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STATUTEN. 
 
Opgericht te Hasselt op 09 december 1973 
Belgisch Staatsblad: N. 707 van 31 januari 1974. 
 
Gewijzigd: 23 februari 1986 
Belgisch Staatsblad: N. 22938 van 13 augustus 1986. 
 
Gewijzigd: 09 maart 1997 
Belgisch Staatsblad: N. 7977 van 22 mei 1997.  
 
Gewijzigd: 10 maart 2001 
Belgisch Staatsblad: N. 9813 van 07 juni 2001. 
 
Gewijzigd: 02 oktober 2004 en 19 april 2005. 
 
Oprichters. 
Onder de ondergetekenden is een vereniging zonder winstgevend doel opgericht op 09 december 1973: 

1. Pieters Norbert, bediende, Broeckstraat 99, 1070 Brussel, Belg; 
2. Motmans René, zelfstandige, Grotestraat 42, 3821 Wijer-Kozen, Belg; 
3. D’Haen Albert, technisch bediende, Melverencentrum 32, 3800 Sint-Truiden, Belg; 
4. Vanderhoydoncks Alfons, gepensioneerd, Willekensmolenstraat 28, 3500 Hasselt, Belg; 
5. Vanderhoydoncks Jaak, aannemer, Sint-Truidersteenweg 213, 3500 Hasselt, Belg; 
6. Munters Modest, arbeider, Kapelstraat 29, 3822 Sint-Lambrechts-Herk, Belg. 

    
Benaming, zetel, doel, duur. 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Belgische Vereniging van Vlaamse Valkeniers en Havikeniers" (B.V.V.V.H.), een 
vereniging zonder winstgevend doel. 
Artikel 2. De maatschappelijke en administratieve zetel is gevestigd te Keizerenberg 59 te 2550 Waarloos-Kontich in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
De algemene vergadering is gemachtigd de zetel te verplaatsen in eender welk arrondissement. 
Artikel 3. Doel:  
De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de beoefening van de valkerij - per traditie en per definitie “de kunst om met een 
afgerichte roofvogel wilde prooien te bejagen in hun natuurlijke staat en habitat”.  
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a) de beoefening van de jacht door middel van afgerichte roofvogels langs wettige weg; 
b) de studie en de overdracht van kennis, vaardigheden en technieken van het vluchtbedrijf;  
c) de bevordering van de kweek van roofvogels in gevangenschap; 
d) de studie van de ecologie en het gedrag van roofvogels in gevangenschap en in de natuur; 
e) de verworven kennis en deskundigheid ten dienste te stellen van de bevoegde overheden, groeperingen en 

personen, ter bevordering van de bescherming en het welzijn van roofvogels; 
f) het ontplooien en ontwikkelen van het historisch, artistiek en cultureel aspect van de valkerij; 
g) de valkerij in België en op internationaal vlak te vertegenwoordigen;  
h) de vereniging als rechtspersoon te doen erkennen teneinde als tussenpersoon op te treden tussen de bevoegde 

autoriteiten en de leden; 
i) advies te verlenen aan de bevoegde overheden inzake jacht, vogelbescherming en dierenwelzijn; 
j) alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en al het voorgaande in de ruimste zin van het 

woord. 
Artikel 4 - De vereniging kan alle daden stellen die hetzij direct, hetzij indirect verband houden met haar doelstelling. Ten dien 
einde kan zij met name, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is: 

a) haar medewerking verlenen aan elke activiteit gelijkwaardig aan of complementair aan bovenvermelde doelstelling; 
b) de leden, het publiek, de jeugd en elke andere derde informeren middels het uitgeven en verspreiden van publicaties, 

alsook via de media en alle andere communicatiemiddelen; 
c) samenwerkingsakkoorden sluiten met verenigingen die eenzelfde, gelijkaardige of complementaire doelstelling 

nastreven; 
d) alle roerende en onroerende goederen in eigendom te verwerven of hierover andere zakelijke rechten uit te oefenen; 
e) De vereniging kan in rechte optreden om haar eigen belangen, alsmede de belangen van haar leden waar te nemen 

en te verdedigen. Zij kan tevens alle rechtsvorderingen instellen die zij nodig acht om het collectief belang dat zij 
beoogt te beschermen en te verdedigen.  

Artikel 5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Leden. 
Artikel 6. De vereniging is samengesteld uit ereleden, effectieve leden, toegetreden leden en steunleden. De ereleden en de 
effectieve leden worden gezamenlijk aangeduid als “de leden”. Enkel “de leden” maken deel uit van de algemene vergadering 
en hebben stemrecht. Na afspraak met het bestuur kunnen zij, op de zetel of bij de secretaris, het ledenregister, de 
boekhouding, het register met de notulen en de besluiten raadplegen.  

a) Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor het doel van de 
vereniging, of die door hun deskundigheid of status daartoe een wezenlijke bijdrage kunnen leveren en die als 
zodanig door de algemene vergadering benoemd zijn.  
De ereleden zijn vrijgesteld van jaarlijkse bijdrage. 

b) De effectieve leden zijn:  
- 1) de toegetreden leden, die zich willen bekwamen in het beoefenen van de valkerij zoals bedoeld in artikel 2 van deze 
statuten. Zij zullen gedurende tenminste twee jaar, als aspirant-valkenier, een bij huishoudelijk reglement bepaalde 
stageperiode volbrengen onder toezicht van een ervaren valkenier. De raad van bestuur heeft het recht om de aspirant te 
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onderwerpen aan een theoretisch en praktisch examen. Aan de hand van de uitslagen van het examen en de beoordeling 
door de toezichthoudende valkenier, zal de raad van bestuur, rekening houdende met het gedrag van de aspirant en zijn 
inzet voor de valkerij en de vereniging, beslissen over de aanvaarding van het effectief lidmaatschap. 
In geval van niet-slagen van een aspirant voor het examen kan een nieuwe stageperiode door het bestuur toegestaan 
worden.  
- 2) kunnen eveneens effectief lid worden: de toegetreden leden, die het praktisch beoefenen van de valkerij niet beogen, 
doch die door hun inbreng, deskundigheid, ervaring enz. een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot de realisatie van de 
doelstellingen van de vereniging zoals bedoeld in artikel 3. Na een oriëntatieperiode van ten minste twee jaar, van de 
kandidaat in de vereniging, zal de raad van bestuur beslissen over de aanvaarding van het effectief lidmaatschap.    
c) De toegetreden leden.  
Een ieder die wenst lid te worden, moet zijn kandidatuur schriftelijke indienen bij de raad van bestuur. Deze zendt daarop 
een kennisgeving van ontvangst vergezeld van voorlichtingsmateriaal en een uitnodiging voor de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Daar zal de kandidaat een gesprek hebben met een toelatingscommissie die samengesteld wordt 
door de aanwezige bestuurders en leden. De toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerst volgende 
bijeenkomst. Tegen haar beslissing die bij geheime stemming wordt genomen en die niet met redenen omkleed moet 
worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. Indien de 
kandidatuur werd aanvaard wordt een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode, samen 
met de kennisgeving van deze beslissing naar de kandidaat gestuurd. 
- 1) De plichten: op het moment van hun toetreding, ondertekenen de nieuwe leden een schriftelijke verklaring waarbij zij 
bevestigen de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de vereniging te hebben ontvangen en 
gelezen, en dat zij deze onvoorwaardelijk zullen naleven. 
- 2) De rechten: toegetreden leden mogen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en daarbij de steun van de 
vereniging genieten. Zij mogen deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder stemrecht.  
d) Steunleden dragen enkel financieel of moreel bij tot de vereniging. 
e) Bezwaren tegen de aanvaarding van leden zoals hierboven omschreven in lid a, b, c, en d, moeten tenminste acht 

dagen voor de vergadering toekomen bij de secretaris. 
Artikel 7. Het aantal leden is niet beperkt maar mag niet minder dan drie bedragen.  
Artikel 8. Register van de leden. 

a) De raad van bestuur houdt het register van de leden bij. Het register bevat alle leden. De toegetreden leden moeten 
niet erin worden opgenomen.  

b) Het gaat om een chronologische lijst met de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Het wordt bewaard op 
de maatschappelijke zetel en kan na afspraak met de secretaris door de leden worden geraadpleegd, doch zonder 
het register mee te mogen nemen. Dit register bevindt zich ter griffie van de rechtbank van koophandel. De 
wijzigingen in de lijst moeten door de raad van bestuur in het register worden ingeschreven binnen de acht dagen 
volgend op het tijdstip waarop de raad hiervan in kennis is gesteld. 

c) Een kopie van de bijgewerkte lijst van de leden moet worden neergelegd in het dossier van de vereniging dat ter 
griffie wordt bijgehouden. De bijgewerkte versie moet jaarlijks worden neergelegd binnen de maand na de verjaring 
van het neerleggen van de statuten.  

Artikel 9. Lidgeld: De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze mag niet 
meer bedragen dan 1.000€. Het lidgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient betaald te worden vóór 1 december van het 
jaar dat het verenigingsjaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is, voorafgaat. 
Artikel 10. Het lidmaatschap eindigt door: 

a) Overlijden; 
b) Opzegging door het lid. De leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits schriftelijk ontslag 

bij de raad van bestuur over te maken; 
c) Niet betalen van het lidgeld. Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de twee 

maanden na de herinnering die hem per gewone brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen; 
d) Uitsluiting in die gevallen waarin het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de 

gedragscode van de vereniging, of die morele of materiële schade zou veroorzaken in het nadeel van de vereniging 
of de valkerij. Alleen de algemene vergadering kan een lid uitsluiten. Zij beslist bij geheime stemming en met een 
meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Artikel 11. Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden lid, kunnen geen 
aanspraak maken op het maatschappelijk fonds en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling of inventaris 
vorderen.  
 
Algemene vergadering. 
 Artikel 12. De oproeping.  

a) De algemene vergadering moet jaarlijks worden bijeengeroepen voor 30 juni. 
b) De algemene vergaderingen worden opgeroepen door de raad van bestuur.  
c) De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur, per gewone brief, geadresseerd op naam en adres van de 

leden, gepost tenminste 8 dagen voor de voorziene dag waarop de vergadering zal plaats hebben (de datum van de 
poststempel dient als bewijs). 

d) De oproepingsbrief moet de agenda bevatten en de plaats, de datum en het uur dat de vergadering plaats heeft. Het 
verslag van de rekening van het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het volgende boekjaar. 

e) Elk voorstel, schriftelijk gedaan en ondertekend door 1/20 (een twintigste) van de leden, wordt op de agenda 
geplaatst. De aanvragen voor inschrijving op de agenda moeten minstens 30 dagen vóór dat de vergadering plaats 
vindt aan het secretariaat toegestuurd worden.  

f) Statutenwijziging, uitsluiting van een lid en de wijziging van het doel of de vrijwillige ontbinding van de vereniging 
moet uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproepingsbrief. In al de andere gevallen kan de vergadering geldig 
beraadslagen zelfs over de punten die niet op de agenda vermeld zijn. 

Artikel 13. Buitengewone algemene vergadering. 
De algemene vergadering kan voor uitzonderlijke bijeenkomsten worden opgeroepen zo dikwijls als het belang van de 
vereniging het vereist. 
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Dit gebeurt wanneer de raad van bestuur daartoe oproept, of in geval 1/5 (een vijfde) van de leden het schriftelijk en 
ondertekend aanvragen. 
De te bespreken punten die op de agenda moeten voorkomen zijn vermeld op deze oproep of schriftelijke aanvraag. De 
algemene vergadering moet plaats vinden binnen de twee maanden na aanvraag (de datum van de poststempel dient als 
bewijs).  
Artikel 14. Bevoegdheid van de algemene vergadering: 

a) de wijzigingen van de statuten 
b) de goedkeuring en wijziging van een huishoudelijk reglement en een gedragscode 
c) de benoeming van ereleden 
d) de benoeming en opzegging van bestuurders 
e) de kwijting aan de bestuurders 
f) de goedkeuring van de begroting en de rekeningen 
g) de vastlegging van de bijdragen van de leden 
h) de wijziging van de doelstelling van de vereniging 
i) de vrijwillige ontbinding van de vereniging 
j) de uitsluiting van een lid 

Artikel 15. Stemrecht. 
Ieder lid dat vermeld staat in het officieel ledenregister heeft het recht om aan de vergadering deel te nemen. Ieder lid heeft een 
gelijk stemrecht. Elk van hen beschikt over één stem. Hij kan zich door middel van een schriftelijke volmacht laten 
vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Ieder effectief lid mag stemmen met behulp van een volmacht die in bewaring 
blijft op het secretariaat. Het aantal volmachten is beperkt tot één per drager. 
Artikel 16. De besluiten. 

a) De beslissingen van de algemene vergadering en van de beheerraad worden genomen op de wijze bepaald door de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de V.Z.W. Voor de stemming verstaat men positieve en negatieve stemmen.  

b) De onthoudingen van stemmen, weigering van stemmen en blanco stemmen, worden nooit bij de positieve en/of 
negatieve stemmen gevoegd. 

c) Alle besluiten die betrekking hebben op personen, moeten bij geheime stemming genomen worden. 
d) De besluiten van de algemene vergadering en van de raad van bestuur worden door de secretaris opgenomen in 

notulen, ingeschreven in een speciaal register en ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Het register met 
de notulen wordt op de maatschappelijke zetel bewaard en kan na afspraak met de secretaris door alle effectieve 
leden worden geraadpleegd, doch zonder de registers mee te mogen nemen. De leden kunnen afschriften of 
uittreksels vragen  

e) De besluiten van de algemene vergadering verbinden evenzeer de leden die niet of tegen stemmen. 
f) De besluiten worden ter kennis gebracht aan de leden of aan derden per brief of gedrukte berichten, fax of e-mail.  

Artikel 17. Quorum.  
a) De vergadering is geldig samengesteld, welke ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden mag zijn, en 

haar beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen 
is deze van degene die de vergadering voorzit, beslissend. 

b) Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste 
2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden 
aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

c) Een wijziging van het doel waarvoor de vereniging werd opgericht, of de ontbinding van de vereniging, kan alleen 
worden aangenomen wanneer tenminste 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en 
met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Ingeval op de eerste vergadering, aangaande het bepaalde in b) en c), minder dan 2/3 van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook 
de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede en derde lid, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. 
 
Rekeningen en budgetten. 
Artikel 18. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
De raad van bestuur stelt de rekeningen op van het verlopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar en 
onderwerpt ze voor goedkeuring aan de algemene vergadering. Dit moet gebeuren ten laatste zes maanden na de afsluiting 
van het boekjaar. De goedgekeurde jaarrekening moet jaarlijks neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel. 
De goedkeuring van de rekeningen geldt als ontheffing voor de raad van bestuur. 
De rekeningen worden bewaard op de maatschappelijke zetel en kunnen na afspraak met de penningmeester door de leden 
worden geraadpleegd, doch zonder de bescheiden mee te mogen nemen. 
 
Ontbinding, vereffening. 
Artikel 19. De ontbinding van de vereniging wordt uitgesproken overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s. 
Het overblijvend actief zal een bestemming vinden die, zo goed mogelijk, het doel benadert waarvoor de tegenwoordige 
vereniging gesticht werd. 
In geval dit doel niet bereikt kan worden, zal het overblijvend actief in ieder geval ten gunste worden gestort op de rekening van 
een vereniging zonder winstgevend doel van openbaar nut. 
 
Raad van Bestuur. 
Artikel 20. a) De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden die door de algemene 
vergadering worden gekozen onder de effectieve leden. Zij worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, bij geheime stemming en in volgorde van het aantal stemmen. De gekozen 
bestuursleden hebben een mandaat van vier jaar. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun 
mandaat. De kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten minstens 30 dagen vóór dat de vergadering plaats vindt aan het 
secretariaat toegestuurd worden. 
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b) Personen die een of meer facetten van de valkerij voltijds als beroep of in bijberoep uitoefenen, of door middel van 
roofvogels een inkomen verwerven, kunnen effectief lid worden maar zijn uitgesloten voor het uitoefenen van een 
bestuursmandaat. 

c) De raad van bestuur kan in het belang van de vereniging leden coöpteren. 
d) De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Artikel 21. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en titularissen voor andere functies. 
Hij heeft het recht de functies te ontnemen aan de titularissen. 
Artikel 22. De raad van bestuur wordt samengeroepen op aanvraag van zijn voorzitter, of in geval van verhindering van deze, 
op aanvraag van zijn ondervoorzitter en dit zo dikwijls als de belangen van de vereniging het vereisen. 
De raad van bestuur kan beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen is de stem 
van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 
Artikel 23. Het mandaat van bestuurder eindigt door: 

a) Op vrijwillige basis door de bestuurder zelf, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. 
b) Opzegging door de algemene vergadering. 
c) Een bestuurder die, zonder te verontschuldigen, drie opeenvolgende vergaderingen heeft verzuimd, wordt geacht ontslag 
te nemen. Dit ontslag zal definitief zijn na vaststelling van dat feit door de raad van bestuur. 

Artikel 24. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering 
benoemd, of zo de raad van bestuur anders beslist, wordt op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur een nieuw 
lid gecoöpteerd. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Enkel de door de algemene vergadering benoemde 
bestuurders hebben bindend stemrecht. Gecoöpteerde bestuursleden hebben enkel een raadgevende stem. De uittredende 
bestuurders zijn herkiesbaar. 
Artikel 25. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene 
vergadering zijn voorbehouden. 
Artikel 26. De leden van de raad van bestuur oefenen hun bevoegdheden collegiaal uit. 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen. Deze taak kan 
eventueel overgedragen worden aan een ander lid van de raad van bestuur of aan een ander persoon, al dan niet lid van de 
vereniging. Zij zijn eveneens bevoegd voor de bestuurshandelingen aangaande de dagelijkse werking van de vereniging die 
welke zowel wegens hun geringe belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden van de raad van bestuur 
verantwoorden. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit. 
Artikel 27. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de 
vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. Het mandaat van bestuurder is 
onbezoldigd. 
 
Andere schikkingen. 
Artikel 28. Al de akten, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging worden in naam van de vereniging geldig 
ondertekend door zijn voorzitter en door zijn secretaris die collegiaal optreden.  
Artikel 29. Neerlegging en bekendmaking. 
De volgende stukken moeten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de 
vereniging: 

a) Iedere wijziging van de statuten, tezamen met een gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van de 
wijziging ervan; 

b) De akten betreffende de benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder. Deze akten moeten hun naam, hun 
voornaam, hun woonplaats, hun geboortedatum en –plaats vermelden, de omvang van de bevoegdheden en de wijze 
waarop zij worden uitgeoefend; 

c) Een kopie van het register van de leden zoals vermeld in artikel 8; 
d) De jaarrekening zoals vermeld in artikel 18. 

De besluiten vermeld in a) en b) moeten ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd zodra ze aangenomen 
zijn door de algemene vergadering, en dienen te worden bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad. Het verzoek om 
bekendmaking moet worden gedaan bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze zal het verzoek om bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad overzenden.  
Het bestuur is belast met het neerleggen van de in dit artikel genoemde stukken en met het verzoek van bekendmaking. 
Artikel 30. De restbevoegdheid, alles wat in de wet of de statuten niet is toegekend aan de algemene vergadering, ressorteert 
onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. 
Artikel 31. Alle geschillen die opduiken als gevolg van de toepassing van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de 
gedragscode zullen door de raad van bestuur worden beoordeeld. 
 
 
 


