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WILDBEHEEREENHEID VLAAMSE ARDENNEN
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Korsele 65
9667 Horebeke
O.N. 0451.356.737

GECOORDINEERDE STATUTEN
HOOFDSTUK 1 : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “ WILDBEHEEREENHEID VLAAMSE
ARDENNEN ”, vereniging zonder winstoogmerk; of afgekort “W.B.E.V.A.” vzw.
Art. 2. De stichtende leden zijn :
- De heer BLOMMAERT Egbert, wonende te 9667 Horebeke, Korsele 65, onderwijzer, Belg;
- De heer BUYSE Dirk, wonende te 9620 Zottegem, Velzekestraat 15, aannemer, Belg;
- De heer BROWAEYS Paul, wonende te 9000 Gent, Buffelstraat 20, griffier, Belg;
- De heer CARBONELLE Rudy, wonende te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 146, schilder, Belg;
- De heer DE BRABANDERE Jan, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 64,
makelaar, Belg;
- De heer DE BLEECKERE Hiloné, wonende te 9700 Oudenaarde, Hemelrijkstraat 27,
gepensioneerde, Belg;
- De heer DE ROUCK Gerard, wonende te 9630 Zwalm, Moldergem 45, mecanicien, Belg;
- De heer DE TEMMERMAN Marc, wonende te 9700 Oudenaarde, Tissenhove 11,
staatsambtenaar, Belg;
- De heer DE WITTE Leon, wonende te 9620 Zottegem, Buke 58, rentenier, Belg;
- De heer EECKHOUT Noël, wonende te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 1, bouwkundige, Belg;
- De heer FAIGNAERT Jochen, wonende te 9667 Horebeke, Lovensveld 8, technieker, Belg;
- De heer TACK José, wonende te 9680 Maarkedal, Hasseltstraat 18, bestuurder van
vennootschappen, Belg;
- De heer VAN CAUWENBERGHE Paul, wonende te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 15,
verificateur-accountant, Belg;
- De heer VAN CROMBRUGGE Jozef, wonende te 9667 Horebeke, Koekoekstraat 2, leraar,
Belg;
- De heer VAN DE VELDE Karel, wonende te 9630 Zwalm, De Coenestraat 24,
gepensioneerde N.M.B.S., Belg;
- De heer VAN DER LINDEN Henry, wonende te 9660 Brakel, Pottenberg 12, landbouwer,
Belg;
- De heer VAN DER MEEREN Richard, wonende te 9620 Zottegem, Oudenhovestraat 59,
gepensioneerde, Belg;
- De heer VAN HELLEPUTTE Gratien, wonende te 9620 Zottegem (St.-Maria-Oudenhove),
dienstoverste, Belg;
- De heer VANMEIRHAEGE Etienne, wonende te 9750 Ouwegem, Gentsesteenweg 63,
dierenarts, Belg;
- De heer VAN LIEFDE Roland, wonende te 9667 Horebeke, Bovenstraat 7, staatsambtenaar,
Belg.
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Art. 3. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9667 Horebeke, Korsele 65, en ressorteert
onder het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
Zij kan slechts verplaatst worden door een besluit van de algemene vergadering, mits inachtname
van de regels vereist voor een statutenwijziging.
Art. 4. De vereniging heeft tot doel om in het werkgebied :
a) De onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen toegetreden jagers te
bewerkstelligen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen alsmede een
verbeterd toezicht te bevorderen;
b) Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en onderzoek, te werken
voor het behoud en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebied;
c) Een wildbeheer te realiseren in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging
tussen wild, land- en bosbouw, natuur-bescherming en jacht.
(Eventueel verdere detaillering in het huishoudelijk reglement)
d) Wildbeheer dient aanvullend gezien in de context van het meekoppelingsprincipe, waarbij
structurele biotoopverbetering in functie van wildbeheer en meewerken in het patroon
van natuurontwikkeling in het algemeen. De ontwikkeling van een goede ecologische
structuur moet een belangrijke verbetering en uitbreiding beogen voor fauna en flora,
zowel voor niet bejaagbare als voor bejaagbare diersoorten.
Zij betracht de verwezenlijking van dat doel door alle middelen en ander meer door de
organisatie van activiteiten die zij nuttig en noodzakelijk acht. De vereniging kan meer algemeen
alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van haar doel - rechtstreeks of
onrechtstreeks – bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is vermeld onder
meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel
aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
Art. 5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijden
worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
HOOFDSTUK 2 : DE LEDEN
Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de
eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van
het lidmaatschap – met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering – komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden.
De effectieve leden zijn diegenen wiens naam wordt vermeld in het register der leden dat wordt
bewaard op de zetel van de vereniging en waarvan een kopie wordt neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel ingevolge art. 26 novies, § 1, 3° van de huidige wet.
Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt een bijgewerkte
ledenlijst neergelegd binnen één maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de
statuten.
De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de effectieve leden. De toegetreden leden zijn
enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Zij hebben geen
stemrecht op de algemene vergadering. Zij zijn geen bijdragen verschuldigd aan de vereniging,
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maar hebben op de algemene vergadering een raadgevende stem. De rechten en de verplichtingen
van de toegetreden leden worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
Art. 7. Toetreding.
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die als
kandidaat-lid als dusdanig wordt aanvaard door de Raad van Bestuur, op voordracht van de
meerderheid van alle leden, en tegen wiens voorgenomen opname als lid uiterlijk voor het einde
van de eerstvolgende vergadering geen verzet is gerezen. In geval van verzet wordt de toetreding
verdaagd naar de volgende algemene vergadering, waarop zal worden gestemd. Met de term “lid”
in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het huishoudelijk reglement en zij
verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de
vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Art. 8. Door hun toetreding aanvaarden de leden de jacht en haar basisfilosofie die het verstandig
gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden beoogt. Zij erkennen onderling overeengekomen
grenzen van de jachtterreinen in de Wildbeheereenheid zoals die op het neergelegde plan
gezamenlijk werden aangeduid en verbinden er zich toe deze grenzen evenals de integriteit van
het jachtgebied van de andere leden in deze Wildbeheereenheid te eerbiedigen, niet te bejagen,
noch te laten bejagen.
De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de
vereniging aangaat.
Art. 9. De bijdrageplichtige leden zijn een niet-terugvorderbare jaarlijkse bijdrage verschuldigd
van maximaal 0.15 €/Ha, in verhouding van de oppervlakte van het jachtgebied, met een
minimum van € 15 per jachtgroep waartoe zij behoren. Deze bijdrage wordt bepaald door de
Algemene Vergadering en kan jaarlijks worden herzien.
Art. 10. Elk lid van de vereniging is vrij ten allen tijde uit de vereniging te treden. Het ontslag
moet bij aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. Ieder lid dat
zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt en dit ten laatste twee maanden na 1 juli van ieder jachtseizoen,
kan geacht worden ontslag te nemen. Dezelfde regel is van toepassing voor de jaarlijkse bijdragen
van de jachtgroepen. De opzegging wordt ter kennis gebracht aan alle leden op de eerstvolgende
algemene vergadering en zal slechts het eerstvolgende werkingsjaar uitwerking hebben.
Art. 11. De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene
vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen indien twee derden van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is; op grond van ernstige inbreuken op de
gemeenschappelijke doelstellingen of op grond van benadeling van de vereniging. Onverminderd
het recht van de vereniging of haar leden om vergoeding te eisen van uittredende of uitgesloten
leden en hun rechtsopvolgers, hebben deze geen deel in het vermogen van de vereniging, zij
kunnen geen enkel recht laten gelden op de goederen van de vereniging en zij kunnen nooit
teruggave of vergoeding vorderen van eventueel gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
HOOFDSTUK 3 : DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 12. De algemene vergadering bestaat uit alle jachtrechthouders en/of jagende leden. Ook
niet-bijdrageplichtige toegetreden leden kunnen tot de algemene vergadering worden aanvaard; zij
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het met raadgevende stem. Elk lid mag zich bij volmacht door een ander lid laten
vertegenwoordigen. Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden
de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten anders bepalen. De regelmatig
samengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden; haar besluiten gelden voor alle
leden.
Art. 13. Tot wijziging van de statuten of uitsluiting van een lid kan slechts worden besloten indien
twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet
aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bepaald binnen de maand, die geldig zal
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zowel op
de eerste als op de tweede vergadering is voor deze aangelegenheden een twee derde meerderheid
vereist van de uitgebrachte stemmen.
Art. 14. De bevoegdheden van de algemene vergadering
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor de volgende aangelegenheden :
-

Het wijzigen van de statuten;
De benoeming en de afzetting van bestuurders;
De benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
Kwijting aan bestuurders en commissarissen;
De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
De ontbinding van de vereniging;
De uitsluiting van een lid;
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Art. 15. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of
door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij wordt bijeengeroepen
wanneer ten minste één vijfde van de leden daarom schriftelijk verzoekt.
Art. 16. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
jaarrekening van het afgelopen jaar, de goedkeuring van het gevoerde beleid, de ontlasting van de
bestuurders evenals de benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur en de goedkeuring van de
begroting van het komende jaar.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van de maand maart.
Art. 17. De wijze van oproeping
Alle leden worden tenminste 10 werkdagen voor de algemene vergadering opgeroepen per
gewone brief, per aangetekende brief, per fax of per e-mail, door de voorzitter van de Raad van
Bestuur.
Art. 18. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda
die wordt samengesteld door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste
één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.
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Art. 19. De algemene vergadering wordt geleid volgens de regels die gelden voor de Raad van
Bestuur. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de
zetel van de vereniging worden ingezien door de leden.
HOOFDSTUK 4 : DE RAAD VAN BESTUUR
Art. 20. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit ten minste drie
personen bestaat, die lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden
telt, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk
geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.
Art. 21. Benoeming van de Raad van Bestuur
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering der stemgerechtigde leden met
een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De
bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur dient er bijzondere zorg voor gedragen te worden
om zo ruim mogelijk de diversiteit van de verschillende jachtvelden/groepen te bestrijken.
Art. 22. Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door
vrijwillig ontslag, door overlijden of door wettelijke onbekwaamheid. Op voorstel van zijn
jachtgroep wordt een plaatsvervanger aangeduid. De lijst met naam van de effectief en de
plaatsvervanger wordt aan het secretariaat van de WBE overgemaakt.
De afzetting van een bestuurder door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone
meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het wordt uitdrukkelijk
vermeld op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt,
moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Art. 23. De samenstelling van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit één stemgerechtigde vertegenwoordiger van iedere
jachtgroep. De bestuurders kiezen onder elkaar uit haar stemgerechtigde leden een voorzitter,
eventueel één of meerdere ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een juridisch
adviseur, een technisch coördinator en een technisch raadgever.
Art. 24. Werking van de Raad van Bestuur.
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de
vergaderingen van deze Raad, via hemzelf of zijn afgevaardigde en tevens lid van dezelfde
jachtgroep, die in zijn naam geldig kan stemmen.
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur vergadert
op uitnodiging van de voorzitter die de agenda opstelt en de vergaderingen voorzit. In geval van
afwezigheid of belet van de voorzitter worden zijn taken overgenomen door de ondervoorzitter
of bij gebreke daaraan de oudste aanwezige bestuurder. De secretaris maakt notulen van iedere
vergadering die hij samen met de voorzitter ondertekent en voegt het toe aan het daartoe
bestemd register dat hij dient te bewaren. De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning

5

W.B.E VLAAMSE ARDENNEN VZW

en de uitgaven van gelden, het bijhouden van de boekhouding en hij alleen tekent geldig namens
de vereniging voor financiële verrichtingen. De penningmeester en de secretaris verzorgen samen
de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De Raad van Bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de
vereniging delegeren aan één van haar leden of aan een derde, effectief lid.
Bij de oprichting van de vereniging op 7 september 1993 werd de heer Roland Van Liefde, lid
van de Raad van Bestuur en technisch coördinator van de vereniging, benoemd als afgevaardigd
bestuurder van de W.B.E.V.A. voor een periode van twee jaar. Dit mandaat wordt zonder
vernietiging door de Raad van Bestuur stilzwijgend verlengd voor dezelfde periodes.
Alle beslissingen of handelingen genomen door de afgevaardigde bestuurder dienen vooraf
goedgekeurd te worden door de meerderheid van de leden van het dagelijks bestuur. De
afgevaardigde bestuurder kan bij hoogdringendheid, en in specifieke gevallen, zonder de werking
van de vereniging te schaden of te belemmeren, alle bestuursdaden verrichten die normaal aan de
Raad van Bestuur zijn voorbehouden, behalve deze die door de wet aan de algemene vergadering
zijn verleend.
Art. 25. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte, zij
treedt op als eiser of als verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over de al dan niet
aanwending van de rechtsmiddelen. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan
de algemene vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan alle taken van beheer verrichten en eveneens alle daden van
beschikking stellen met inbegrip van vervreemding van roerende en onroerende goederen, lening
en uitlening van alle handels- en bankverrichtingen. De Raad kan op haar verantwoordelijkheid
haar bevoegdheid voor bepaalde opdrachten, handelingen en taken overdragen aan een derde
persoon, al dan niet lid van de vereniging.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun
bezoldigingen.
Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegenwoordigen of te verbinden volstaat de
handtekening van :
- De voorzitter en een bestuurders of :
- De Afgevaardigd Bestuurder.
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig acht en nuttig
oordeelt.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun
gegeven opdracht.
Art. 26. Tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden
uitgenodigd : de opgesomde personen in het “Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari
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1999 houdende vaststelling van de voorwaarden waardoor afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig
tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder
beheereenheden kunnen worden erkend.” Zij hebben minstens raadgevende stem. Zij ontvangen
elk een verslag van de algemene vergadering of bestuursvergadering.
HOOFDSTUK 5 : ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 27. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan
de algemene vergadering slechts tot ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier vijfde
meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot ontbinding
moet uitdrukkelijk in de agenda van de algemene vergadering worden vermeld.
Zijn geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd op deze algemene vergadering,
dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar mits een vier vijfde meerderheid akkoord
wordt gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Art. 28. Bij vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars.
Zij bepaalt hun bevoegdheden alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa worden – na aanzuivering van de passiva – overgedragen aan een vereniging, stichting
of instituut met eenzelfde of gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft.
HOOFDSTUK 6 : DEONTOLOGIE EN TUCHTMAATREGELEN
Art. 29. Ieder lid is gehouden om zich in te spannen tot het behouden van de jachtrechten die hij
bij zijn toetreding in de Wildbeheereenheid bezit, te blijven huren en zich te onthouden van
onderlinge opbiedingen. Jachtrechten die rechtstreeks of door tussenpersonen in het verleden
werden bekomen, nu verkregen of in de toekomst worden verkregen zowel van particulieren als
van openbare instanties bij onderhandse of publieke verpachtingen in het jachtveld van andere
leden gelegen in de Wildbeheereenheid zullen hen automatisch worden afgestaan, mits betaling
van het maximumbedrag per Ha, zoals deze in het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Indien het een mondelinge overeenkomst betreft wordt door de eerste huurder een schriftelijke
verklaring in eer en geweten opgemaakt waarbij hij zijn mondeling jachtrecht bevestigt. Het is
duidelijk dat, indien de tweede huurder niet bereidt is tot betaling van de bedoelde jachtrechten,
deze eigendommen niet mogen worden bejaagd.
Indien het grootste gedeelte van het te verwerven of verworven jachtrecht gelegen is buiten de
omschrijving van het jachtplan van de eerste huurder, doch binnen het werkingsgebied van de
WBE, dient voorafgaandelijk met de leden-jachtrechthouders buiten dit gebied overleg gepleegd
over de modaliteiten van de overeenkomst.
Art. 30. Het is alle leden of derden die in hun voordeel handelen, verboden om in de
goedgekeurde en dus in de schoot van de “WBE” beschermde jachtgebieden, jachtrechten en
aanverwante rechten (onder andere delgingsrechten) te verwerven zonder voorafgaandelijk
akkoord van de betrokken jachtgroep(en) en de Raad van Bestuur.
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Art. 31. Jachtrechten of verdelgingsrechten die in de toekomst door de vereniging worden
verworven, kunnen worden afgestaan aan de aangesloten jachtgroep in wiens jachtgebied deze
rechten gelegen zijn, mits terugbetaling van de gemaakte kosten.
Art. 32. Jachtrechten op percelen die worden verworven door de jachtrechthouder of zijn
aanverwanten in de 1° en 2° graad en palen aan zijn eigen jachtgebied, geven aanleiding tot
wijziging van de jachtgrenzen tussen de jachtrechthouders. De aaneengesloten oppervlakten van
deze jachtrechten dient minimum 5 Ha te beslaan.
Art. 33. De jachtgroep is verantwoordelijk voor haar leden :
Bij inbreuk op de artikelen der statuten, met inbegrip van de regels van het huishoudelijk
reglement, de deontologie en de weidelijkheidsnormen van de vereniging, door een lid van de
aangesloten jachtgroep, kunnen ten opzichte van deze jachtgroep en het betrokken lid sancties
worden getroffen, die eventueel tot de uitsluiting uit de vereniging kunnen leiden. Deze uitsluiting
maakt het voorwerp uit van de stemming zoals voorzien in artikel 11 van deze statuten.
In geval van uitsluiting van een lid, zullen alle bestaande of toekomstige jachtrechten op gronden
binnen het werkgebied van de WBE, die eigen zijn aan voornoemd lid, voor de duur van zijn
uitsluiting, zonder enige vergoeding automatisch worden afgestaan aan de jachtgroep waartoe hij
behoorde, dit ten einde het voortbestaan van het jachtgebied te vrijwaren ten opzichte van de
andere jachtgenoten.
HOOFDSTUK 7 : ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 34. Het maatschappelijk boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni.
Elk jaar zal de Raad van Bestuur rekenschap geven aan de algemene vergadering over haar beleid
van het afgelopen boekjaar. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening op voor het afgelopen
boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd
aan de algemene vergadering die tevens kwijting verleent aan de bestuurders.
Art. 35. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen enkele
voorwaarde aan de leden worden uitgekeerd.
Art. 36. Een huishoudelijk reglement kan deze statuten aanvullen zonder af te wijken van wat in
voorgaande artikelen bepaald werd.
Art. 37. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten of het aanvullend huishoudelijk
reglement is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de
verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.
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