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De Kringwinkel Zuiderkempen 
 

STATUTEN 
 

TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: De Kringwinkel Zuiderkempen” vzw. 

 

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de 

vereniging, vermelden steeds de volledige benaming van de vereniging, onmiddellijk 

voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” , of door de 

afkorting “v.z.w.”, en het adres van de zetel van de vereniging. 

 

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Heist op den Berg, Noordstraat 25.   Deze 

valt onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De zetel moet alleszins gelegen zijn 

binnen het Vlaamse Gewest. 

 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de 

regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten. 

 

Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden 

op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemde gerechtelijk 

arrondissement. 

 

Art. 3. Als sociale werkplaats wil De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. hoofdzakelijk mensen 

tewerkstellen die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn, of die leven van een leefloon. De 

vereniging wil deze mensen kans op werk en werkervaring, inkomen en zelfontplooiing 

bieden. Dit via een zinvolle job binnen de werkplaats zelf - conform het decreet sociale 

werkplaatsen van 14 juli 1998 - , of de kans om door te stromen naar de reguliere 

arbeidsmarkt, of door het uitvoeren van taken en opdrachten die passen binnen de 

doelstellingen van zuster-vzw Milieu & Werk. 

 

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. zamelt herbruikbare goederen in, en biedt deze aan in 

een verzorgde winkel, aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service. Zo wil de 

vereniging het produkthergebruik bij klanten en medewerkers maximaal stimuleren, en zo de 

afvalstroom beperken. Daarnaast onderneemt De Kringwinkel Zuiderkempen vzw acties die 

gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling en energie en grondstoffen.  

 

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. biedt mensen meer kansen op materieel vlak, door het 

aanbieden van betaalbare basisgoederen aan iedereen. En door een bijzondere inspanning te 

doen naar mensen in problemen – dit in samenwerking met de lokale OCMW's. 

 

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. heeft vele belanghebbenden: klanten, medewerkers, 

vrijwilligers, overheden en sociale instellingen.  De vereniging probeert zijn principes op een 

flexibele manier waar te maken, in nauwe communicatie met al deze betrokkenen. Daarom 

streeft de vereniging ernaar om voor alle hiervoor genoemde punten een voorbeeldfunctie te 

vervullen. 

 

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die deze doelstellingen kunnen 

bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, 

enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd 

opgericht.   

 

Er worden onder geen beding vermogensvoordelen, vergoedingen of zitpenningen toegekend 

aan de leden en bestuurders. 

 
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde 

ontbonden worden. 
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TITEL II. – Leden 

 

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet in aantal minstens één lid meer tellen dan 

het aantal leden van de raad van bestuur. 

 

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad 

van bestuur. 

 

Volgende subgroepen kunnen gegarandeerd participeren in de algemene vergadering: 

1. leden uit het werkingsgebied van de voormalige vzw De Klus 

2. leden uit het werkingsgebied van de voormalige vzw Kat&co. 

3. leden uit het werkingsgebied van de voormalige vzw De Krinkel 

4. vertegenwoordigers van de opdrachthoudende vereniging IOK afvalbeheer/industrie 

en Welzijnszorg Kempen 

 

Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de 

voorzitter van de raad van bestuur.  

Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling, rekening houdend met sociale, 

culturele, levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen.  

 

Art. 7. De leden zijn niet verplicht tot het betalen van een bijdrage. 

 

Art. 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend 

schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. 

 

Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 

vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor 

gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

 

TITEL III. – De raad van bestuur 

 

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste twintig 

leden en is als volgt samengesteld: 

 

 Vijf bestuurders worden voorgedragen door de respectievelijke openbare besturen 

(gemeentebestuur of raad voor maatschappelijk welzijn) van Meerhout, Geel, Balen, 

Laakdal en Dessel: vijf mandatarissen - telkens één van het openbaar bestuur uit elke 

van de vernoemde gemeentes. 

 Eén bestuurder extern geëngageerde uit het vroegere werkgebied van vzw De Klus uit 

Geel. 

 Vijf bestuurders worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn van 

Herentals waarbij de afvaardiging moet worden samengesteld uit politieke 

mandatarissen, ambtenaren en extern geëngageerden die omwille van hun 

deskundigheid en/of betrokkenheid worden voorgedragen. 

 Eén bestuurder wordt voorgedragen door het gemeentebestuur van Herentals. 

 Zes bestuurders extern geëngageerden uit het vroegere werkgebied van de vzw Krinkel 

uit Heist op den Berg. 

 Eén bestuurder aangeduid door de opdrachthoudende vereniging IOK afvalbeheer. 

 Eén bestuurder aangeduid door Welzijnszorg Kempen. 

 

 De looptijd van het mandaat van de extern geëngageerden is van onbepaalde duur. 

 De looptijd van het mandaat van de politiek gemandateerden valt samen met de duur 

van hun legislatuur. 

 De looptijd van het mandaat van de bestuurders die aangeduid werden door 

mandatarissen van een openbaar bestuur valt samen met de duur van de legislatuur 

van het openbaar bestuur. 
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 De looptijd van het mandaat van de vertegenwoordiger van de opdrachthoudende 

vereniging IOK afvalbeheer valt samen met de duur van de legislatuur van de 

toewijzende openbare besturen. 

 De looptijd van het mandaat van de vertegenwoordiger van Welzijnszorg Kempen valt 

samen met de duur van de legislatuur van de toewijzende openbare besturen. 

 

 

Art. 11. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering 

en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. 

 

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming, 

herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de raad van bestuur wordt 

binnen de maand nadat hiertoe is besloten, ingediend bij de Griffie van de Rechtbank van 

Koophandel te … ter publicatie .  

 

Art. 12. Zo door vrijwillig ontslag, het aantal bestuurders minder is dan twintig, dan  

blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien. 

 

Art. 13. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters en 

elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien 

deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de ondervoorzitters. 

 

Art. 14. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij de 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter of stem van diegene die hem vervangt 

doorslaggevend. 

 

Elk bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder 

kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.  

 

Art. 15. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en een ondervoorzitter en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd 

register. De uittreksels die moeten worden overlegd en al de andere akten worden geldig 

ondertekend door de voorzitter en een ondervoorzitter. Bij ontstentenis van deze bestuurders 

kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen. 

 

Art. 16. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in 

en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke 

uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij 

treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgeldingen en beslist over het al dan niet 

aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun 

bezoldigingen. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en 

taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een ander persoon, die al dan niet lid is 

van de vereniging. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij 

nuttig acht en nodig oordeelt. 

 

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig acht, een afgevaardigd bestuurder of 

bedrijfsleider benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de 

lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging 

tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle 

andere instellingen en met betrekking tot de aanwerving en het ontslag van personeel. 

De afgevaardigde bestuurder of bedrijfsleider kan specifieke taken die behoren tot zijn 

bevoegdheden aan derden, al dan niet leden van de raad van bestuur, of aan de 

vestigingsverantwoordelijken delegeren. 

 

Art. 17. De vereniging wordt tegenover derden, zowel in als buiten rechte, ook voor zaken 
die niet behoren tot het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd, hetzij door afgevaardigd 
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bestuurder of de bedrijfsleider, alleen tekenend, hetzij door twee bestuurders, samen 

tekenend. Deze personen die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van 

derden niet doen blijken van enig besluit of enige bijzondere machtiging vanwege de raad van 

bestuur. 

 

TITEL IV. – Algemene Vergadering 

 

Art. 18. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, en wordt voorgezeten door 

de voorzitter van de raad van bestuur of een ondervoorzitter 

 

De leden van de algemene vergadering zijn diegenen welke ingeschreven zijn op de laatst 

neergelegde lijst op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar haar zetel 

is gevestigd, deze valt onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. 

 

Een lid kan zich echter door een ander lid van de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid 

beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

 

Art. 19. Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, 

het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de 

begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid. 

 

Art. 20. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 

rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar. 

 

Art. 21. Deze algemene vergadering gaat door in de loop van het tweede kwartaal. 

 

Art. 22. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te 

roepen wanneer één vijfde van de leden hem daarom verzoekt. 

 

Art. 23. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend 

zijn door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle leden moeten worden opgeroepen bij 

gewone brief ten minste acht werkdagen vóór de vergadering. 

 

Art. 24. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de 

agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt 

voorgedragen door één twintigste van de leden ondertekend zijn en ten minste twee 

werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.  

 

Art. 25. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van 

de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van 

de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. 

 

Bij stemming wordt volgende weging der stemmen voorzien: 

 3/10 van de stemmen gaat naar de subgroep van leden die verbonden waren aan het 

voormalige werkingsgebied van Herentals 

 3/10 van de stemmen gaat naar de subgroep van leden die verbonden waren aan het 

voormalige werkingsgebied van Heist Op Den Berg 

 3/10 van de stemmen gaat naar de subgroep van leden die verbonden waren aan het 

voormalige werkingsgebied van Geel 

 1/10 van de stemmen gaat naar de subgroep van vertegenwoordigers van IOK en 

Welzijnszorg Kempen 

 

Art. 26. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging 

gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt dan kan er 15 dagen later een 

tweede vergadering worden bijeengeroepen zoals door de statuten is bepaald, en waarop 

deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.  
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Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 3/4 der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging 

van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier vijfde van de 

stemmen worden besloten. 

 

Art. 27. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze 

beschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging vereist.  

 

Art. 28. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een 

lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het 

lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Een reden tot uitsluiting 

kan zijn het afwezig zijn op twee achtereenvolgende bijeenkomsten van de algemene 

vergadering zonder voorafgaande verwittiging.  Wanneer het in voorgaand geval gaat om een 

gemandateerd lid van een openbaar bestuur, wordt het openbaar bestuur aangeschreven met 

de vraag een andere vertegenwoordiger af te vaardigen. 

 

Art. 29. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de 

vereniging door de leden en de belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan 

worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders bij ontstentenis 

hiervan, door twee leden van de algemene vergadering. 

 

Art. 30. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden 

raadplegen, evenals alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad 

van bestuur, en van de personen, al dan niet met een beheersfunctie, die bij de vereniging of 

voor de rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de 

vereniging. 

 

TITEL VI. - Rekeningen en begrotingen 

 

Art. 31. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van 

bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het 

komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring op de algemene vergadering 

voorgelegd. 

Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij 

afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de 

commissaris.  

 

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet 

vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale 

Bank van België  

 

Art. 32. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid 

van de verrichtingen vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen 

weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die 

worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van 

Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun 

bezoldiging vast.  

 

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle 

over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, 

de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. 

 

TITEL VI.  - Ontbinding en vereffening 

 

Art. 33. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan 

slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op 

de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier vijfde 
meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 
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Zijn geen twee derde van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die 

geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits 

een vier vijfde meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, 

de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 

Ingeval van ontbinding worden alle activa na aanzuivering van de schulden overgedragen aan 

instellingen uit de vroegere drie werkgebieden, en dit in een onderlinge verhouding die 

overeenkomt met de inbreng op het moment van de samenvoeging van de vroegere drie 

werkgebieden. 

 

Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 

1921 zoals gewijzigd in de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in algemene vergadering. 

Ieder lid verklaart een exemplaar hiervan te hebben ontvangen. Bovendien zijn twee 

exemplaren bestemd voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en voor 

het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, en één exemplaar is bestemd voor het register der 

beraadslagingen van de algemene vergadering. 

 

TITEL VII.  – Bijzondere bepalingen 

Art. 35. De vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen verbindt zich ertoe volgende bedragen op de 

balans in te schrijven als reserve voor de huisvesting van de kringloopcentra in respectievelijk 
Herentals en Geel:        

                voor het voormalige werkingsgebied Herentals: 600.000 €     

                voor het voormalige werkingsgebied Geel. 30.000 € 

  
Deze middelen kunnen aangewend worden ter renovatie, herstelling, inrichting of verwerving 

van huisvesting. 
Bij gebreke aan het nakomen van deze verplichting voor 01/01/2010 kan de betreffende 

eigenaar het ter beschikking stellen van zijn terreinen met aanhorigheden aan de VZW 

stopzetten. 

 

* * * 
 


