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VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

VAN  09 MAART 2022 
 

GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN 
 
 

 
Er zijn 37 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd. 
 
1. Inleiding door de Voorzitter, François Florkin 

De voorzitter wenst de aanwezige leden welkom.  
Hij vraagt een minuut stilte voor de leden van het Huis der Vleugels, overleden in het jaar 2021 
Gabriel Christiaens - Albert Demoulin - Bob Feuillen - Alain Schmitz - Philippe Van Beethoven - Wolf 
Van Wingene 
 

2. Wat voorafging 
De voorzitter herinnert er aan dat de nieuwe statuten een eerste maal werden voorgelegd op de Gewone 
Algemene Vergadering van 26 juni 2021. 
Gezien op die vergadering het vereiste quorum van twee derde van de leden niet werd bereikt, kon er niet 
worden gestemd. 
Het bestuursorgaan heeft dan beslist om de statuten op de buitengewone algemene vergadering 
voorafgaand aan de gewone algemene vergadering van 9 maart 2022 voor te leggen.  
 

3. Waarom nieuwe statuten ? 
De voorzitter geeft aan dat  

a. Onze statuten dateren van 2004 en een actualisatie noodzakelijk was 
b. Het nieuwe WVV (Wetboek Venootschappen en Vereningingen) van toepassing sedert 1 

mei 2019 legt, met betrekking tot de statuten, nieuwe regels op die dienen te worden 
toegepast vóór 01 jan 2024. 
 

4. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen aan de statuten ? 
a. Een nieuwe terminologie en een aantal aanpassingen van technische en juridische aard. 
b. Inhoudelijk werd de formulering inzake de quota vliegend en niet-vliegend personeel in de 

schoot van het bestuursorgaan aangepast en werd de beperking tot 12 bestuursleden in de 
schoot van het bestuursorgaan opgeheven.  
 

5. Stemming nieuwe statuten 
De voorzitter beveelt aan om de nieuwe statuten goed te keuren.  
Er worden geen bijkomende vragen gesteld.. 
 
Alle op de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezige leden keuren de nieuwe statuten van de 
VZW Het Huis der Vleugels goed. 

 
De voorzitter sluit de buitengewone algemene vergadering. 
 
BIJLAGE: Nieuwe statuten van de VZW Het Huis der Vleugels 
 

 
 
 

 
 

Nicolas Minguet 
Secrétaire général 


