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STATUTEN 

De beroepsvereniging werd opgericht op 10 juni 2003 overeenkomstig de wet van 31 

maart 1898. Het volledige statuut werd herbekeken op de Bijzonder Algemene 

Vergadering van 7 maart 2013. 

 

HOOFDSTUK I Benaming, zetel. 

Artikel 1. 

Er werd een beroepsvereniging opgericht onder de naam “Beroepsvereniging van 

Voetreflexologen” (afgekort: BeVo). De naam van de beroepsvereniging werd in 2009 

veranderd naar “Beroepsvereniging van Reflexologen België”. 

De naam van de beroepsvereniging werd op 7 december 2019 veranderd naar 

“Beroepsvereniging van Reflexologen België”. 

Haar zetel wijzigt op 7 december 2019 naar het Waals Gewest, meer bepaald naar 1390 

NETHEN, Rue de Hamme-Mille 196. De raad van bestuur is gemachtigd de zetel te 

verplaatsen binnen België. 

Haar activiteit strekt zich uit over het grondgebied van België. 

 

  

http://www.bevo-belgie.org/


BeVo 

Beroepsvereniging van Reflexologen België 

 

BeVo – Beroepsvereniging van Reflexologen België   |   Rue de Hamme-Mille 196   |   B – 1390 NETHEN  |  +32 (0)473 473 979 

www.bevo-belgie.org   |   ON 0829 918 340   |   IBAN: BE19 0018 1171 8712       

HOOFDSTUK II. 

Doel. 

Artikel 2. 

De vereniging heeft tot doel: 

In het algemeen: 

- het groeperen van reflexologen, die met inachtname van alle eisen inzake 

beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid het 

beroep uitoefenen; 

- de belangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen; 

- toezicht uit te oefenen op de taken die haar leden uitvoeren binnen het kader van de 

statutaire bepalingen. 

- te zorgen voor hun vertegenwoordiging in het kader van de wet 29 april 1999 

betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de 

artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische 

beroepen. 

 

In het bijzonder: 

- voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken betreffende alle wettelijke en 

reglementaire bepalingen die betrekking hebben op het beroep van haar leden, en 

streven naar een wettelijke erkenning van de reflexologie; 

- de bevordering van de studie van de reflexologie en de ondersteuning van de 

opleidingen en de permanente vorming van haar leden in de meest ruime zin van het 

woord; 

- het opstellen van deontologische regels die gelden voor het beroep en toezien op de 

naleving hiervan door haar leden; 

- de verbintenis aan te gaan om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en 

aan een externe evaluatie; 

- het coördineren van overleg en communicatie voor en naar de overheid, officiële 

instanties, haar leden en gelijkgezinde groeperingen; 
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- contacten onderhouden met andere beroepsverenigingen in binnen- en buitenland; 

- handelingen te treffen die de solidariteit onder de leden bevorderen; 

- verder alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden 

met het statutaire doel van de beroepsvereniging evenals alle handelingen die 

bevorderlijk zijn voor de beroepsvereniging of haar leden; 

 

Om dit doel te bereiken zal zij alle noodzakelijke handelingen stellen ter verwezenlijking 

van het doel van de vereniging in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen de 

verwerving van onroerende goederen indien nodig of nuttig. 

HOOFDSTUK III. 

Voorwaarden voor het in- en uittreden van de verschillende categorieën van 

leden. 

Artikel 3. 

De vereniging telt: 

- volwaardige leden: wordt verder toegelicht onder artikel 4; 

- werkende leden: zijn volwaardige leden die door de raad van bestuur worden 

voorgedragen en benoemd door de algemene vergadering. Zij worden uitgenodigd 

op de algemene vergadering en zij alleen hebben stemrecht. Zij engageren zich om 

aanwezig te zijn op events ter ondersteuning van de raad van bestuur. 

- ereleden: zijn personen die wegens hun verdiensten voor de vereniging benoemd 

worden door de algemene vergadering van leden na te zijn voorgedragen door de 

raad van bestuur en die hebben verklaard die benoeming te aanvaarden. 

Uitsluitend personen, die hebben verklaard de beginselen van de vereniging en 

de statuten te onderschrijven, kunnen tot erelid worden benoemd. Hun aantal is 

maximaal één vierde van de leden; 

- aspirant-leden: Zijn personen die te kennen hebben gegeven als student-lid tot de 

vereniging te willen toetreden en door de raad van bestuur als zodanig zijn 

aangenomen. Het bestuur kan uitsluitend een persoon als aspirant-lid aannemen, 

die als student ingeschreven is in een basis reflexologie opleiding of indien de 
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gevolgde opleiding niet voldoet aan de voorwaarden om aan te sluiten als 

volwaardig lid. Zij hebben stemrecht in de adviesorganen waarin zij zitting 

hebben. 

- bestuursleden: zijn leden die door de algemene vergadering worden verkozen om 

te zetelen in de raad van bestuur; 

- steunende leden: zijn personen die de vereniging een goed hart toedragen en 

door milde bijdragen geldelijk willen steunen. 

 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. De gegevens beschikbaar in het bestand zullen worden behandeld in 

overeenstemming met de wetgeving op de privacy. Wel is BeVo gemachtigd navraag te 

doen bij bevoegde instanties, indien er vermoeden is dat de deontologische code niet 

nageleefd wordt of er vermoeden is van malafide praktijken.  

Artikel 4. 

Het bestuur kan uitsluitend personen tot volwaardig lid aannemen die: 

a. de reflexologie methodieken hebben bestudeerd, beoefenen en zich verder 

bekwamen. Zij dienen zich te gedragen zoals voorgeschreven aan de in het 

reglement van inwendige orde gestelde eisen van bekwaamheid, deskundigheid 

en gedrag; 

b. laatste jaarsstudenten in reflexologie-opleidingen; 

c. akkoord zijn met de door de vereniging uitgevaardigde voorschriften, reglementen, 

deontologische code, de besluiten van de algemene vergadering van leden en de 

daarop gebaseerde uitvoeringen; 

d. hun lidgeld betaald hebben en als reflexoloog door de vereniging zijn erkend, dit 

betekent te beantwoorden aan de competentie-, vormings- en 

persoonlijkheidscriteria die door de beroepsvereniging zijn vastgelegd; 

e. die een bewijs van goed gedrag en zeden, niet ouder dan 3 maand kunnen 

voorleggen; 

Hun aantal is onbeperkt met een minimum van 7. 
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Artikel 5. 

Ereleden zijn zij die door hun bijzondere diensten bijdragen tot de bloei van de 

vereniging, zoals verduidelijkt in artikel 3.  Zij vallen wel onder het verbod van artikel 3, 

laatste lid van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. 

Artikel 6. 

De volwaardige leden verbinden er zich toe: 

1. Bij het begin van hun lidmaatschap een eenmalige registratiekost te betalen. 

Verder betalen zij een jaarlijks lidgeld. De eisbare bedragen worden vastgesteld 

door de raad van bestuur en bekrachtigd op de jaarlijkse algemene vergadering. 

Bij toetreding in de loop van een verenigingsjaar, wordt gedurende de eerste zes 

maanden het volledige bedrag van het lidmaatschap betaald, na zes maanden 

wordt de helft van het lidmaatschap aangerekend. 

2. Zich naar de reglementen en deontologische code van de vereniging te gedragen. 

 

Artikel 7. 

De raad van bestuur kan speciale bijdragen bepalen voor sommige categorieën van 

leden of voor de bijzondere diensten die in het kader van de vereniging worden opgericht. 

De raad van bestuur is bevoegd om, in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

Artikel 8. 

De ereleden zijn vrijgesteld van betalen van lidgeld. Zij hebben het recht de algemene 

vergaderingen bij te wonen, maar zijn slechts stemgerechtigd als zij deel uitmaken van 

de raad van bestuur. 

Artikel 9. 

Ieder lid heeft het recht ten allen tijde uit de vereniging te treden. Betaalde lidgelden 

worden niet terug betaald. Ontslag wordt schriftelijk bij de voorzitter ingediend. 

Ieder lid dat gedurende meer dan één jaar geen lidgeld betaald heeft, wordt geacht 

ontslag te nemen. De raad van bestuur kan voorstellen het verval van het lidmaatschap 
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op te heffen, indien het betrokken lid zich voldoende verantwoordt. De raad van bestuur 

beslist het lidmaatschap op te heffen. 

Artikel 10. 

De leden kunnen op voorstel van de raad van bestuur uit de vereniging worden gesloten: 

1. als zij de statuten, de deontologische code, het reglement van inwendige orde of 

eventuele andere reglementen niet naleven; 

2. in geval van kennelijk wangedrag; 

3. als zij door hun lidmaatschap of door hun optreden de belangen van de vereniging 

schaden. 

De betrokkene moet worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen voor de raad van 

bestuur. 

De uitsluiting wordt door de raad van bestuur voorgesteld bij gewone meerderheid van de 

stemmen en uitgesproken door de algemene vergadering. Ontslagnemende of 

uitgesloten leden verliezen alle rechten op de voordelen van de vereniging. 

Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden van het lid of door opzegging van het 

lidmaatschap door het lid zelf.  

HOOFDSTUK IV. 

Inrichting van het bestuur en algemene vergadering. 

Duur van het mandaat van het bestuur. 

Artikel 11. 

De vereniging wordt bestuurd in overeenstemming met de wet van 31 maart 1898 op de 

beroepsverenigingen, onderhavige statuten en het reglement van inwendige orde. 

Een aanwervingcommissie, erkenningcommissie, opleidingscommissie, tuchtcommissie 

en eventuele andere noodzakelijke commissies worden opgericht. De werking 

hieromtrent wordt uitgewerkt in het reglement van inwendige orde. 
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Artikel 12. 

De raad van bestuur van de vereniging is minimaal samengesteld uit een voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en maximaal 8 bestuursleden. 

De ondergetekenden oprichters hebben met eenparigheid van stemmen de eerste raad 

van bestuur benoemt, bestaande uit : 

 Voorzitter: Heinrike Bergmans  

 Secretaris/ondervoorzitter: Els van Daele 

 Penningmeester: Willy De Boodt 

Alle hierboven vermelde personen hebben deze functie aanvaard. 

De leden van de raad van bestuur worden door een daartoe samengeroepen algemene 

vergadering, bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van de aanwezige en 

geldig vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, voor een termijn van 3 jaar uit de 

meerderjarige leden verkozen. 

Kandidaatstellingen voor de bestuursmandaten worden aan de raad van bestuur gericht 

uiterlijk dertig kalenderdagen voor de eerstvolgende algemene vergadering. 

De bestuursleden treden af volgens een beurtrol bepaald in het reglement van inwendige 

orde. De secretaris en voorzitter kunnen niet gelijktijdig uittredend zijn, tenzij 2/3 van de 

raad van bestuur akkoord gaat. Uittredende leden kunnen worden herkozen.  

De raad van bestuur kan het mandaat van een ontslagnemende of ontslagen bestuurder 

verder laten uitoefenen door een ander bestuurslid. De goedkeuring van deze aanduiding 

heeft plaats op de eerstvolgende algemene vergadering. Het aldus verkozen lid beëindigt 

het mandaat van zijn voorganger. 

Stemmen bij geschreven volmacht is toegelaten. Elk  werkend lid kan slechts drager zijn 

van 1 volmacht per vergadering.  

Het aantal bestuursvergaderingen is onbeperkt met een minimum van 3 per jaar.  
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Een ieder die uit hoofde van zijn /haar bestuursfunctie binnen de vereniging kennis neemt 

van gegevens over gedrag of praktijken van de andere leden in ruime zin, is tot 

geheimhouding van die gegevens verplicht.  Het bestuur kan bepalen welke gegevens 

tenminste vallen onder de onderwerpelijke geheimhoudingsplicht. 

Mevrouw Lydie Schoenmakers wenst ontslag te nemen als ondervoorzitter, wat 

resulteerde in een nieuwe stemming voor alle bestuursfuncties binnen de raad van 

bestuur. Deze stemming gebeurde door de bestuurleden in november 2019 en werd 

aanvaard met meerderheid van de stemmen door de raad van bestuur tijdens de 

bijzondere algemene bestuursvergadering op 7 december 2019.  

De nieuwe raad van bestuur is opgesteld als volgt:  

 Voorzitter: Tamara Cobos Rodriguez 

 Ondervoorzitter: Sonja De Loose 

 Secretaris: Sophie Vandendriessche 

 Penningmeester: Didier Vin 

Artikel 13. 

De bestuursvergadering heeft bij oproep door de voorzitter, ondervoorzitter en /of 

secretaris plaats. Hij moet de raad samenroepen als ten minste twee leden van de raad 

hem dat schriftelijk vragen. 

Behoudens hoogdringendheid, in de oproeping vermeld, mag de bestuursraad slechts 

beraadslagen en beslissen als minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. Bij 

ontstentenis van de helft van de bestuursleden wordt na een nieuwe oproeping over de 

dagorde van de vergadering gestemd ongeacht de samenstelling van de 

bestuursvergadering. Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van 

stemmen. Bij staking van eenvoudige meerderheid der stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. 
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Artikel 14. 

Als een bestuurslid zonder aanvaardbare reden drie opeenvolgende 

bestuursvergaderingen niet bijwoont, legt de raad van bestuur zijn eventuele uitsluiting 

aan de algemene vergadering voor. 

Artikel 15. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Toegelaten onkosten, bepaalt in het 

reglement van inwendige orde, worden vergoed.  

Artikel 16. 

De raad van bestuur is binnen de grenzen van de wet en de statuten belast met alle 

administratieve handelingen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn 

opgedragen. De raad van bestuur neemt alle maatregelen ter uitvoering van de 

beslissingen van de algemene vergadering. 

De raad van bestuur onderzoekt alle middelen die de vereniging kunnen helpen om haar 

doeleinden te bereiken. 

De raad van bestuur bereidt de agendapunten en de voorstellen van de algemene 

vergadering voor. 

De raad van bestuur beheert de roerende en onroerende goederen van de vereniging. 

Artikel 17. 

De voorzitter verzekert en waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere 

reglementen. Hij staat in voor de orde tijdens de vergaderingen; hij neemt de nodige 

maatregelen voor de uitvoering van de beslissingen van de bestuursraad; hij ondertekent 

samen met de secretaris alle akten, besluiten of beslissingen van de vereniging en 

vertegenwoordigt de vereniging ten overstaan van derden. Hij vertegenwoordigt de 

vereniging in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder binnen de grenzen van de wet 

van 31 maart 1898, behoudens wanneer de raad van bestuur mandaat verleent aan een 

ander persoon. Hij roept de bestuursraad en de algemene vergaderingen bijeen. 

De ondervoorzitter/secretaris staat de voorzitter in zijn taak bij. Zo nodig vervangen zij 

hem en deze kan zijn bevoegdheid tijdelijk op hem overdragen. 
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De secretaris is gelast met de administratie van de vereniging. Hij stelt de notulen van de 

bijeenkomsten van de raad en van de algemene vergadering op . Hij houdt de lijst van de 

leden van de vereniging overeenkomstig artikel 9 van de wet van 31 maart 1898 en legt 

de aanvragen tot toetreding als werkend lid aan de raad van bestuur voor. Hij waakt over 

het archief van de vereniging. 

De penningmeester is de bewaarder van de roerende goederen van de vereniging, 

waarvan hij een inventaris opmaakt en bewaart. Hij is aansprakelijk voor de gelden van 

de vereniging en voor de hem toevertrouwde effecten. Hij doet alle financiële 

verrichtingen. Twee handtekeningen per verhandeling zijn vereist voor bedragen boven 

de 500 euro. Tot 500 euro volstaat de handtekening van de voorzitter of de 

penningmeester. Hij int de bijdragen en lidgelden en de andere aan de vereniging 

verschuldigde of door haar te ontvangen bedragen en geeft er kwijting van. 

Volmacht voor het afhalen van poststukken en alle officiële documenten van en voor de 

vereniging wordt gegeven aan de voorzitter en/of penningmeester en/of secretaris. De 

raad van bestuur kan een werkend lid volmacht geven om poststukken op te halen. 

Artikel 18. 

De Algemene Vergadering, geregeld volgens de wet van 31 maart 1898, bestaat uit alle 

werkende leden die voor de algemene vergadering een oproepingsbrief en dagorde 

ontvangen via post of e-mail, ondertekend of verzonden door de voorzitter of secretaris. 

Elk voorstel ondertekend door de werkende leden wordt opgenomen in de dagorde als 

het 5 dagen voor de A.V. bij de voorzitter toekomt.  

Afwezige leden worden geacht volmacht te hebben gegeven aan een werkend lid om 

hen te vertegenwoordigen. Ieder aanwezig werkend lid kan slechts drager zijn van 1 

volmacht.  Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen.  Bij 

staking van  eenvoudige meerderheid van stemmen is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

De A.V. wordt schriftelijk bijeengeroepen indien  nodig , maar minimum eenmaal per jaar 

in de maand februari.  Op verzoek van 1/5 van de werkende leden kan een A.V. worden 

bijeen geroepen via de raad van bestuur. 
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Alle bevoegdheden van de A.V. zijn bepaald door de wet van 31 maart 1898.  

Beslissingen die derden aanbelangen worden ter kennis gebracht per brief en getekend 

door de voorzitter, de secretaris of hun vervangers. 

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en 2 aangestelden. Door de secretaris 

worden ze bijgehouden in een register. 

De beslissing van de algemene vergadering binden alle leden. 

HOOFDSTUK V.  

De wijze van belegging van de gelden. 

Artikel 19. 

Het maatschappelijk vermogen bestaat uit : lidgelden, vrijwillige bijdragen, giften, legaten, 

toelagen, inkomsten van activiteiten in de ruimste zin van het woord, opbrengsten van het 

patrimonium en alle mogelijke inkomsten en ontvangsten. 

Ontslagnemende leden, hun erfgenamen of rechthebbenden kunnen geen enkel recht 

laten gelden op het tegoed van de vereniging. 

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het vermogen en de 

inkomsten van de vereniging binnen de grenzen bepaald in de wet van 31 maart 1898. 

De gelden van de vereniging die niet gebuikt worden, moeten op naam van de vereniging 

bij een financiële instelling onder staatswaarborg geplaatst worden. 

Andere plaatsingswijzen kunnen enkel worden toegelaten door een daartoe speciaal 

opgeroepen algemene vergadering waarop ten minste de helft van de werkende leden 

aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van ten minste drie 

vierden van de aanwezige leden. 

In geen geval mag de vereniging aandelen of andere vormen van participaties in 

handelsvennootschappen nemen. 
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Artikel 20. 

De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen in de maand februari. 

De voorzitter kan de algemene vergadering samenroepen telkens als hij het nodig acht. 

Hij moet de vergadering samenroepen als een vijfde van de leden het schriftelijk vragen 

en het onderwerp opgeven dat zij op de agenda willen plaatsen. 

De algemene vergadering is bevoegd tot het verkiezen en het uitsluiten van de leden van 

de raad van bestuur, het goedkeuren van de bijzondere reglementen, het wijzigen van de 

statuten, het ontbinden van de vereniging, het onderzoeken van de rekeningen en in het 

algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aangaan en haar 

regelmatig zijn voorgelegd. 

De beslissingen van de algemene vergadering binden alle leden. 

Op de algemene vergaderingen heeft elk  werkend lid  recht op één stem, eventueel 

aangevuld met 1 volmacht. 

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de wet van 31 maart 1898 op 

de beroepsverenigingen, worden de beslissingen van de algemene vergadering 

genomen  bij meerderheid van de tegenwoordige stemgerechtigde leden. 

HOOFDSTUK VI.  

Wijze van afrekening. 

Artikel 21. 

Ieder jaar wordt in de loop van januari de rekening opgemaakt van de ontvangsten en 

uitgaven van het voorbije werkingsjaar en na nazicht ter goedkeuring aan de raad van 

bestuur voorgelegd.  

Eén agendapunt van de algemene vergadering, die plaats heeft in de maand februari, is 

gewijd aan het nazicht en de goedkeuring van de rekeningen en ontlasting van de raad 

van bestuur over het voorbije werkingsjaar. 

Aan die algemene vergadering, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle 

werkzaamheden van het afgelopen jaar en legt hij ter goedkeuring voor de jaarlijkse 
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rekening der ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkingsjaar, alsook de 

rekeningen betreffende de verrichtingen, door de vereniging gedaan krachtens nrs. l tot 5 

van artikel 2 van de wet van 31 maart 1898. 

Die rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het door de regering vastgelegde 

model. Zij moeten, door toedoen van de penningmeester, op de zetel van de vereniging 

ter inzage liggen voor nazicht door de leden, gedurende vijftien dagen die aan de 

algemene vergadering voorafgaat. De rekeningen worden slechts bekendgemaakt met 

toestemming van de algemene vergadering. 

De aldus goedgekeurde rekeningen worden, samen met de andere stukken vermeld in 

artikel 8 van de wet van 31 maart 1898, door toedoen van de bestuursraad, naar de 

Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gezonden 

voor l maart van elk  jaar. 

HOOFDSTUK VII. 

De procedure in geval van wijziging of herziening van de statuten, of ontbinding 

van de vereniging. 

Artikel 22. 

Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding, kan tot wijziging of herziening van de 

statuten of tot ontbinding van de vereniging op geldige wijze worden besloten bij 

meerderheid van ten minste drievierde van de aanwezige of vertegenwoordigde 

stemgerechtigde leden op een daartoe speciaal opgeroepen algemene vergadering, 

bestaande uit ten minste de helft van de stemgerechtigde leden. 

Indien de algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit 

te spreken of om haar statuten te wijzigen of te herzien, rechtstreeks of bij volmacht niet 

de helft van  de stemgerechtigde leden vertegenwoordigt,  kan  een  nieuwe  met  

hetzelfde  doel bijeengeroepen vergadering   geldig   beraadslagen,   ongeacht   het   

aantal   aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 

De akten tot wijziging of herziening van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de 

vereniging hebben slechts uitwerking nadat zij neergelegd, bekrachtigd en 
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bekendgemaakt zijn zoals bepaald in artikel l van het Besluit van de Regent van 23 

augustus 1948 waarbij de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen in 

overeenstemming wordt gebracht met de wet van 23 december 1946 houdende instelling 

van een Raad van State. 

Artikel 23. 

De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, benoemt 2 vereffenaars en 

bepaalt hun bevoegdheden. 

Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de vereniging als volgt verdeeld: 

het bedrag van de giften en legaten gaat terug naar de schenker, zijn erfgenamen of zijn 

rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming in de akte van schenking 

bedongen is en de vordering  ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de 

bekendmaking van de ontbindingsakte in het Belgisch Staatsblad. 

Het netto-actief wordt na eventuele aftrek van het bedrag van de giften en legaten die 

aan de vereniging werden gedaan toegekend aan een soortgelijke of aanverwante 

vereniging door de algemene vergadering aan te duiden. Die aanduiding kan maar 

uitwerking hebben als de bestemming van het netto-actief door de Raad van State in 

overeenstemming met de wet geacht wordt. 

HOOFDSTUK VIII.  

Verbintenis tot geschillenbeslechting. 

Artikel 24. 

De raad van bestuur zoekt in gemeenschappelijk overleg met de tegenpartij naar 

middelen om ieder geschil waarbij de vereniging  betrokken is, door  verzoening  of door  

een  beslissing  van  de scheidsrechters bij te leggen. 

Geschillen die in de vereniging ontstaan betreffende de toepassing van de statuten en 

reglementen op niet uitdrukkelijk bepaalde gevallen, worden altijd beslecht door 

scheidsrechters, uit de werkende leden gekozen en door de betrokken partijen benoemd. 

Bij staking van stemmen worden de geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, 
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die door de beide andere of, als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt 

benoemd. De beslissing van de scheidsrechters is definitief. 

HOOFDSTUK IX. 

Federatie van verenigingen. 

Artikel 25. 

Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging zich aansluiten bij een 

federatie van beroepsverenigingen, onder de voorwaarden bepaald in artikel 18 van de 

wet van 31 maart 1898. 

HOOFDSTUK X.  

Reglement van inwendige orde. 

Artikel 26. 

De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op enerzijds tot uitvoering 

van deze statuten , anderzijds tot het regelen van onderwerpen waarin door deze 

statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Alvorens te worden toegepast, moet het door 

de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen 

voor eventuele wijziging van dat reglement. 

Het reglement van inwendige orde mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

HOOFDSTUK XI 

De oprichting 

De oprichters en tevens eerste werkende leden 

Bergmans Heinrike, Boudewijns Alfons, De Boodt Willy, Geudens Ria, Heijnen Gerard, 

Schoenmakers Lydie, Van Beeumen Liliane, van Daele Els, Van Den Steen Nicole. 
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