Hippische Regionale van Oost-Vlaanderen
afgekort : "H.R.O.V.", te Kruishoutem
STATUTEN
Tussen de ondergetekende personen is overeengekomen een vereniging te stichten, beantwoordend aan de
vereisten van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk, van 27 juni 1921.
1. Stichters
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Heer Albert Bouckaert, nijveraar, wonende te 9770 Kruishoutem, Hoogstraat 27.
De Heer Jo Gobert, apotheker, wonende te 9330 Sint-Martens-Latem, Wijdauwdreef 8.
Mevr. Yvette Desaunois, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 608.
De Heer Michel Hanssens, geneesheer, wonende te 9150 Dendermonde (Grembergen), Gauweg 33.
De Heer Herman De Beule, manegehouder, wonende te 9170 Waasmunster, Groenstraat 20.
De Heer Guy Storme, nijveraar, wonende te 9810 Gent (Drongen), Kapellestraat 32.
De Heer Jacques Cattebeke, handelsafgevaardigde, wonende te 9590 Zwevegem (Heestert),
Grauwelstraat 52A.
8. De Heer Philippe De Meersman, manegehouder, wonende te 9710 Gent (Zwijnaarde), Klossestraat
32.
Allen meerderjarig en van Belgische nationaliteit.
2. Benaming, zetel, doel en duur
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd "Hippische Regionale van Oost-Vlaanderen", V.Z.W., afgekort :
"H.R.O.V.".
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Hoogstraat 27,
maar kan bij beslissing van de beheerraad naar een andere plaats worden overgebracht.
Art. 3. De vereniging wordt gesticht met als doel de ruitersport in al haar vormen te beoefenen, te
bevorderen, aan te leren en te verspreiden, de daarmee verbandhoudende activiteiten uit te oefenen, zoals
: spring- en dressuurwedstrijden, paardrijden, ruitertoerisme. Deze opsomming is niet limitatief.
Art. 4. De vereniging is gesticht voor onbepaalde duur.
3. Leden, aanneming, verplichtingen, schorsingen
Art. 5. Het aantal leden is niet beperkt, het minimumaantal is drie. De leden moeten Belg zijn van
geboorte of genaturaliseerd. Buitenlanders kunnen van de vereniging deel uitmaken maar hun aantal mag
nooit één vijfde overschrijden van het totaal aantal leden.
Art. 6. Het lidmaatschap is individueel. Het bewijs ervan wordt geleverd door hun lidkaart voor het
lopende jaar. De beheerraad is vrij een kandidaat als lid te aanvaarden of niet, zonder dat hiervoor enige
motivering is vereist.
De vereniging bestaat uit effectieve, steunende en ereleden. Geen enkel lidgeld mag de 10000
frank overschrijden.

Effectieve leden zijn diegenen die hun jaarlijks lidgeld hebben betaald en minstens in het
afgelopen jaar aan vijf inrichtingen effectief hebben deelgenomen.
Het bedrag wordt jaarlijks door de beheerraad bepaald.
Bijkomende bijdragen kunnen door de beheerraad van de leden gevorderd worden om
buitengewone lasten te dekken.
De leden welke hebben nagelaten hun lidgeld of enige andere aan de vereniging verschuldigde
bedragen te betalen, kunnen als lid geschorst worden.
4. Algemene vergadering
Art. 7. De algemene vergadering is geldig samengesteld uit effectieve leden. De ere- en steunende leden
mogen de vergadering bijwonen, doch hebben geen stemrecht. Ieder effectief lid beschikt over één stem.
Art. 8. De algemene vergadering is de souvereine macht van de vereniging.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid : de wijzigingen aan de statuten der vereniging; de
benoeming en afzetting der beheerders; de goedkeuring der begroting en rekeningen; de vrijwillige
ontbinding der vereniging; de uitsluiting van leden; alle beslissingen die de perken te buiten gaan van de
bevoegdheid welke door de wet of de statuten aan de raad van beheer is toegekend.
Art. 9. Ieder jaar zal ten minste één algemene vergadering worden gehouden in de loop van het eerste
kwartaal van dat jaar.
De vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van beheer, wanneer het belang van de
vereniging dit vereist. Zij moet daarenboven telkens worden bijeengeroepen en dit binnen de twee
maanden van de datum waarop één derde van de effectieve leden hierom verzoekt.
Art. 10. De uitnodigingen worden gedaan door de raad van beheer, bij gewonen brief tot elk lid gericht,
ten minste veertien dagen voor de vergadering, en in naam van de raad ondertekend door de voorzitter of
door de gevolmachtigde beheerder of door twee beheerders. Zij vermelden de agenda.
De vergadering mag slechts beraadslagen over de hierop vermelde punten.
Art. 11. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer, of bij ontstentenis,
door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze, door de oudste der overige aanwezige beheerders.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
Art. 12. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen, er deel aan te nemen en te
stemmen. Elk effectief lid heeft één stem, en volmachten worden niet aanvaard.
Art. 13. De vergadering is geldig samengesteld, welk ook het getal der aanwezige leden moge zijn, en
haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Zo deze niet bereikt wordt, zal vanaf de tweede stembeurt de eenvoudige meerderheid volstaan.
In afwijking van het voorgaand artikel worden de beslissingen der vergaderingen houdende
wijziging der statuten, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding der vereniging, slechts genomen
mits de bijzonder voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventueel gerechtelijke bekrachtiging,
welke hiervoor regelmatig vereist zijn krachtens de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.
5. Beheer, directie
Art. 14. De vereniging wordt beheerd door een beheerraad bestaande uit minstens vier en hoogstens tien
leden, aangesteld door de algemene vergadering. De raad van beheer kiest onder zijn leden een
voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. Er wordt overeengekomen dat alle
leden van de beheerraad, ongeacht hun functie, steeds om de drie jaar uittredend zijn. Om een beurtrol
mogelijk te maken, wordt bepaald dat na één jaar, en voor het eerst in 1978, de helft der leden uittredend
zijn, en het jaar daarop de andere helft, volgens een procedure welke in het eigen reglement is
opgenomen. De uittredenden zijn herkiesbaar.
Art. 15. De raad van beheer vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij
ontstentenis van deze, door de oudste der overige aanwezige beheerders, telkens als door het belang van
de vereniging of door twee beheerders gevraagd wordt.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproeping aangeduide plaats. Worden als
ontslaggevend beschouwd die leden van de beheerraad welke niet hebben deelgenomen aan minstens de
helft plus één van de vergaderingen.
Art. 16. De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van zijn
leden aanwezig is. Elke beslissing van de raad wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Art. 17. Het voordragen van de kandidaturen tot beheerder van de vereniging gebeurt door een effectief
lid van de vereniging en moet schriftelijk worden gericht aan het secretariaat en worden opgestuurd ten
minste acht kalenderdagen voor de algemene vergadering.
Art. 18. De schatbewaarder beheert de gelden van de vereniging.
Machtiging tot betalen kan eveneens aan andere leden van de raad toegekend worden door de
beheerraad.
Art. 19. De vereniging kan in rechte optreden als eiser of als verweerster bij monde van de raad van
beheer, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, aangestelde beheerder of derde.
Art. 20. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Uitzonderlijk zal het maatschappelijk jaar voor de eerste maal een aanvang nemen op de dag van de
publicatie der onderhavige statuten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Art. 21. In geval van ontbinding van de vereniging, duidt de algemene vergadering twee of meer
vereffenaars aan. Het vermogen van de vereniging op het ogenblik van de ontbinding komt ten goede aan
een weldadigheidsinstelling met een specifieke interesse voor het paard.
Art. 22. Na deze statuten te hebben opgesteld en goedgekeurd kwamen de leden in algemene vergadering
bijeen en benoemden met algemeenheid van stemmen tot beheerders : A. Bouckaert, J. Gobert, Y.
Desaunois, M. Hanssens, G. Storme, H. De Beule, J. Cattebeke, Ph. De Meersman.
Dezen hebben onder hen aangeduid :
Voorzitter : de heer A. Bouckaert
Ondervoorzitter : de heer J. Gobert
Penningmeester : de heer M. Hanssens
Secretarissen :
Algemeen en dressuur : Mevr Y. Desaunois
Jumping : de heer Ph. De Meersman
Veelzijdigheid : de heer J. Cattebeke
Leden : de heer G. Storme en de heer H. De Beule
Aldus opgemaakt te Gent, in zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn op datum van 7
februari 1977.
Voor eensluidend afschrift :
De voorzitter,
(get.) A. Bouckaert

