Nationale Ornithologische Federatie,
afgekort / abrégée en NOFON.
Fédération Ornithologique Nationale,
VZW in oprichting.
Adres van de zetel: : Biezenvelden 8, 2580 Beerzel
Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
OPRICHTINGSAKTE
Op 08/01/2021 werd overeengekomen om de
Nationale Ornithologische Federatie
Fédération Ornithologique Nationale
Afgekort / abrégée en NOFON.
op te richten. Onderstaande statuten maken integraal deel uit van de oprichtingsakte.
De VZW wordt opgericht in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV van 23 maart 2019).
STATUTEN
TITEL I – ALGEMEEN, NAAM, ZETEL.
Bij beslissing van de eerste Algemene Vergadering van 08/01/2021, beraadslagend
overeenkomstig de voorschriften van de wet van 23 maart 2019, werden de statuten van de
federatie bij unanimiteit aangenomen en bekendgemaakt.
Art. 1. Oprichting.
De Nationale Ornithologische Federatie is gesticht voor onbeperkte duur op 08/01/2021.
De stichtende leden zijn :
-

Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw (KAOB vzw)
Feilix Waefelaerstraat 26, 1190 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0407 721 781

-

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw (KBOF vzw)
Molenheide 8, 2870 Puurs- Sint-Amands
Ondernemingsnummer: BE 0410 345 137

-

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniers Bond vzw (A.VI.BO vzw)
Schardauw 1 bus 1, 8520 Kuurne
Ondernemingsnummer: BE 0413 132 797

Art. 2. Benaming.
De benaming van de federatie luidt: Nationale Ornithologische Federatie
Fédération Ornithologique Nationale
afgekort / abrégée en NOFON
Art. 3. Zetel.
De zetel van de federatie is gevestigd op het adres: Biezenvelden 8, 2580 Beerzel, Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is tevens
gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.
TITEL II – DOEL.
Art. 4. Het doel van de federatie.
Art. 4.1. Het belangeloos doel van de federatie is:
Het jaarlijks organiseren van het Nationaal Kampioenschap van zang en siervogels.
Het Nationaal Kampioenschap kan zowel in Vlaanderen als in Wallonië worden georganiseerd.
Art. 4.2. Het voorwerp van de federatie is:
De bescherming van de ornithologie in de ruimste zin van het woord, de bescherming van de
belangen van de vogelkwekers en -amateurs, de studie van de problemen in verband met de
wetgeving inzake de bescherming en het welzijn van de vogels, de ondersteuning van de
contacten met de verschillende ministeries en de Europese Commissie om de belangen van de
Belgische liefhebbers te verdedigen.
Het organiseren van culturele vogeltentoonstellingen, de kweek van vogels in beschermd milieu
aan te leren, te verbeteren en aan te moedigen. Deze lijst is niet beperkend, in deze zin kan de
federatie handelsdaden stellen voor zover de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het doel en
het voorwerp van de federatie.
Art. 5. Duur.
De federatie wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden.
In geval van ontbinding zal haar eventueel netto-actief conform deze statuten worden
overgedragen aan Belgische ornithologische verenigingen.
TITEL III- LEDEN – BIJDRAGEN.
Art. 6. Het aantal leden bedraagt bij de stichting drie.
Na de beëindiging van de oprichting zal het minimum aantal leden 20 bedragen.

Het jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op maximum € 100.
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Art. 7. Na het beëindigen van het maatschappelijk jaar, zal het nazicht van de inkomsten en de
uitgaven gebeuren door twee commissarissen niet behorend tot het bestuursorgaan die zijn
aangesteld door de Algemene Vergadering. Een gedetailleerd verslag ervan wordt voorgelegd op
de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Art. 8. Het batig saldo vergroot het vermogen van de federatie en kan onder geen beding
rechtstreeks of onrechtstreeks aan de effectieve of niet effectieve leden of aan enige andere

persoon bij wijze van dividenden worden uitgekeerd. Uitzondering hierop is een eventuele
uitkering aan een Belgische caritatieve instelling of ornithologische vereniging. Elke verrichting in
strijd met dit verbod is nietig. De federatie heeft het recht legaten of schenkingen te aanvaarden.

TITEL IV – Het bestuursorgaan.
Art. 9. De federatie wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit 13 (dertien)
bestuurders. De samenstelling van het bestuursorgaan wordt verdeeld tussen leden van de
bestuursorganen van de Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw,
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw en Koninklijke Nationale Federatie Algemene
Vinkeniers Bond vzw.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde tijd. Bestuurders van de vzw
die ontslag nemen of ontslagen worden uit het bestuursorgaan van KAOB vzw of KBOF vzw en
AVIBO vzw worden van rechtswege ontslagnemend als bestuurder en als effectief lid van de vzw.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of
aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij
door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet
het bestuursorgaan samenkomen om binnen een redelijke termijn een algemene vergadering
bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
Op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering,
gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.
Samenstelling van het bestuursorgaan:
twee co-voorzitters: de voorzitter van KAOB vzw, de voorzitter van KBOF vzw
één ondervoorzitter: de voorzitter van AVIBO vzw
één secretaris
één adjunct secretaris
één penningmeester
één adjunct penningmeester
één tentoonstellingsverantwoordelijke
één adjunct tentoonstellingsverantwoordelijke
één tentoonstellingsverantwoordelijke sectie Vinken afgevaardigd door AVIBO vzw
de voorzitter van de keurmeesters van KAOB vzw
de voorzitter van de keurmeesters van KBOF vzw
één bestuurder afgevaardigd door AVIBO vzw
Art. 10. Het bestuursorgaan komt zesmaal per jaar bijeen. De vergadering wordt voorgezeten door
de twee co-voorzitters. Indien het noodzakelijk is kan er ook virtueel vergaderd worden.
Art. 11. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid
van de stemmen van de leden van het bestuursorgaan. Beslissingen kunnen alleen worden
genomen als de helft van de bestuursleden aanwezig is.
Art. 12. Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van
de vereniging. In het bijzonder kan zij, zonder deze opsomming uitputtend te maken en zonder

afbreuk te doen aan enige andere bevoegdheid op grond van de wet of de statuten, alle akten en
contracten sluiten, compromissen sluiten, verwerven, ruilen, alle legaten, subsidies, schenkingen
en overdrachten aanvaarden.
Art. 13. Het bestuursorgaan kan werkgroepen oprichten waaraan ook niet leden van het
bestuursorgaan kunnen participeren.
Art. 14. Handelingen die de federatie binden worden ondertekend door de twee co- voorzitters.
Deze zijn steeds de voorzitter van KAOB vzw en de voorzitter van KBOF vzw. Dit zijn de
gemachtigde personen van de NOFON vzw.
Zij worden gekozen door respectievelijk, de algemene vergadering van KBOF vzw en het
bestuursorgaan van KAOB vzw. Dit volgens de regels van de statuten van respectievelijk KBOF vzw
en van KAOB vzw. Zij worden voorgedragen door de bestuursorganen van KBOF vzw en van KAOB
vzw tot co-voorzitter van NOFON vzw. Zij dienen door de algemene vergadering bekrachtigt te
worden als co- voorzitter van de NOFON vzw.
Een co-voorzitter van NOFON vzw die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij
gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Een co-voorzitter van
NOFON vzw die ontslagen wordt uit het bestuursorgaan van KAOB vzw of KBOF vzw wordt van
rechtswege ontslagnemend als co-voorzitter en als effectief lid van de vzw.
Art. 15. Het mandaat wordt niet vergoed.
TITEL V – de Algemene Vergadering.
Jaarlijks zal er minstens één Algemene Vergadering worden gehouden op uitnodiging van de
twee co-voorzitters van het bestuursorgaan die de vergadering voorzitten of een
plaatsvervangend bestuurder. Deze vergadering heeft plaats binnen de zes maanden na het
sluiten van het boekjaar.
Art. 16. Zetelen in de Algemene Vergadering, de stichtende leden:
-

Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw (KAOB vzw)
Feilix Waefelaerstraat 26, 1190 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0407 721 781

-

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF vzw)
Molenheide 8, 2870 Puurs- Sint-Amands
Ondernemingsnummer: BE 0410 345 137

-

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniers Bond vzw (A.VI.BO vzw)
Schardauw 1 bus 1, 8520 Kuurne
Ondernemingsnummer: BE 0413 132 797

Op het einde van de stichtingsvergadering nemen de stichtende leden ontslag als effectief lid.
Zij worden als effectief lid vervangen door:
- de leden van het bestuursorgaan
- de leden van het bestuursorgaan van de Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw
- de leden van het bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw

- de leden van het bestuursorgaan van de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniers
Bond VZW
Art. 17. Ook derden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, althans voor zover hun
aanwezigheid dringend noodzakelijk is en door twee derde van de Algemene Vergadering wordt
goedgekeurd.
Art. 18. De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering gebeuren per e-mail met leesbevestiging,
ten laatste 15 dagen vóór de vergaderdatum. Deze e-mail bevat: plaats, datum en uur van de
vergadering, de agendapunten.
Art. 19. Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist bij:
1° de statutenwijziging;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6° de ontbinding van de federatie;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9° om een inbreng van een niet algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereist.
Art. 20. Een Algemene Vergadering moet door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen
wanneer één vijfde van de effectieve leden erom verzoeken.
Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de effectieve leden op
de agenda te worden geplaatst.
Art. 21. Ieder aanwezig effectief lid heeft op de Algemene Vergadering één stem. Een lid van de
Algemene Vergadering mag zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander
effectief lid. Elk aanwezig effectief lid kan slecht één ander effectief lid vertegenwoordigen met
een volledig ingevuld en gehandtekend origineel volmachtformulier“ De beslissingen worden
genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve in gevallen waarin er door de wet of onderhavige statuten
anders wordt over beslist.”
In geval van staking der stemmen, is de stem van de co-voorzitters of de bestuurder die hen
vervangt, doorslaggevend. De stemming is steeds geheim en gebeurt met stembrieven.

Art. 22. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de federatie
of wijziging van de statuten, overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk.
Art. 23. De beslissingen van de Algemene Vergadering, ondertekend door de twee co-voorzitters,
de ondervoorzitter en de secretaris, worden aan alle effectieve leden overgemaakt binnen de
dertig dagen na de vergadering. De verslagen van de algemene vergadering worden bewaard bij
de secretaris in een digitaal register.
Art. 24. De leden van de Algemene Vergadering hebben geen enkele persoonlijke verplichting
tegenover de federatie. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot hun mandaat.

Getekend door:

-

Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België (KAOB vzw)
oprichter,
hierbij vertegenwoordigd door José Delfosse.

-

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie VZW (KBOF vzw)
oprichter,
hierbij vertegenwoordigd door Jaak Aerts.

-

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniers Bond (AVIBO vzw)
oprichter,
hierbij vertegenwoordigd door Gino Welvaert.

“Extra statutaire vermelding”
Zijn op de oprichtingsvergadering benoemd tot bestuurder:
Co- voorzitter: Jose Delfosse, Avenue des Champs Clairs 30 te 1421 Ophain
Co-voorzitter: Jaak Aerts, Korhoenstraat 1 te 3910 Pelt
Ondervoorzitter: Welvaert Gino, Esdoornlaan 41 te 9860 Scheldewindeke
Secretaris: Jan Van Looy, Pastoor Van Der Auwerastraat 34 te 2640 Mortsel
Adjunct secretaris: Dirk Van Honacker, Vlamingenstraat 12, te 8530 Harelbeke
Penningmeester: Alex Galerin, Rue de Lorichamps 8 te Marche-en-Famenne
Adjunct penningmeester: Luc Braekeveldt, Rijksweg 222 te 8710 Wielsbeke
Tentoonstelling verantwoordelijke: Jack Bloemen, Beemdstraat 92 te 3670 Oudsbergen
Adjunct tentoonstelling verantwoordelijke Johan Van Ongeval, Gapenberg 24B te 9500
Geraardsbergen
Bestuurder: Baert Dominique, Koekelarestraat 91 te 8610 Handzame
Bestuurder: Marie Christine Lefèvre, Ch. Stevenaert 101 te 1370 Jodoigne Souveraine
Bestuurder: Wilfried Vandale, Visserstraat 6b te 8460 Oudenburg
Bestuurder: Moerman Marnix, Steenovenstraat 21 te 8520 Kuurne

