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GEWIJZIGDE STATUTEN 2013 (GECOORDINEERD) V.T.D.V,vzw. 

Conform aan de wet van 27 juni 1921 zijn de hieronder vermelde personen, en alle effectieve leden die 

later zullen toetreden, met elkaar overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten 

vermeld in hoofdstuk 2. 

 

1. Stichtende leden 

Roger Albertijn      Theo Caerts 

Akkerlaan 94    Enneven 13 

2900     Schoten    3920      Lommel 

tel. 0477/60.87.01    tel. 011/54 08 04 

Belg    Belg 

 

Daniël Haers    Staf Leën 

Bloemestraat 64    Weertstraat 9 

9990      Maldegem    3800      Sint-Truiden-Zepperen 

tel. 050/71 20 11    tel. 011/69 15 69   

Belg    Belg 

  

Robert  Maleux    Paul Merlevede 

Belgiëlaan 2    Veldstraat 3 

1800      Vilvoorde    8770      Ingelmunster 

tel. 02/254 62 11    tel. 051/48 96 02 

Belg    Belg 

 

Roger Peeters    Frank Peuteman 

Dellestraat 11    Fabiolalaan 93 

3220      Holsbeek    2627      Schelle 

tel. 016/44 45 75    tel. 03/877 15 57 

Belg    Belg 

 

Marcel Van Ginneken    Lucien Wullaert 

Dwarsdreef 27    Duivenplein 6 

2970      Schilde    8000      Brugge 

tel. 03/383 287 15    tel. 050/33 81 91 

Belg    Belg 
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2. Statuten 

Titel I   -   Naam, zetel, doel, duur 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam “Vereniging voor Technische Diensthoofden in de 

Verzorgingsinstellingen", vereniging zonder winstoogmerk, welke wordt afgekort als "VTDV vzw”. 

 

Artikel 2: 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de provincie Antwerpen, Wilrijkstraat 10 , 

2650 Edegem, in de Antwerpse agglomeratie, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Bolivarplaats 20 

bus 2 , 2000 Antwerpen, tel. (03) 257 80 11. Bij beslissing van de raad van bestuur kan de zetel naar 

een andere plaats overgebracht worden. 

 
Artikel 3: 

 

Nationale vereniging, van personen waarvan de effectieve leden, verantwoordelijken,stafleden of 

medewerkers zijn van, of binnen, een technisch departement, deel uitmakend van een 

verzorgingsinstelling, en/of actief binnen de verzorgingssector met het Nederlands als voertaal.  

 

De Nationale vereniging heeft als doel : 

 

1) te streven naar een permanente verbetering van de kwaliteit van het technisch 

        beleid binnen de gezondheidszorg in het algemeen; 

 

 2)  het contact tussen de leden onderling te bevorderen via de organisatie van 

bijeenkomsten, werkvergaderingen  en bedrijfsbezoeken via uitwisseling van 

informatie en beroepservaring met specialisten in deze en andere sectoren. 

 

2) het technisch management te bevorderen, inhoud te geven, verder uit te 

bouwen en bekendmaken bij de verzorgingsinstellingen, de overheid en de 

privéorganisaties en dit zowel in België als in buitenland. 

 

 4) optreden als adviesorgaan naar de officiële instanties. 

 

Deze opsomming dient als voorbeeld en is niet beperkend.  De vereniging kan in bijkomende orde 

handelsdaden stellen waarvan de inkomsten zullen aangewend worden om haar maatschappelijk doel 

te realiseren. 
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De vereniging mag alle verrichtingen stellen die betrekking hebben op het doel en zij is bevoegd om 

alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft in 

eigendom te bezitten en erop zakelijke rechten te bevestigen. 

 

Artikel 4: 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten alle tijde worden ontbonden. 

Titel II   –   Leden 

Artikel 5: 

De vereniging zal bestaan uit effectieve leden, steunende leden, ereleden,oud leden en een 

erevoorzitter. Het aantal effectieve leden van de vereniging is onbeperkt, maar zal steeds minimaal 3 

bedragen.  De stichters van deze vereniging waren de eerste effectieve leden.  Enkel de effectieve 

leden hebben stemrecht volgens de wet en onderhavige statuten. 

 

Artikel 6: 

 

Kandidaat-leden stellen hun kandidatuur schriftelijk via het secretariaat aan de raad van bestuur. De 

voorgedragen kandidaten worden slechts aanvaard na goedkeuring door de raad van bestuur. Om zich 

kandidaat te stellen dienen de volgende gegevens ingediend te worden : 

-  Naam, voornaam, adres en geboortedatum 

-  Zorginstelling en adres voor effectieve leden 

-  Instelling,vereniging of werkgever en adres voor  

   steunende leden met hun referenties van betrokkenheid  

   in de zorgsector. 

-  Functie in de zorginstelling 

-  Rijksregisternummer 

-  Telefoonnummer,faxnummer en emailadres 

 

 De kandidaat-leden kunnen door de raad van bestuur worden aanvaard, volgens de hieronder 

vermelde classificatie: 

 

1) Effectieve leden: 

 

zijn verantwoordelijken, stafleden of medewerkers binnen  het departement dat de 

technische infrastructuur beheert, statutair verbonden, of via een arbeidsovereenkomst of 

contractueel voor 50% aan een instelling in de verzorgingssector. 
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2) Steunende leden : 

 

zijn personen werkzaam bij een  vereniging, organisatie, instelling of bedrijf die de 

vereniging en haar doelstellingen genegen zijn,haar statuten respecteert, referenties 

voorlegt van betrokkenheid in de zorgsector en die bereid zijn tot het leveren van een 

financiële bijdrage. De steunende leden zijn geen effectieve leden en bijgevolg zijn ze geen 

lid van de VZW, en hebben zij geen rechten en plichten t.o.v. de VZW.  

3) Oud leden : 

 

Oud leden waren effectieve leden die minimaal 5 jaar lid zijn geweest van de vereniging en 

de vereniging eervol verlaten hebben. Zij worden uitgenodigd voor een beperkt aantal 

activiteiten welke in de raad van bestuur zijn goedgekeurd. De oud leden zijn geen 

effectieve leden en bijgevolg zijn ze geen lid van de VZW, en hebben zij geen rechten en 

plichten t.o.v. de VZW. 

4) Ereleden : 

 

Ereleden zijn personen die een bijzondere verdienste hebben gehad naar de vereniging en 

worden door de raad van bestuur aangesteld. De ereleden zijn geen effectieve leden en 

bijgevolg zijn ze geen lid van de VZW, en hebben zij geen rechten en plichten t.o.v. de 

VZW. 

5) Erevoorzitter : 

 

De heer Lucien Wullaert wordt omwille van zijn uitzonderlijke verdienste als stichter van 

de vereniging levenslag erevoorzitter van de VZW. Deze functie is enkel representatief. Zij 

houdt geen rechten en/of plichten in t.a.v. de VZW. De erevoorzitter wordt door de raad 

van bestuur op dezelfde manier uitgenodigd als een effectief lid, doch is geen effectief lid. 

Artikel 7: 

1) Ieder lid kan om het even wanneer ontslag nemen uit de vereniging.  Het ontslag moet 

schriftelijk, middels aangetekende brief, gericht worden aan de raad van bestuur. 

 

2) Ieder lid dient de statuten na te leven. 

 

3) Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd, vanaf de eerste 

dag van het boekjaar volgend op het boekjaar waarvoor het laatste  lidgeld werd betaald. 
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4) Het niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 betekent van rechtswege het 

verlies van het recht tot lidmaatschap.  

 

5) De raad van bestuur kan het lidmaatschap van een lid, dat zich schuldig maakt aan 

inbreuken tegen de statuten, de wetten of de  reglementen van interne orde (huishoudelijk 

reglement), schorsen tot de definitieve beslissing uitgesproken door de algemene 

vergadering, met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Het met uitsluiting 

bedreigde lid wordt voorafgaandelijk door de raad van bestuur gehoord. Het proces-

verbaal van zijn verklaringen wordt aan de algemene  vergadering, die omtrent de 

uitsluiting moet beslissen, voorgelegd. 

 

6) Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde wanneer het lid overlijdt of 

onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld. 

 

7) Ontslagnemende en uitgesloten leden, evenals de rechthebbenden van een overleden lid, 

hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging en kunnen in geen geval de 

betaalde lidgelden, andere ingebrachte fondsen of, ingeval van uitgesloten leden, een  

vergoeding voor geleverde prestaties vorderen.  

 

8) In geen geval kan het ontslagnemend lid of het uitgesloten lid, of hun rechthebbenden in 

geval van  overlijden, mededeling of kopie van rekeningen, verzegeling van de goederen 

van de vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen. 

 

Artikel 8: 

Het door de leden jaarlijks verschuldigd lidgeld wordt door de raad van bestuur vastgelegd. 

 

Artikel 9: 

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. 

Artikel 10. 

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden bijgehouden, 

overeenkomstig artikel 10 van de VZW wetgeving 
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Titel III  -   Raad van bestuur 

Artikel 11: 

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit een oneven aantal bestuurders, 

met een minimum van 3 en een maximum van 11.   

De bestuurders worden verkozen uit de effectieve leden, en worden benoemd door de algemene 

vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Zij zijn ten alle tijde afzetbaar door een beslissing 

van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.   

 

Artikel 12: 

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar.  De raad van bestuur is voor de helft 

+/- 0,5 hernieuwbaar om de 2 jaar. Bestuurders wiens termijn van vier jaar verstreken is worden 

ontslagnemend. De bestuurders blijven herkiesbaar. 

Een bestuurder wordt geacht na zijn ontslag, of na het verlopen van de termijn waarvoor hij is 

benoemd zonder dat in zijn vervanging of herbenoeming is voorzien, zijn opdracht verder te vervullen 

totdat redelijkerwijze in zijn vervanging of herbenoeming kan worden voorzien.  

 

Elke benoeming, ontslag of herroeping moet worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van 

Koophandel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

De functie van bestuurder is onbezoldigd. 

 

1) De raad van bestuur kiest uit zijn leden minstens een voorzitter , een secretaris en een 

penningmeester.  

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen, telkens het belang van de vereniging het 

vereist en minimaal om de 4 maanden. De voorzitter dient de raad van bestuur eveneens 

samen te roepen op verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt schriftelijk, 

per fax of per e-mail, en minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering. Komt de raad 

van bestuur samen op verzoek van twee bestuurders, dan moet de vergadering gehouden 

worden binnen de veertien kalenderdagen na hun schriftelijk verzoek. De voorzitter zit de 

vergadering voor.  Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door 

zijn plaatsvervanger en is laatstgenoemde belet of afwezig dan wordt de vergadering 

voorgezeten door de bestuurder met de oudste leeftijd. 

2) De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester gelden voor 4 jaar, indien men verkozen is 

in het bestuur. De andere functies gelden voor 2 jaar. 
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3)  De raad van bestuur kan slechts beslissen als de meerderheid van de bestuurders 

aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij 

staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem in 

zijn voorzitterschap vervangt. De raad van bestuur beslist bij geheime stemming wanneer 

zulks door minstens de helft van de bestuurders wordt gevraagd. 

4) Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die 

ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, of door twee bestuurders.  

Artikel 13: 

1) De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. 

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die 

niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn 

voorbehouden. 

2) De vereniging wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de 

handtekening van de voorzitter, of in geval van delegatie door de bestuursvergadering , 

door de handtekening van het aangeduid bestuurslid. 

Artikel 14  

De gewone briefwisseling van de vereniging kan worden ondertekend door elk bestuurslid in zijn 

naam. 

De akten van dagelijks bestuur en de stukken ter uitvoering van de beslissingen van de raad van 

bestuur worden ondertekend door hetzij de voorzitter, hetzij door de secretaris. Deze moeten, 

behoudens indien een derde belast wordt met het dagelijks bestuur, tegenover derden niet van de 

gegeven delegatie noch van een voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur doen blijken. 

De bankverrichtingen via zichtrekening, in verband met betalingen ten laste van de vereniging, worden 

ondertekend door de penningmeester of voorzitter of secretaris of een door het bestuur aangesteld 

effectief lid. De andere financiële transacties dienen door  twee personen, namelijk 

voorzitter,secretaris of penningmeester, te worden ondertekend. 

Titel IV - Algemene vergadering 

Artikel 15: 

1) De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten 

door de voorzitter van de raad van bestuur. 
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2) Alle mandaten nemen een einde op het ogenblik van de stemming. Alle leden van de raad 

van bestuur zijn op dat moment gelijkwaardig. Bij staking der stemmen worden nieuwe 

stemrondes georganiseerd. 

3) Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht. Een aanwezig lid kan slechts houder 

zijn van maximum twee volmachten. 

Artikel 16: 

De rechtsgeldig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de effectieve leden. Haar 

besluiten verbinden evenzeer de leden die afwezig zijn en degenen die niet stemmen of 

tegenstemmen.  

De algemene vergadering is bevoegd, en beslist dus, inzake : 

1) het wijzigen van de statuten; 

2) het vaststellen van het aantal leden van de raad van bestuur (Zie 1), het benoemen en het 

afzetten van de bestuurders; 

3) het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 

4) het geven van de ontheffing van aansprakelijkheid over het jaarlijks bestuur van de raad 

van bestuur (kwijting); 

5) het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 

6) het uitsluiten van een lid; 

7) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 

8) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen; 

Artikel 17: 

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het 

belang van de vereniging dit vereist.  Dit moet minstens één maal per jaar.  De raad van bestuur is 

bovendien verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen als ten minste één 

vijfde van de leden hierom verzoekt en wel binnen de maand na het indienen van zulk verzoek. 
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Artikel 18: 

De oproepingen voor de algemene vergadering worden per post of per e-mail verstuurd naar alle 

leden ten minste vijftien kalenderdagen op voorhand en zijn telkens ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris. Deze oproeping die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, 

die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.   

Elk effectief lid dient zijn aanwezigheid voorafgaandelijk per post of per email te bevestigen, alvorens 

toegelaten te worden tot de algemene vergadering. 

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één vijfde van de leden moet op de 

agenda worden geplaatst. 

Over onderwerpen die niet op de agenda staan, kan niet geldig worden gestemd, tenzij twee derden 

van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden er anders over oordelen. In geen geval mag 

beraadslaagd worden buiten de agenda wanneer het gaat om een wijziging van de statuten. 

Artikel 19: 

1) De besluiten van de algemene vergadering worden normalerwijze genomen bij eenvoudige 

meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.  Bij 

staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

2) Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de 

oproeping is vermeld en indien  twee derde van de effectieve leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is.  Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid 

van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

3) Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts worden besloten indien die 

wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derde van de effectieve leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een 

meerderheid van vier vijfden van stemmen. 

4) Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd  zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig  

kan beraadslagen en beslissen alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden 

bedoeld in het eerste of het tweede lid ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien kalenderdagen 

volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
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5) De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder 

dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de 

vereniging. 

6) Een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist 

voor het uitsluiten van een lid. 

Artikel 20: 

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register.  Dit register wordt 

bewaard op de zetel, waar alle leden het recht op inzage hebben. 

Titel V  -   Begroting, rekeningen 

Artikel 21 : 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 april tot 31 maart.  In afwijking hiervoor loopt het eerste 

boekjaar van de dag van oprichting tot 31 maart 2001.   

Het boekjaar per 1 april 2005 zal eindigen op 31 december 2006. Vanaf het kalenderjaar 2007 zal het 

boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december (samen met het kalenderjaar). 

 

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de 

algemene vergadering. 

 

Ten laatste binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de 

jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook van de begroting van het volgend boekjaar, ter goedkeuring voor 

aan de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur het opportuun vindt de datum te wijzigen.  

Artikel 22 : 

De algemene vergadering kan één of meer controleurs van de rekeningen aanstellen, die de juistheid 

moeten nagaan van de rekeningen.  Zij mogen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij mogen 

kennisnemen van alle akten en stukken die nuttig zijn voor het vervullen van hun opdracht. Zij brengen 

verslag uit over hun opdracht op de te houden algemene vergadering.  

 

Titel VI  –   Reglement van inwendige orde 

 

Artikel 23 

De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opstellen.   
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Titel VII  –   Ontbinding, vereffening  

Artikel 24 

 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege kan slechts de 

algemene vergadering tot ontbinding besluiten op wijze zoals bepaald in artikel 19. 

Artikel 25 

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering een of meer 

vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan de netto activa moet worden 

gegeven. 

Deze beslissingen en de naam, het beroep en het adres van deze vereffenaar(s) worden bekend 

gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 26 

In geval van ontbinding zal, na aanzuivering van het passief, de bestemming van de goederen bepaald 

worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels van een 

statutenwijziging. Het netto-actief zal in ieder geval moeten bestemd zijn voor een instelling met een 

belangenloze doelstelling.  

Artikel 27 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijven de reglementen van de interne 

orde toepasselijk, evenals de wet  van  

27 juni 1921.   


