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V.Z.W. NATUURPUNT HOBOKENSE POLDER 

(voorheen v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder) 

 
 

 GECOORDINEERDE  STATUTEN 

 

Op 11 maart 2023 heeft de Algemene Vergadering overeenkomstig de Wet op Verenigingen en 
Vennootschappen van 23 maart 2019 de hiernavolgende statutenwijzigingen eenparig 
aangenomen. De vroegere tekst van de statuten wordt opgeheven en vervangen door de 
onderstaande nieuwe tekst. Het doel van de vereniging blijft ongewijzigd. 

 

 

TITEL I. Benaming, zetel, doel, duur 
 

Art. 1 
 

De naam van de vereniging zonder winstoogmerk is “Natuurpunt Hobokense Polder”.  

Deze heette voorheen “vzw Werkgroep Hobokense Polder”, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in 

het Belgisch Staatsblad op 23 juli 1982 onder nummer 8226/82.  

De naamswijziging werd bepaald in de statutenwijziging, opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 2 

december 2005. 

De vereniging is een lokale afdeling van Natuurpunt v.z.w. 

De vereniging is gesticht voor onbepaalde duur. 

 

Art. 2 
 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest en wordt gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tekst van 19/10/2005 zijn: 
• Terminologische wijzigingen: 

• Statuten verwijzen naar de Wet op Verenigingen en Vennootschappen 

• Raad van Bestuur → Bestuur 

• Rechtbank van Koophandel → Ondernemingsrechtbank 

• Stemgerechtigd lid → Gewoon lid 

• Nieuw verplichte vermeldingen en niet-langer verplichte vermeldingen 

• Adres maatschappelijke zetel moet niet meer vermeld worden 

• Maatschappelijk doel: toevoeging van niet-exhaustieve opsomming van kernactiviteiten 

• Procedure bij belangenconflict 

• Mogelijkheid tot het opstellen van een intern reglement 

• Eigen inbreng 

• Mandaat van bestuurders: 3 jaar 
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Art. 3 
 

De vereniging heeft tot belangeloos doel: 

-  het natuurlijke en cultuur-historisch milieu, de gezondheid en in het algemeen het welzijn van de inwoners 

van de Antwerpse agglomeratie en de aanpalende gebieden te doen respecteren, te behouden, te beschermen 

en waar nodig te herstellen; 

-  de bevolking hierover te informeren door middel van propaganda en milieuopvoeding. 

Concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn o.a aankoop, huur en in 

beheer nemen van natuurgebieden. 

Er wordt tevens actief steun verleend en eventueel initiatief genomen voor andere leefmilieuaangelegenheden 

in binnen- en buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks in verband met het doel van de vereniging. 

De vereniging is geheel onafhankelijk van elke politieke partij en staat open voor elke mening. 

De vereniging kan om het maatschappelijk doel te bereiken, alle wettelijke middelen gebruiken, alle 

activiteiten ondernemen, alsook alle rechtshandelingen stellen. 

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 

verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de 

opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 

De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de 

oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald 

belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 

 

TITEL II. Structuur, lidmaatschap 
 

Art. 4 
 

Er zijn gewone leden en toegetreden leden. 

Het minimum aantal gewone leden bedraagt vijf. 

Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. 

Toegetreden leden zijn de toegetreden leden van Natuurpunt vzw die woonachtig zijn in postnummers 2660 

(Hoboken) en 2020 (Antwerpen) en niet gevraagd hebben om tot een andere afdeling te behoren, of elders 

wonen en gevraagd hebben tot Natuurpunt Hobokense Polder vzw te behoren.  

 

 

Worden eveneens als toegetreden lid aanvaard: leden van de vroegere vzw Werkgroep Hobokense Polder en 

leden van een andere afdeling van Natuurpunt vzw, die door betaling van het abonnementsgeld op het 

tijdschrift uitdrukkelijk te kennen geven de vereniging te willen ondersteunen. 

 

Art. 5 
 

Gewone leden zijn: 

1) de effectieve leden van vzw Werkgroep Hobokense Polder op het ogenblik van de naamsverandering naar 

vzw Natuurpunt Hobokense Polder.  

2) alle toegetreden leden die schriftelijk aan het Bestuur verzoeken als gewoon lid te worden opgenomen, en 

door de Algemene Vergadering met tweederde meerderheid worden aanvaard. 

 

Art. 6 
 

Aan elk lid, hetzij gewoon hetzij toegetreden, staat het vrij uit de vereniging te treden door het indienen van 

zijn ontslag aan het Bestuur en dit op schriftelijke wijze. Ook het niet voldoen aan de voorwaarden van 

toegetreden lid wordt als ontslagname door het lid beschouwd. Dit geldt eveneens voor gewone leden. 

 

Een gewoon lid kan worden geschorst door een beslissing van drie vijfde meerderheid van het Bestuur met 

opgave van gegronde reden.  

Een gewoon lid kan uitgesloten worden door een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen met een 

meerderheid van twee derden van de stemmen. 

Uitgesloten en uitgetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging. 

Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun voorgangers gedane inbrengen of gestorte 

lidgelden terug te vorderen. 
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Titel III. Algemene Vergadering 
 

Art. 7 
 

De bevoegdheid van de Algemene Vergadering wordt geregeld door de Wet op Verenigingen en 

Vennootschappen van 23 maart 2019. 

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering worden toegekend, 

zullen door het Bestuur worden uitgeoefend, tenzij anders bepaald in de huidige akte. 

 

Art. 8 
 

In de Algemene Vergadering wordt gestemd met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en 

vertegenwoordigde gewone leden. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Art. 9 
 

Alleen de gewone leden hebben stemrecht binnen de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door uitnodiging bij gewone brief per post of email aan de 

gewone leden en de bestuursleden, verstuurd minstens vijftien dagen voor de dag van de Algemene 

Vergadering. 

De oproepingen vermelden: plaats, datum, uur en dagorde van de vergadering. 

De Algemene Vergadering kan ook geldig beraadslagen en besluiten per video-conferentie of gelijkaardig 

communicatiemiddel. 

De uitnodiging zal de agenda van de Algemene Vergadering vermelden. 

Een gewoon lid kan zich enkel door een ander gewoon of toegetreden lid laten vertegenwoordigen door 

middel van een schriftelijke en ondertekende volmacht van hoogstens veertien dagen oud. 

Een lid kan slechts één volmacht dragen. 

Toegetreden leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en gehoord worden op deze vergadering. Zij 

worden verwittigd door een uitnodiging in het afdelingsblad. Zij kunnen zich kandidaat stellen als gewoon 

lid. Deze kandidatuurstellingen zullen als eerste punt op de agenda van de Algemene Vergadering 

opgenomen worden, zodat de overeenkomstig artikel 5 aanvaarde leden tijdens het verdere verloop van de 

vergadering stemrecht hebben. 

 

De schriftelijke verslagen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris en na goedkeuring door de algemene vergadering in een register opgenomen dat ter inzage zal zijn 

van de gewone leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de door de wetgeving 

vastgelegde modaliteiten. Kopieën of uittreksels van deze verslagen zijn alleen geldig indien zij door een lid 

van het Bestuur voor echt zijn verklaard en ondertekend. 

 

TITEL IV.  Bestuur 
 

Art. 10 
 

Het Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen 

onder de gewone leden en moet uit minimum drie leden bestaan. De Algemene Vergadering kan een 

bestuurslid ten allen tijde terug afzetten met een gewone meerderheid van stemmen. Het bestuursmandaat van 

een lid bestaat uit een periode van drie jaar. 

 

Elk lid van het Bestuur kan in de loop van zijn 3-jarig mandaat zelf ontslag nemen door schriftelijke 

kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur. Een bestuurder is verplicht na kennisgeving van zijn ontslag 

zijn opdracht verder te vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Het ontslag gaat 

in van zodra in zijn vervanging is voorzien. 

 

Het is uitgesloten dat politieke mandatarissen of bestuursleden van partijpolitieke verenigingen deel uitmaken 

van het Bestuur. 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 
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Het Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid buiten deze die door de wet aan de Algemene 

Vergadering worden voorbehouden. 

Het Bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen. 

Het Bestuur treedt collegiaal op. 

Het Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en penningmeester. 

 

Het Bestuur kan alle daden van dagelijks beheer stellen en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten 

rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de 

vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders. Elk bestuurslid mag 

evenwel alleen rechtshandelingen stellen, zolang zij begroot zijn onder 1.000 €. Voor rechtshandelingen 

begroot boven 1.000 € zijn de handtekeningen van 2 bestuursleden vereist.  

 

Het Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van de dagelijkse werking zijn 

bevoegdheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur of aan één of meerdere bestuurders. Het Bestuur van de 

vereniging kan zich laten bijstaan door personen bevoegd in bepaalde disciplines. 

 

Het Bestuur zetelt naargelang de noodwendigheden. 

Het Bestuur kan worden samengeroepen op verzoek van elke bestuurder en zetelt minstens driemaal per jaar.  

Het Bestuur kan geldig beraadslagen als minstens de helft van de leden aanwezig is.  

Het Bestuur kan ook geldig beraadslagen en besluiten per video-conferentie of gelijkaardig 

communicatiemiddel.  

 

Art. 11 
 

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks 

belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan 

de andere bestuurders, vooraleer het Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard 

van het strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuur die de beslissing 

moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een 

belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of 

verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. 

 

Art. 12 
 

Het Bestuur kan, zo zij dit nodig acht, oproepen tot het storten van lidgeld. De hoogte van het lidgeld komt 

overeen met dit van Natuurpunt vzw, waarvan Natuurpunt Hobokense Polder vzw een onderdeel is. 

Het lidgeld voor steunende leden is onbepaald. 

Steunende leden worden wat hun lidmaatschap betreft, als toegetreden leden beschouwd. 

 

Art. 13 
 

Het dienstjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Overeenkomstig de Wet op Verenigingen en Vennootschappen van 23 maart 2019 zal op de eerste Algemene 

Vergadering van het jaar door het Bestuur de rekening over het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het 

volgend dienstjaar aan goedkeuring van de Algemene Vergadering worden onderworpen. 

 

Art. 14 
 

Het Bestuur is gemachtigd overeenkomstig de wetgeving een Intern Reglement uit te vaardigen. Het Intern 

Reglement en elke wijziging daarvan moet aan de leden worden meegedeeld. 

 

TITEL V. Ontbinding, vereffening 
 

Art. 15 
 

Ingeval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik of door welke oorzaak ook, wordt het 

netto overblijvend maatschappelijk bezit, na vereffening der schulden en aanzuivering der lasten, ter 

beschikking gesteld van een gelijkaardige vereniging in binnen- of buitenland. 


