
 

LimPRo Nieuwsbrief 
APRIL 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Vergadering ADR-Vlaanderen op 5 mei 2020, 19u30, online 
Het COVID-19 virus heeft soms dramatische gevolgen voor mensen in onze omgeving. De solidariteitsbetuigingen met de mensen in de 

vuurlinie zijn hartverwarmend, de manier waarop sommigen de maatregelen aan hun laars lappen stuitend. 

Ook bij ADR-Vlaanderen heeft men zich moeten aanpassen: 

• Thuiswerk voor de personeelsleden 

• Online-meetings in plaats van vergaderingen ter plaatse 

• Zoektocht naar beschermingsmaterialen die aan onze gezondheidsprojecten in Roemenië konden worden aangeboden… 

 

ADR-Vlaanderen besliste om de Algemene Vergadering, die oorspronkelijk gepland stond in Sint-Niklaas op zaterdag 21 maart, online 

via Webex te laten doorgaan op dinsdagavond 5 mei, vanaf 19u30 tot ongeveer 21u00. 

 

ADR nodigt alle lokale groepen van ADR-Vlaanderen, en de individuele leden die bij ADR-Vlaanderen zijn aangesloten, uit om aan deze 

online bijeenkomst deel te nemen. Je kan leden van je groep inschrijven door aan administratie@adrvlaanderen.be door te geven aan welke 

e-mailadressen we een uitnodiging mogen sturen. Geef naam én e-mailadres door a.u.b.!  

 

Op de agenda: 

Statutaire bepalingen 

Voorstelling inspiratieboek. Dit boek is reeds via de post aan de voorzitter of contactpersoon van je groep toegestuurd en bedoeld als 

praktische handleiding met informatie, tips en inspiratie om lokaal aan de slag te gaan. Bekijk dit inspiratieboek vooraf zodat je tijdens de 

online Algemene Vergadering de inhoud al kent. 

Een gedetailleerde agenda zal later worden toegestuurd aan de geregistreerde deelnemers. Ook een aantal tips om een online bijeenkomst 

goed te laten verlopen zullen worden meegestuurd. 

Kan je niet deelnemen geef dan een volmacht een ander effectief lid van de AV. 

ADR hoopt op een talrijke opkomst!  
 



 

 

 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
• Sedert 1 mei 2019 kon je statuten vrijwillig aanpassen aan de nieuwe wetgeving 
• Vanaf 1 januari 2020 ben je verplicht om, als je iets verandert aan je statuten, meteen ook je 
volledige statuten aan te passen. 

• Je hebt in principe tijd tot 1 januari 2024 om dit te doen. 
 

Opgelet: dwingende bepalingen. Vanaf 7januari 2020 zijn reeds enkele dwingende bepalingen van toepassing op bestaande vzw's (of ze nu 

al hun statuten hebben aangepast of niet) 

• Algemene identificatie van de vzw : behalve de officiële naam + 'vzw' + adres moet nu ook 
vermeld worden op alle stukken van de vzw (akten, facturen, brieven, mails, website, aankondigingen, ...): 

o het ondernemingsnummer 
o het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR' 
o de rechtbank van de zetel (vb. Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel) 
o de ev. website en het e-mailadres 

• Algemene vergadering: 
o oproepingstermijn van min. 15 dagen (i.p.v. 8) 
o behalve leden ook bestuurders en in voorkomend geval commissarissen verplicht uitnodigen voor de av 
o bijkomende bevoegdheden die exclusief aan de algemene vergadering worden toegekend 
o bij uitsluiting van een lid : nieuwe aanwezigheidsvereiste van 2/3e van de leden 
o bij statutenwijziging : onthoudingen worden niet meegeteld 
o agenda van de av : punten buiten agenda kunnen niet worden behandeld op de av 

• Het bestuur: 
o de verplichting om te werken met een vaste vertegenwoordiger als er een rechtspersoon-bestuurder in je bestuur zit 
o als je bestuur uit slechts 2 bestuurders bestaat : wegvallen van doorslaggevende stem (van vb. voorzitter) 
o externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vzw kan niet langer op algemene wijze aan een niet-bestuurder worden 

toegekend : enkel aan bestuurders 



 

 

Afval vrij feesten 
Vanaf 2020 is het bij alle voor het publiek toegankelijke evenementen 

verboden om drank te serveren in wegwerpbekertje, blikjes of petflesjes, 

tenzij kan aangetoond worden dat minstens 90% apart wordt ingezameld 

om te laten recycleren (vanaf 2022 wordt dat 95%). 

Drank moet aangekocht worden in glazen retourflessen of moet getapt 

worden. Enkel herbruikbare bekers zijn dan nog toegelaten. 

De nieuwe regelgeving maakt een onderscheid tussen evenementen die al 

dan niet georganiseerd worden door de overheid. 

• Evenementen niet georganiseerd door de overheid: 
Evenementen zijn publieke gebeurtenissen met al dan niet 

betalende bezoekers op het gebied van kunst, cultuur, sport, 

feesten, kermis op publiek of privaat terrein (buurtfeesten, 

muziekfestivals, braderijen, sportmanifestaties, actiedagen, enz. ) 

• Evenementen georganiseerd door de overheid en interne werking 
van overheden 
o Lokale overheden zijn zelfs verplicht om volledig herbruikbaar 

te werken vanaf 1 januari. 
o Lokale besturen (provincies, provinciebedrijven, gemeenten, 

gemeentebedrijven en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden), de Vlaamse overheidsinstellingen 
en Vlaamse Agentschappen (Sport Vlaanderen, de Lijn, ...). Op 
gemeentelijk niveau gaat het o.a. over het gemeentehuis, de 
bibliotheek, de technische dienst, ... 

o Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgbedrijven vallen 
hier niet onder. 

Herbruikbare bekers zijn dus de toekomst van evenementen ! 

Meer info over: wetgeving, wat kan je doen als organisator?, wat kan je doen 

als lokale overheid om lokale verenigingen te ondersteunen? Praktische 

aandachtspunten: Europese SUP (single Use Plastics) richtlijn. 

 

www.ikorganiseer.be 

 
   

 

CONTACTEER ONS OVER ONS  SOCIAL 
Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, 

initiëren en coördineren van samenwerkingsverbanden 

tussen lokale Roemeniëwerkingen in de provincie 

Limburg. 

 Facebook 

Email 

Telefoon 

Website 


