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HOOFDSTUK I - Benaming en zetel 
 
Art. 1. De benaming van de vereniging is : “ ONTHAALTEHUIS VAN SPULLENHULP ”. In 
de franse taal is de benaming: “ MAISON D’ACCUEIL DES PETITS RIENS “ 
 De vereniging werd opgericht op datum van 2 juni 1994, onder de benaming “HOME 
SPULLENHULP”, in het Frans “HOME PETITS RIENS” en de oprichtingsakte werd bekend 
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1994, en draagt het identificatienummer 
13989/94. 
 
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1050 Brussel, Provooststraat, 
30-32.  
 Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd om de maatschappelijke zetel van de 
vereniging te verplaatsen, welke in alle geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet 
gevestigd worden. 
 De vereniging hangt af van het gerechtelijke arrondissement Brussel.    
 
 
HOOFDSTUK II - Doel 
 
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het onthaal en het verschaffen van een onderdak aan mannen 
van twintig tot zestig jaar, daklozen en die alleen  het hoofd niet kunnen bieden aan materiële 
en/of morele moeilijkheden en die aanvaarden zich te verbinden tot een individueel project van 
maatschappelijke inschakeling  . 
 Met het oog op deze doelstelling, verleent de vereniging benevens een onderdak en een 
volledig onderhoud, een follow-up van de sociale, psychologische, medische en financiële 
stabilisatie van de onthaalde personen, om hen te helpen een voldoende onafhankelijkheid weer 
te vinden. 
 De vrijwillige deelneming aan een activiteit, hetzij binnen de vereniging, hetzij in het kader 
van de activiteiten van de vzw Spullenhulp in de sociale economie, maakt integraal deel uit van 
het pedagogisch project, dat tot doel heeft de personen  terug te plaatsen in een kader dichtbij de 
professionele realiteit.  
 Daarenboven en in samenwerking met de vzw EEN EIGEN DAK, verleent de vereniging 
aan de aftredende residenten een begeleiding in hun privé-woning om het vervolg van de 
procedure van stabilisatie en de onafhankelijkheid te begunstigen. 
 De vereniging bewaart nauwe banden met de vzw SPULLENHULP, die haar een 
realistisch kader  aanbiedt om de residenten bezig te houden en haar steun verleent op het vlak 
van beheer, administratie en logistiek en haar tevens financiële ondersteuning biedt.   
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               Om haar doel te bereiken, mag de vereniging alle middelen aanwenden, die hier 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben:  het inzamelen van welke waarden dan ook, 
in speciën of in natura, door schenkingen, legaten, erfenissen of verkrijgingen, ten bezwarende 
of ten kosteloze titel; het verwerven, in huur geven of in huur nemen, het bezetten of gebruiken 
van alle roerende en onroerende goederen, die noodzakelijk zijn tot de verwezenlijking van dit 
doel.  
 
 

HOOFDSTUK III .- Leden 
 

Art. 4. Het aantal leden mag niet minder zijn dan het aantal administrateurs plus één en is niet beperkt 
. 
Art. 5. De aanvaarding van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de Raad van Bestuur,  en dit met 
een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
 Het loontrekkend of bezoldigd personeel van de vereniging mag er lid van worden, na minstens 
een volledig jaar in de schoot van de vereniging  te hebben gewerkt in het kader van een 
arbeidsovereenkomst  van onbepaalde duur, doch verliest deze hoedanigheid van zodra het deze 
betrekking verlaat. 
 De Raad van Bestuur zal er voor zorgen dat minstens vijfenzeventig percent  van de leden, 
personen zijn die financieel  onafhankelijk zijn van de vereniging en bijgevolg door haar niet bezoldigd 
zijn.  
 
Art. 6. Elk lid is vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag te richten tot de Raad van Bestuur. 

Elk lid, dat niet heeft geantwoord op de uitnodiging tot twee achtereenvolgende Algemene 
Vergaderingen, en dat niet heeft gereageerd op een laatste schrijven waarin hij van deze toestand op de 
hoogte werd gesteld, kan als ontslagnemend worden beschouwd. 

De uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten krachtens 
een tweederden meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.   
 
Art. 7. Uittredende of uitgesloten leden , hebben geen enkele aanspraak op het vermogen van de 
vereniging. Zij kunnen geen inzage van de rekeningen, noch teruggave van rekeningen, noch een 
boedelbeschrijving vorderen of vragen, noch zegels laten leggen.  
 
Art. 8.  De leden zijn niet verplicht enige bijdrage te betalen. 
 
Art. 9.  De Raad van Bestuur houdt ten zetel van de vereniging een register van de leden. 

Dit register vermeldt volgens een chronologische lijst de namen, voornamen en woonplaats van 
de leden. Op deze lijst worden eveneens, binnen de acht dagen, alle beslissingen omtrent de toetreding, 
ontslag of uitsluiting van leden ingeschreven. 

Ieder jaar binnen de maand na de verjaardag  van de neerlegging van de statuten, dient een kopie 
van de ledenlijst, steeds bijgewerkt, neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.     

 
 
 
HOOFDSTUK IV - Algemene Vergadering 
 
Art. 10. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. 

 Ieder lid beschikt over een gelijk stemrecht en heeft één stem. 
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Art. 11. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd om te beslissen omtrent de volgende 
punten: 

1.  de wijziging van de statuten. 
2.  de benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de commissaris. 
 3.  de goedkeuring van de begrotingen en van de jaarrekeningen. 

          4.  de kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
 5.  de uitsluiting van een lid. 
 6.  de ontbinding van de vereniging. 

De overblijvende bevoegdheden worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur. 
 
Art.12. Ieder jaar  zal gedurende het eerste semester een Algemene Vergadering worden gehouden.  
Gedurende deze zitting, zal de Algemene Vergadering zich moeten uitspreken, onder meer op het 
onderzoek van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris, op de goedkeuring van de 
jaarrekeningen van het voorbije boekjaar en de budgetten van het komende boekjaar, evenals op de 
kwijting aan de bestuurders en de commissaris.  
 
Art.13. Benevens deze Algemene Vergadering, zullen buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen 
samengeroepen worden door de Raad van Bestuur, hetzij telkens deze het nuttig zal achten, hetzij in de 
gevallen voorzien door de statuten, hetzij als een vijfde der leden erom gemotiveerd verzoekt met een 
dagorde.  
 
Art.14. De uitnodigingen tot de Algemene Vergaderingen worden aan alle leden toegestuurd per gewone 
post ten minste acht dagen voor de vergadering. Deze worden ondertekend door de voorzitter of door de 
afgevaardigde bestuurder of door de secretaris generaal en bevatten de orde van de dag. 
 
Art.15. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een ander lid 
aan de hand van een volmacht, welke samen met het oproepingsbericht wordt verstuurd. Ieder lid kan 
slechts twee andere leden vertegenwoordigen. 
 
Art.16. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij 
gebreke daaraan, door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Met uitzondering van de gevallen door de wet voorzien en hierna opgenomen, is de Algemene 
Vergadering geldig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zij 
beslist met de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid  van stemmen is de 
stem van de voorzitter of van hem die hem vervangt doorslaggevend. 

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen omtrent de wijziging aan de statuten, 
indien de wijzigingen uitdrukkelijk in de uitnodigingsbrief zijn vermeld en dat minstens twee derden der 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Geen enkele wijziging aan de statuten kan goedgekeurd 
worden zonder een tweederden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Als de 
wijziging betrekking heeft op het doel van de vereniging, is een viervijfde meerderheid vereist van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Indien de twee derden van de leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering samengeroepen worden, 
die kan beslissen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de wijzigingen 
aannemen met de hierboven voorziene meerderheden. De tweede vergadering mag maar samengeroepen 
worden minstens vijftien dagen na de eerste. 

De Algemene Vergadering kan slechts besluiten over de ontbinding van de vereniging op 
dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het doel van de vereniging, zoals hiervoor werd gemeld. 
 
Art.17. De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in processen-verbaal, 
getekend door de voorzitter en door de afgevaardigde bestuurder of de secretaris generaal en bij gebreke 
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aan één van hen, door een andere beheerder. Deze processen-verbaal worden bewaard in een register, 
gehouden ter zetel van de vereniging, waar alle leden deze kunnen raadplegen.  

Alle wijzigingen aan de statuten alsmede de akten die verband houden met de benoeming of 
ambtsbeëindiging van de taak van beheerders, commissarissen, personen die met het dagelijks bestuur 
zijn belast en van de personen, die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten 
neergelegd worden in het dossier van de vereniging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en 
bekend gemaakt worden, bij uittreksel, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
 
 
 
HOOFDSTUK V - Raad van Bestuur 

 
Art. 18. Het beheer van de vereniging wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur, daartoe 
benoemd door de Algemene Vergadering.   

De Raad van Bestuur bestaat minstens uit zes leden en maximum ui twaalf leden, benoemd voor een 
termijn van zes jaren.  

Drie bestuurders van de vzw Spullenhulp, waaronder de voorzitter van de Raad van Bestuur, zullen 
steeds deel uitmaken van de Raad van Bestuur , in overeenstemming met de statuten van de vzw 
Spullenhulp.      
Bij het einde van hun mandaat, zijn de bestuurders herkiesbaar. Echter zijn de mandaten van 
bestuurder  beperkt tot de leeftijd van vijfenzeventig jaar. Lopende mandaten die verjaren op deze 
datum worden beëindigd op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering. 
 De aftredende bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering benoemd worden tot “ 
erebestuurder “ op voorstel van de Raad van Bestuur. 
 De bestuurders moeten voor het merendeel de Belgische nationaliteit  bezitten en hun 
woonplaats in België hebben.  Zij zijn van rechtswege lid van de vereniging. 
 Zij oefenen hun ambt uit ten kosteloze titel; elke functie die bezoldigd is door de vereniging is 
onverenigbaar met het mandaat van bestuur der vereniging  zonder winstoogmerk.        
 
Art. 19. De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan. Hij mag ook een ondervoorzitter 
en een secretaris generaal benoemen. 
            Hij kan het dagelijks bestuur opdragen aan één van zijn leden, die de titel zal dragen van 
afgevaardigd bestuurder en gemachtigd is om alleen de machten van de Raad van Bestuur te vervullen, 
of aan een directeur generaal die met de voorzitter als college zullen optreden.  
 Hij kan ook de vertegenwoordiging van de vereniging, voor alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten, afvaardigen aan de voorzitter en aan de afgevaardigde aan het dagelijks 
bestuur, die als college zullen optreden. 

De akten, die verband houden met deze overdrachten van machten moeten neergelegd worden in 
het dossier van de vereniging ter griffie bij de Rechtbank van Koophandel en bekend gemaakt worden, 
bij uittreksel, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

De Raad van Bestuur mag insgelijks bijzondere machten verlenen tot het uitvoeren van bepaalde 
taken, aan een bestuurder, aan een directeur-generaal of aan een derde.  Deze machtsoverdrachten maken 
geen voorwerp uit van een bekendmaking. 

De Raad van Bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan hij de machten bepaalt. Dit 
comité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder of bij gebreke door de directeur-generaal van 
de vzw Spullenhulp.   
  
Art. 20. De Raad van Bestuur vergadert   op bijeenroeping van de voorzitter of van de afgevaardigd 
bestuurder of van de secretaris generaal.  De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen der 
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aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, via een volmacht, welke aan de uitnodigingsbrief is 
gehecht.  Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Art. 21. De besluiten van de Raad van Bestuur worden neergeschreven in processen-verbaal, die 
ondertekend worden door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder of de secretaris generaal en bij 
gebreke daaraan door twee bestuurders. Deze processen-verbaal worden bijgehouden in een daartoe 
bestemd register  ter zetel van de vereniging.   
 
 
HOOFDSTUK VI - Jaarlijkse rekeningen 
 
Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van de eerste januari en eindigt op één en dertig 
december. 

 
Art. 23. Rekening gehouden met de banden van de vereniging met de vzw SPULLENHULP zal de 
commissaris, die door de Algemene Vergadering van deze laatste aangesteld wordt, eveneens gelast 
worden met het nazicht van de rekeningen van de vereniging.    
 
Art. 24. De jaarrekeningen van het verlopen boekjaar, gesloten op 31 december worden nagezien door 
de commissaris. Daarna zal de Raad van Bestuur dit verslag ter goedkeuring onderwerpen aan de 
Algemene Vergadering samen met het budget van het volgende boekjaar en dit ten laatste zes 
maanden na de datum van het einde van het boekjaar. Deze Algemene Vergadering geeft kwijting aan 
de bestuurders voor hun beheer en aan de commissaris. 
 
Art. 25. Nadat de rekeningen door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd, worden deze binnen 
de dertig dagen neergelegd bij de nationale bank van België. Deze rekeningen komen bij de 
rekeningen van de vzw SPULLENHULP en van de verbonden vzw’s.. Worden tevens terzelfdertijd 
neergelegd een document, dat de namen en voornamen van de bestuurders en van de in functie zijnde 
commissaris opgeeft, evenals het verslag van de commissaris.       
 

 
HOOFDSTUK VI .- ONTBINDING. 
 
Art. 26. De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan op ieder ogenblik worden 
ontbonden. 

De vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken onder de 
voorwaarden, zoals voorzien door artikel 20 van de wet op de vzw’s, en welke zijn vermeld onder artikel 
16 hiervoor. 
De Algemene Vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.  
 
Art. 27. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de Algemene Vergadering, die deze heeft 
uitgesproken, de goederen bestemmen tot één of meer verenigingen, die nauwe betrekkingen hebben met 
vzw. “Spullenhulp” of de vzw. “Federatie Eerwaarde Heer Froidure” of, bij gebrek daaraan, de goederen 
een bestemming geven die het dichtst mogelijk zal aanleunen bij het hierboven onder artikel 3 
omschreven doel van de ontbonden vereniging.  
 
 
  * * * * * * * * 
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