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S T A T U T E N

Voorwoord

“ Wij hebben een vrije geest en zijn niet gebonden aan enig dogma. Het is een geest van 
solidariteit,  rechtvaardigheid,  vrijheid en respect  voor elke mens.   Hoe verschillend  onze  
geloofsovertuigingen ook mogen zijn, hoe verscheiden onze leefomgeving ook moge wezen,  
toch delen wij de overtuiging dat elke mens de verplichting heeft om zich in te spannen en niet  
te blijven stilzitten: wij zijn van oordeel dat de verschillende manieren waarop we ons leven 
kunnen beleven niet gelijkwaardig zijn.
We bestrijden het nihilisme, welke naam daar ook wordt aan gegeven; Wij geloven in de  
noodzakelijkheid en in de doeltreffendheid van onze inspanningen…  We zijn ervan overtuigd  
dat,  in  onze  verbrokkelde  samenleving,  de  verschillen  veel  meer  kunstmatig  en  minder  
overbrugbaar zijn dan ze lijken en dat - gedreven door een gemeenschappelijke zoektocht  
naar  meer  sociale  vrede  en  nationale  eendracht  –  mensen van goede  wil  elkaar  kunnen  
vinden in alle onbevangenheid…
Zich  aansluiten  bij  onze  beweging  impliceert  niets  anders  dan  de  erkenning  van  deze 
principes en het onderschrijven van dit programma.
Iedereen, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, blijft zich inzetten in zijn eigen omgeving,  
doch  met  een  gedrevenheid  die  wordt  versterkt  door  het  gevoel  van  samenwerking…” 
(André Maurois” en “Lyautey” – dit manifest werd meer dan een eeuw geleden geschreven – 
vertaling).

Titel I. Benaming, zetel en voorwerp

Artikel   1. Benaming  

1.1. De vereniging krijgt de benaming « Optimistenbond van het Koninkrijk België » in 
’t Nederlands, “Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique” in ’t Frans en “Bund 
der Optimisten des Königreichs Belgien” in ’t Duits.

1.2. De v.z.w. heeft  de rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, 
zoals  gewijzigd  door  de  wet  van  2  mei  2002,  op  de  verenigingen  zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
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Artikel 2. Maatschappelijke zetel

2.1. De vereniging heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel en thans te 
1170 Brussel, Alfred Solvaylaan, 1. 

2.2. De zetel van de vereniging kan bij beslissing van de raad van bestuur overgebracht 
worden naar iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel.

2.3. Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van 
de vereniging maken melding van haar benaming, evenals van het adres van haar zetel.

Artikel 3. Doel 

3.1. De vereniging heeft tot doel de mentaliteit van de inwoners van België te bewegen in 
de richting van een groter optimisme, meer enthousiasme, een betere gezindheid, een 
positief  denken,  moed  en  ondernemingszin.  De  vereniging  wil  ook  een  grotere 
verdraagzaamheid aanmoedigen en de verstandhouding tussen de individuen van de 
verschillende gemeenschappen en culturen verbeteren.

3.2. Zij heeft eveneens tot doel de burgers meer bewust te maken van het feit dat het een 
voorrecht is in België te kunnen leven en ook de openingsgeest naar Europa en de 
wereld toe te bevorderen.

3.3. De vereniging is geen politiek forum en zal zich niet inlaten met politiek.

3.4. De vereniging kan alle geschikte initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
met dit voorwerp te maken hebben.

Artikel 4. Duur

4.1. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

Titel II  . De leden  

Artikel 5. Morele verbintenis van de leden

5.1. Ieder  mens,  wie  dan  ook  en  ongeacht  zijn  nationaliteit,  zijn  woonplaats,  zijn 
godsdienstelijke of filosofische overtuigingen, de kleur van zijn huid, de taal die hij 
spreekt, de infirmiteit waaraan hij zou lijden of zijn verleden, kan lid worden, voor 
zover hij akkoord gaat met de geest van de vereniging.

5.2. De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij willen 
dan  ook  de  gelatenheid,  de  zwartgalligheid  en  het  negativisme  bestrijden.  Zij 
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verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.

5.3. De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch zo 
gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.

Artikel 6. De werkende   leden  

6.1. De werkende leden zijn de 175 leden die de vereniging hebben opgericht  alsmede 
ieder steunend lid die zich kandidaat heeft gesteld om werkend lid te worden en die 
door  de  raad  van  bestuur  wordt  aanvaard.  De  aanvaarding  van  een  nieuw  lid 
veronderstelt het unaniem akkoord van de raad van bestuur.

6.2.    Zijn  tevens  werkende leden  alle  leden  die  een  bestuurders-of  commissarismandaat 
hebben uitgeoefend.

6.3. Alleen de werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 7  . De steunende leden  

7.1. De  steunende  leden  zijn  de  personen  die  in  deze  hoedanigheid  door  de  raad  van 
bestuur werden toegelaten.

7.2.       De raad van bestuur bepaalt de aanvaardingsmodaliteiten, alsook de rechten en  
            verplichtingen die aan deze aanvaarding verbonden zijn.

Artikel 8. De beschermende leden

8.1. De beschermende leden zijn de werkende of steunende leden die in deze hoedanigheid 
door de raad van bestuur werden aanvaard ingevolge het hoger lidgeld dat ze bereid 
zijn te betalen.

8.2. De beschermende leden genieten niet van enig voorrecht uit hoofde van hun
vrijgevigheid.

Artikel 9.   Het Erecomité  
 
9.1. De raad van bestuur kan de hoedanigheid van erelid toekennen aan personen die aan 

de vereniging bijzondere diensten bewijzen alsmede aan degenen waarvan hij erkent 
dat ze bijzondere verdiensten hebben in de geest van de vereniging.  Deze personen 
maken het erecomité uit.

9.2. De raad van bestuur kan beslissen tot het weglaten van de lijst van het erecomité van 
iemand die niet langer zou beantwoorden aan de criteria op basis waarvan hij erelid is 
geworden. De raad van bestuur dient voor deze beslissing geen enkele rechtvaardiging 
te geven.
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9.3. Het  erecomité  is  voorgezeten  door  één  van  de leden.  De ereleden  kunnen vrij  de 
werking van het comité bepalen. De voorzitter van het erecomité heeft als taak een 
brug te vormen tussen de leden van het erecomité en de vereniging. Zijn mandaat zal 
niet langer dan twee jaren duren. 

Artikel 10. Verlies van de hoedanigheid als lid

10.1. Elk lid is vrij zijn ontslag aan te bieden aan de raad van bestuur. 

10.2. De raad van bestuur mag ook beschouwen dat een lid  ontslagnemend is indien deze 
zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt in een tijdspanne van drie maanden na de dag waarop 
een herinneringsbrief of-e.mail aan het laatste medegedeeld adres werd verzonden.

10.3.     Een lid kan worden uitgesloten indien:
-  hij  een  houding heeft  aangenomen  die  de  eerbaarheid  van  de  vereniging  zou 
aantasten of een dergelijk gevolg zou kunnen teweegbrengen;
-  hij  zich  verzet  heeft  tegen  de  doeleinden  van  de  vereniging  en  hierdoor  schade 
berokkent aan het doel dat de vereniging voor zich gesteld heeft;
- hij gebruik heeft gemaakt van zijn hoedanigheid van lid voor persoonlijke, politieke, 
commerciële, industriële of beroepsdoeleinden die onverzoenbaar zouden zijn met de 
eer en de geest van de vereniging.

10.4. De  uitsluiting  van  een  lid  wordt  uitgesproken  door  de  raad  van  bestuur  met  een 
meerderheid  van  de  twee  derden  der  stemmen  van  de  aanwezige  en 
vertegenwoordigde  leden.  De  raad  van  bestuur  zal  geen  rechtvaardiging  moeten 
verschaffen.

10.5. Het  ontslagnemend,  geschorste  of  uitgesloten  lid  heeft  geen  enkel  recht  op  het 
maatschappelijk vermogen en kan de terugbetaling van de reeds gestorte bijdragen niet 
opeisen. Eveneens blijft de bijdrage bestaan die voor het begonnen jaar verschuldigd 
was op het ogenblik van de houding die de uitsluiting rechtvaardigt.

Artikel 1  1. Rechten en verplichtingen van de leden  

11.1. Alle  werkende leden kunnen op de  zetel  van de  vereniging  het  register  der  leden 
raadplegen zonder verplaatsing.

11.2. De leden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen.

11.3. De  leden  nemen  geen  enkele  persoonlijke  verbintenis  op  ingevolge  de  door  de 
vereniging genomen beslissingen.

Artikel 12  . Jaarlijks lidgeld  

12.1. Het  lidgeld  kan  in  geen  enkel  geval  een  bedrag  van  twee  honderd  vijftig  euro 
overschrijden ten laste van de natuurlijke personen, noch een bedrag van duizend euro 

4



ten laste van de rechtspersonen. Deze beperking is nochtans niet toepasselijk voor een 
eventueel sponsoring-of mecenaatlidgeld.

12.2. Deze bedragen kunnen worden aangepast aan de consumptieprijsindex. 

12.3. Het jaarlijks lidgeld wordt binnen de hierboven vermelde perken voor de verscheidene 
categorieën van leden door de raad van bestuur vastgelegd.

12.4. De raad van bestuur kan de hoogte van het lidgeld bepalen en dit kan anders zijn voor 
natuurlijke  personen  dan  voor  de  rechtspersonen.  Hij  kan  eveneens  een  verschil 
uitwerken in functie van het type en van de belangrijkheid van de rechtspersoon.

12.5.1. De raad van bestuur kan, naar aanleiding van bijzondere omstandigheden waarover hij 
oordeelt, aan een lid een vermindering of een vrijstelling van betaling van zijn lidgeld 
toestaan.

12.6.    De raad van bestuur mag een eenmalig lidgeld bepalen voor een eeuwig lid.

Titel III. De algemene vergadering

 
Artikel 1  3. Samenstelling  

13.1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

13.2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van       
            bestuur of door het lid van de algemene vergadering die de voorzitter aanduidt. 

Artikel 1  4. Bevoegdheden en werking  

14.1. Een besluit  van  de  algemene  vergadering,  beslissend  bij  gewone  meerderheid  van 
aanwezigen en vertegenwoordigde leden, wordt vereist voor:
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders, alsmede voor de bepaling van hun 
bezoldigingen voor het geval hen bezoldigingen zouden worden toegekend;
- de benoeming en de afzetting van de commissaris  of commissarissen en voor de 
bepaling  van  hun bezoldigingen  voor  het  geval  hen  bezoldigingen  zouden worden 
toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen;
- de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
- alle andere gevallen waar onderhavige statuten dit vereisen.

14.2. Een  besluit  van  de  algemene  vergadering,  beslissend  met  een  meerderheid  van 
tweederden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, is vereist voor:
- de wijziging der statuten;
- de ontbinding van de vereniging;

14.3. Een algemene statutaire vergadering heeft jaarlijks plaats op de laatste donderdag van 
mei om 19 u 30 op de maatschappelijke zetel of op een plaats te bepalen door de raad 
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van bestuur.

14.4. De  algemene  vergadering  wordt  bijeengeroepen  door  de  raad  van  bestuur  in  de 
gevallen voorzien door de wet of door onderhavige statuten, evenals wanneer minstens 
één vijfde van de werkende leden het vragen.

14.5. De bijeenroepingen worden aan ieder  lid  afzonderlijk toegezonden en dit  minstens 
veertien dagen voor de datum bepaald voor de vergadering. De bijeenroeping vermeldt 
de plaats en het uur van de vergadering, evenals de dagorde.

14.6. De  uitnodigingen  kunnen  worden  verzonden  hetzij  bij  gewone  post,  hetzij  bij 
elektronische post aan het door elk lid laatste medegedeeld adres.

14.7. De algemene vergadering kan eveneens via de pers worden bijeengeroepen. In zulks 
geval  zou de bijeenroeping  in  minstens  twee Nederlandstalige  en twee  Franstalige 
dagbladen worden gepubliceerd.

14.8. Elk werkend lid mag vragen dat  er  een nieuw punt zou worden opgenomen in  de 
dagorde.  In dat  geval  richt  hij  een vraag aan de voorzitter  en dit  per aangetekend 
schrijven ten laatste zeven dagen voor de algemene vergadering. De voorzitter zal zijn 
eventuele  weigering  om  dit  punt  op  de  dagorde  van  de  algemene  vergadering  te 
brengen verantwoorden en in dergelijk geval kan het lid een verhaal instellen bij de 
raad van bestuur. Indien minstens één derde van de leden van de raad van bestuur van 
oordeel is dat het punt op de agenda moet geplaatst worden, zal dit ook gebeuren.

Artikel 15  . Stemrecht  

15.1. Alle  werkende leden van de vereniging  hebben een  gelijkwaardig  stemrecht  in  de 
algemene vergadering.

15.2. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid beschikt over één stem.

15.3. Elk werkend lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
een ander werkend lid.

Artikel 16  . Quorum der aanwezige leden.  

16.1. De algemene vergadering zal geldig vergaderen ongeacht het aantal effectieve leden 
dat aanwezig is.

16.2. Indien de helft van de leden niet aanwezig is of niet vertegenwoordigd is op de eerste 
vergadering,  kan  de  voorzitter,  indien  hij  meent  dat  het  in  het  belang  is  van  de 
vereniging, een tweede vergadering bijeenroepen.

16.3. De tweede vergadering wordt gehouden ten vroegste veertien werkdagen na de eerste 
vergadering.

6



Artikel 17  . Quorum voor een geldige stemming.  

17.1. De beslissingen worden in principe bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

17.2. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit 
doorslaggevend.

17.3. Geen  enkele  wijziging  kan  aan  de  statuten  worden  aangebracht  tenzij  met  een 
meerderheid van tweederden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden.

Artikel 18  . Bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering  

18.1. De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in een notulenregister 
getekend door de voorzitter en de secretaris of, bij gebreke, door twee leden van de 
algemene vergadering.

18.2. De  notulen  worden  ter  beschikking  gehouden  van  de  leden  van  de  algemene 
vergadering. Zij zijn de enigen die er op de maatschappelijke zetel van de vereniging 
kennis kunnen van nemen.

Titel IV.   Raad van bestuur  

Artikel 19  . Samenstelling  

19.1. Het dagelijks beheer van de vereniging wordt verzekerd door de raad van bestuur.

19.2. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens zes en ten meeste vijftien leden, de 
voorzitter niet inbegrepen.

19.3. De bestuurders zijn verkozen door de algemene vergadering voor de duur van één jaar. 
Hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar. Deze beperking is niet van toepassing voor 
het voorzittersmandaat.

19.4. De raad van bestuur wordt jaarlijks hernieuwd met één derde. 

19.5. De raad  van  bestuur  verkiest  onder  haar  leden  een  voorzitter  alsook  één  of  twee 
ondervoorzitters.

19.6. De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde vanaf de mededeling op 
de algemene vergadering van de resultaten van de verkiezingen. De mandaten van de 
bestuurders die verkozen zijn nemen op hetzelfde ogenblik een aanvang. 

19.7. In geval een mandaat openvalt in de loop van het jaar wordt een nieuwe bestuurder 
gecoöpteerd  door  de  andere  leden  van  de  raad  van  bestuur  om  dit  mandaat  dat 
vrijkomt te beëindigen.  De coöptatie is onderworpen aan de ratificatie ervan op de 
eerste algemene vergadering die daarop volgt.
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19.8. In de mate van het mogelijke, zorgt de algemene vergadering ervoor dat de raad van 
bestuur op een taalkundig evenwichtige manier samengesteld wordt.

Artikel 20.   Bevoegdheid en werking  

20.1.  Alle bevoegdheden die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan
de algemene vergadering voorbehouden zijn behoren toe aan de raad van bestuur. Deze 
laatste heeft namelijk de bevoegdheid om alle daden van bestuur te stellen, in de ruime 
zin, om het doel van de vereniging te realiseren.

20.2.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter of van twee 
bestuurders.

20.3. De  voorzitter  mag  de  om ’t  even  wie  op  de  raad  van  bestuur  uitnodigen  wiens 
aanwezigheid hem opportuun zou lijken.

20.4. De raad  van  bestuur  beheert  de  zaken  van  de  vereniging  en  vertegenwoordigt  de 
vereniging voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

20.5. De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de vereniging delegeren, samen met 
het gebruik van de maatschappelijke handtekening met betrekking tot dit beheer, aan 
één van haar leden die afgevaardigd bestuurder zal  zijn, of aan een bestuurscomité 
samengesteld uit minstens drie personen en die al dan niet bestuurders zijn.

20.6. Buiten  een  bijzondere  delegatie  door  de  raad,  worden de  akten  die  de  vereniging 
verbinden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

20.7. De gerechtelijke akten zowel als eiser als verweerder worden ingesteld of verdedigd in 
de  naam  van  de  vereniging  door  de  raad  van  bestuur  of  door  de  afgevaardigde 
bestuurder.

20.8. De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een ledenregister. Dit register 
bevat  de  naam,  voornamen  en  woonplaats  der  leden,  of  wanneer  het  om  een 
rechtspersoon gaat, de maatschappelijke benaming, de juridische vorm en het adres 
van de maatschappelijke zetel.

20.9. De raad van bestuur beraadslaagt geldig wanneer de helft van haar leden aanwezig en 
vertegenwoordigd zijn.

20.10. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.

20.11.   In geval van gelijkheid van stemmen, is deze van de voorzitter of van degene die het 
  voorzitterschap van de vergadering verzekert doorslaggevend.

A  rtikel 21. Aansprakelijkheid van de bestuurders  

21.1. De bestuurders, evenals de personen gemachtigd tot het dagelijks bestuur gaan geen 
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enkele  persoonlijke  verbintenis  aan  met  betrekking  tot  de  verbintenissen  van  de 
vereniging.

21.2.    Hetzelfde geldt voor de leden van het directiecomité.

Titel V. Rekeningen en begroting

Artikel 22  . Maatschappelijk jaar en goedkeuring der rekeningen  

22.1. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

22.2. De financiële situatie en de rekeningen van het afgelopen jaar worden onderworpen 
aan de voorafgaandelijke controle van één of meerdere commissarissen.

22.3. De  commissaris  of  commissarissen  brengen  verslag  uit  over  hun  controle  van  de 
financiële  situatie  van  de  vereniging,  van  haar  jaarrekeningen  en  van  de 
regelmatigheid naar de wet en de statuten van de verrichtingen zoals vastgesteld in de 
jaarrekeningen.

22.4. De  commissarissen  worden  benoemd  onder  de  leden  van  het  Instituut  van 
bedrijfsrevisoren.

22.5. Elk jaar en uiterlijk vijf maanden na de datum van afsluiting van het maatschappelijk 
jaar, legt de raad van bestuur aan de algemene vergadering de jaarrekeningen van het 
afgelopen jaar ter goedkeuring voor, evenals de begroting voor het volgend jaar.

22.6. Binnen  de  maand  na  hun  goedkeuring  door  de  algemene  vergadering  worden  de 
jaarrekeningen  door  de  raad  van  bestuur  neergelegd  ter  burgerlijke  griffie  van  de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel en op de Nationale Bank van België.

22.7.1. Worden eveneens neergelegd op de Nationale Bank van België, een document dat de 
namen en voornamen bevat van de bestuurders en commissarissen, evenals het verslag 
neergelegd door deze laatsten.

Titel VI. Giften en schenkingen

23.1. Met  uitzondering  van  handgiften,  wordt  elk  legaat  ten  gunste  van  de  vereniging 
onderworpen aan een Koninklijke toestemming in geval haar waarde een bedrag van 
100.000 €  geïndexeerd conform aan de formule voorzien door de wet, overschrijdt.

23.2. Buiten  deze  hypotheses,  zijn  de  voorzitter  van  de  raad  van  bestuur  en  de 
penningmeester gemachtigd om ten voorlopige of definitieve titel de giften gedaan aan 
de  vereniging  te  aanvaarden  en  de  nodige  formaliteiten  te  vervullen  tot  hun 
verwerving. 
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Titel VII. Reglementen van inwendige orde

24.1. De raad van bestuur mag over een reglement van inwendige orde beslissen die voor 
alle leden toepasbaar zal zijn.

24.2.   Hetzelfde geldt voor het erecomité voor wat betreft zijn organisatie betreft.   

Titel VIII. Ontbinding en vereffening

25.1. In  geval  van  ontbinding  van  de  vereniging  wijst  de  algemene  vergadering  één  of 
meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

25.2. De algemene vergadering wijst dan ook de bestemming van het netto actief van de
vereniging aan. Dit netto actief  zal moeten worden overgemaakt ten gunste van een 
andere vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.

Titel IX. Toepasselijk recht en gerechtelijk gebied

26.1. De vereniging is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. De bepalingen van 
de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de 
verenigingen  zonder  winstoogmerk,  de  internationale  verenigingen  zonder 
winstoogmerk en de stichtingen zijn erop toepasselijk voor al  hetgeen niet  bepaald 
wordt door onderhavige statuten.

26.2. De v.z.w. valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
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