele algemene vergadering bijgewoond 
hebben, zonder grondige reden of zich op voorhand verontschuldigd te hebben. 
-leden die ernstige schade berokkenen aan de goede naam en werking van de vereniging.  
In dit geval dient de vereniging aan het betrokken lid de reden en de datum van uitsluiting schriftelijk 
mee te delen. Dit punt moet voorafgaandelijk op de agenda worden vermeld. 
 
Art. 14. Uittredende en uitgesloten werkende leden, alsook hun erfgenamen of de erfgenamen van 
de overleden werkende leden verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het 
onverdeelde vermogen en de goederen van de feitelijke vereniging. Zij kunnen evenmin de eventueel 
door hen zelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen of inbreng terugvorderen. 
 
Art. 15. De algemene vergadering kan beslissen de leden een jaarlijkse geldelijke bijdrage op te 
leggen als voorwaarde van hun lidmaatschap. 
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TITEL III: ALGEMENE VERGADERING 
 
Art. 16. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Een lid mag zich bij volmacht door een ander 
werkend lid laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan slechts één lid vertegenwoordigen. 
Ieder lid beschikt over één stem. 
 
Art. 17. Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor: 
- de wijziging van de statuten; 
- de benoeming en afzetting van de bestuurders; de afzetting van een bestuurder gebeurt bij 
geheime stemming en vergt een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. Dit punt 
moet voorafgaandelijk op de agenda zijn vermeld. 
- de goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen; 
- de ontbinding van de vereniging; 
- de aanvaarding van nieuwe leden; 
- de uitsluiting van een lid in de gevallen en overeenkomstig de procedure vermeld in art 13. 
- de omzetting van de vereniging in een vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een 
sociaal oogmerk; 
 
Art. 18. De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar, in de loop van het eerste 
kwartaal. Deze vergadering is de “statutaire algemene vergadering”. 
 
Art. 19. Een “buitengewone algemene vergadering” kan daarnaast op elk ogenblik worden 
bijeengeroepen door ofwel de meerderheid van de bestuurders, ofwel een vierde van de leden van 
de algemene vergadering. 
 
Art. 20. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, 
bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, in uitzonderlijke gevallen door een ander lid, daartoe 
gemachtigd door een meerderheid van de algemene vergadering.  
De algemene vergadering beslist, behoudens andersluidende bepaling in de wet of de statuten, bij 
gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij.  
 
Art. 21. Van elke bijeenkomst van de algemene vergadering worden notulen gemaakt, dat op de 
eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het wordt ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris en bij gewone brief toegezonden aan de leden. 
Afschriften daarvan worden geldig “voor eensluidend” ondertekend door de voorzitter of door twee 
bestuurders en worden van ambtswege toegezonden aan de leden. Derden die van een belang doen 
blijken, kunnen op verzoek een uittreksel ontvangen. 

Art. 22. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur tot het bedingen van rechten en het 

aangaan van financiële verplichtingen van beperkte omvang.  

Art. 23. De raad van bestuur kan derden uitnodigen voor de algemene vergadering, deze derde moet 
toegelaten worden tot de vergadering als de meerderheid van de aanwezige leden hiermee instemt. 
Derden moeten de vergadering verlaten vóór de besluitvorming. 
 

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR - ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN 
VERTEGENWOORDIGING 
 
Art. 24. De raad van bestuur oefent alle bevoegdheden uit die niet zijn toebedeeld aan de algemene 
vergadering. 
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Art. 25. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie 
bestuurders, die de algemene vergadering onder haar leden benoemt. De bestuurders oefenen hun 
mandaat onbezoldigd uit. Eventuele kosten kunnen bij beslissing van de raad van bestuur vergoed 
worden. 
 
Art. 26. De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een periode van vier 
jaar en hun mandaat is hernieuwbaar. 
 
Art. 27. De bestuurders kunnen op elk ogenblik hun mandaat neerleggen. Indien om een of andere 
reden de vervanging of de herbenoeming van de bestuurders niet tijdig kan geschieden, blijven de 
uittredende bestuurders bij het verstrijken van hun mandaat in functie tot in hun vervanging is 
voorzien. 
Wanneer door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting het mandaat van een bestuurder voortijdig 
een einde neemt, dan oefent de bestuurder die in diens plaats aangesteld wordt deze functie verder 
uit tot het einde van het oorspronkelijk mandaat. 
 
Art. 28. Indien, om welke reden ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald, zijn de 
overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen 
om te voorzien in de aanstelling van nieuwe bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij 
zelf de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit en zijn hiervoor persoonlijk 
aansprakelijk. 
 
Art. 29. De bestuurders kiezen onder elkaar een voorzitter, een of meer ondervoorzitter(s), een 
penningmeester en een secretaris. 
  
Art. 30. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beheer en beschikking, zonder 
dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. Hij mag aldus 
rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor het verwezenlijken van het doel van de 
vereniging voor zover zij door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering worden 
voorbehouden. 
 
Art. 31. Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en 
volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad van 
bestuur uitdrukkelijk een bestuurder heeft afgevaardigd of gevolmachtigden met een bijzondere 
opdracht heeft belast. 
 
Art. 32. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Een 
bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen; een bestuurder kan 
slechts over één volmacht beschikken. De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de 
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij 
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. 
 
Art. 33. Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat op de 
eerstvolgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
Art. 34. De raad van bestuur heeft het recht om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit 
reglement wordt aan alle leden meegedeeld. 
 
Art. 35. De raad van bestuur kan besluiten tot het instellen van vaste werkgroepen. 
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Art. 36. De voorzitter oefent het dagelijks bestuur uit. Hij beschikt over de bevoegdheid naar buiten 
uit op te treden. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur overdragen aan één of meer 
bestuurders. 
 
Art. 37. De penningmeester kan de vereniging financieel verbinden tot 1.500 EURO. Dit bedrag kan 
door de algemene vergadering worden aangepast bij gewone meerderheid. Boven dit bedrag is ook 
de handtekening van de voorzitter nodig.  
 

TITEL V – REKENINGEN EN BEGROTING 
 
Art. 38. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december, behalve voor het eerste boekjaar dat loopt 
van de oprichtingsdatum tot 31 december van het jaar volgend op het oprichtingsjaar. 
 
Art. 39. De vereniging mag voor de realisatie van zijn doel giften, legaten, sponsoring, toelagen en 
andere bijdragen ontvangen. 
 
Art. 40. Op voorwaarde dat dit bijdraagt tot de realisatie van het doel mag de vereniging ook 
economische activiteiten ontplooien, kopen, verkopen, huren, verhuren, erfpacht aangaan en dies 
meer. 
 
Art. 41. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de statutaire algemene vergadering rekenschap geven 
over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar. De raad van bestuur stelt de rekening op van het 
afgelopen boekjaar en maakt de begroting op voor het komende boekjaar. Beide worden ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd, die kwijting verleent aan de bestuurders. 
 
Art. 42. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze 
van dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. 
 
Art. 43. De rekening en de begroting worden ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter 
kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage krijgen, doch alleen ter plaatse op de zetel der 
vereniging, van alle bescheiden waarop de rekening en de begroting steunen. 
 

TITEL VI – PROBLEMEN BINNEN DE VERENIGING 
 
Art. 44. Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of 
derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het ernstig beheer van de vereniging in gedrang 
kan komen, kan elke bestuurder schriftelijk aan de bank de blokkering van de bankrekening(en) voor 
verdere verrichtingen vragen. In het geschrift moet het belang van de blokkering gemotiveerd 
worden. Een individueel lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan niet afzonderlijk de 
blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd. De leden van de vereniging 
kunnen binnen de algemene vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de bankrekening(en) 
te blokkeren. In dat geval wordt een uittreksel uit de notulen van de vergadering aan de bank 
overhandigd overeenkomstig art. 21. Voor de deblokkering van de bankrekening(en) moeten alle 
bestuurders samen optreden, tenzij een beslissing van de algemene vergadering of een rechterlijke 
beschikking kan worden voorgelegd. 
 

TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Art. 45. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening 
van de schulden en aanzuivering der lasten, overgedragen aan de gemeente Kampenhout of aan één 
of meerdere verenigingen met doelstellingen gelijkaardig aan die van de vereniging. 
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TITEL VIII – BENOEMING EERSTE BESTUURDERS 
 
Art. 46. Worden benoemd als eerste bestuurders door de algemene vergadering: 
 

- Marcel Andries 
- Hugo Schoevaerts 
- Greet Janssens 
- Gerry Croon 

 
Deze akte is opgemaakt te Kampenhout op 14 december 2010 in twee originele exemplaren. 
 (Naam en handtekeningen van de oprichters gevolgd door naam en handtekening van de 
ondertekenaars) 

VOOR AKKOORD: 
 

Naam:        Handtekening: 

 
Dhr. Marcel Andries 
 
 
Mevr. Greet Janssens 
 
 
Dhr. Hugo Schoevaerts 
 
 
Dhr. Gerry Croon 
 
 
Dhr. Jean Meeus 
 
 
Mevr. Sonia Van den dries 
 
 
Dhr. Geert Vanhoof 
 

Dhr. Huub Van der Veld 

 

Dhr. Erik Heymans 

 

Dhr. Roger Imbrechts 

 

 

Mevr. Godelieve Goos 


