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Tussen ondergetekenden en hierna genoemde personen (de

Stichters): Vandewalle Johnny, Smeendijk 28, 2530 Boechout
De Gezelle Herman, Wittepaalstraat 16, 9051 Afsnee
Jonckheere Johny,Stokstraat 67, 8650 Klerken
ClareboutClarebout Geert, Zandberg 23, 8954
Heuvelland-DeKlijte
Scheerlynck Kristof, Damstraat 21, 9850 Nevele
Yang Katia, Bergstraat 16, 9880 Aalter
Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten in overeenstemming met de Wet
van 21juli 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, onder de
volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten als volgt luiden:

Titel I: Naam - Zetel - Duur- DoeI
Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam KOUDBLOED KOEPEL ( afgekort KBK), in het Frans TRAIT ASSOCIE
(afgekort TA), in het Duits ZUGPFERD ( afgekort ZP), in het Engels DRAUGHT HORSE ( afgekort DH)
Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw''," asbl"
“goe”, "npo'', worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 9890 Gavere,- Asper, Hulstraat 15.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier en bijgehouden op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voormeld gerechtelijk arrondissement,
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het
Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.
Artikel 3. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan te allen tijde ontbonden worden, mits inachtneming van de artikels 20 tot en met 25 van de Wet van
27 juni 1921
Artikel 4., Doel
A. De vereniging heeft tot doel een koepel te vormen voor alle verenigingen of organisaties van fokkers
die met de toepassing van beschikking 92.353 EEG erkend zijn voor het bijhouden van een stamboek van
koudbloedpaarden en koudbloedpony's om de gezamenlijke belangen te verdedigen.
B. De vereniging heeft tot doel het promoten van alle koudbloedpaarden en koudbloedpony's.
1.Door het houden van studiedagen, trainingen, tentoonstellingen, cursussen, opleidingen en shows in
binnen-·en buitenland.
2. Door het inrichten en organiseren van vorming en onderwijs zoals bedrijfstechnische,sociaal,
economische en juridische vormingscursussen, vervolmakingdagen, studievergaderingen,
voordrachten, geleide bezoeken, contactdagen, stages,studieclubs, e-learning, seminaries,
panelgesprekken en door het beschikbaar stellen van alle middelen hiertoe, die zij nuttig acht.
Het vervolmaken van de opleiding van de lesgevers.

De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in en samenwerken met
alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.
C. De vereniging heeft bovendien tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met:
1.de genetische verbetering van de fokkerij van de koudbloedpaarden koudbloedpony's bij de volgende
rassen.
a.Het houden van een stamboek voor koudbloedpaarden en koudbloedpony's van het ras:
-Auxois (F)
-Boulonnais (F )
-Breton (F)
-Clydesdale (UK )
-Cob-Normand (F )
-Comtois (F)
-Trait-Mulassier (F )
-Noriker (G)=Suddeutsches Kaltblut
-Percheron ( F )
-Rheinisch-Westfalisches Kaltblut (G)
-Shire (UK)
-Suffolk Punch ( UK)
-Schleswiger Kaltblut ( G )
-Schwarzwalder ( G )
b.Het afleveren van oorsprongscertificaten, de identificatie, de registratie bij de geboorte en de aflevering
van het bij de EEG verordening nr. 5042008 vastgestelde identificatiedocument. Het bijhouden van een
stamboek en de aflevering van het bij de EEG verordening nr 5042008 vastgestelde identificatiedocument
voor geregistreerde paarden van de onder a. vermelde rassen.
c.Het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en het verspreiden van de daaruit
voortvloeiende gegevens in samenspraak met het moederstamboek, wetenschappelijke en zoötechnische
ondersteuning verzorgen aan de fokkerij van koudbloedpaarden en koudbloedpony's.

2. De aanmoediging en verbetering van de fokkerij en het gebruik van koudbloedpaarden koudbloedpony's
van alle verenigingen of organisaties van fokkers die met de toepassing van beschikking 92.353 EEG
erkend zijn voor het bijhouden van een stamboek van paarden en pony's van het koudbloedras.
a.de vorming en de voorlichting van de !eden organiseren of eraan meewerken
b.elke schikking treffen die van aard Is om de fokkerij van het koudbloedpaard of koudbloedpony's te
bevorderen en om de afzetmogelijkheden te scheppen voor het koudbloedpaard en koudbloedpony's.
c.zijn leden vertegenwoordigen in regionale, nationale of intercommunautaire
organismen.
d.medewerken aan het behoud en eventueel uitbating van de beste fokkernen
e.bijdrage tot de ontwikkeling van het koudbloedpaard en koudbloedpony's, het behoud van de
diversiteit van de haarkleuren ook van het genetisch patrimonium van zeldzaam geworden bloedlijnen.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.
De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik in eigendom hebben, kopen of
huren.
De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend worden
om haar rnaatschappelijk doel te realiseren.
Titel ll: De leden
Artikel 5. Soorten !eden
De KBK erkent actieve en toegetreden leden, tussen de leden mag er niet gediscrimineerd
worden.

Artikel 6.: Actieve !eden
De vereniging telt minimum 11 actieve leden. Er is geen maximumaantal bepaald.
a. De actieve leden zijn de stichters van de vereniging; zij die door de Raad van Bestuur als actief
lid aanvaard worden; een afgevaardigde van de NAC vzw (Nationaal Agrarisch centrum vzw)
en een afgevaardigde van TPV vzw (Trekpaard Promotie Vlaanderen vzw). Er wordt naar gestreefd dat

er minstens één afgevaardigde wordt aangeduid per rasstandaard. Als bijkomende voorwaarde wordt
gesteld dat elk actief lid eigenaar moet zijn van minstens één koudbloedpaard of koudbloedpony.
b. Een kandidaat actief lid dient een schriftelijke aanvraag in bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen of een kandidaat, en in geval van een rechtspersoon
ook zijn gemandateerde permanent afgevaardigde, aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet en als
actief lid wordt aanvaard. Een kandidaat die voldoet aan de vereisten in c. wordt aanvaard.
c. Een actief lid moet
- lidgeld betaald hebben.
- actief zijn in de organisatie van de evenementen van KBK waarvoor KBK een erkenningsaanvraag heeft
ingediend.
-eigenaar zijn van een koudbloedpaard of koudbloedpony en waarvan een geldig paspoort kan worden
voorgelegd.
d.De actieve leden vormen de Algemene Vergadering en hebben stemrecht
e. De hoedanigheid van actief lid van de vereniging wordt verloren:
• door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld.
• door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
• een actief lid wordt geacht ontslag te nemen:
• wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de "inhoudelijke voorwaarden om actief lid te blijven"
• wanneer hij/zij 3 maal zonder voorafgaande verontschuldiging niet aanwezig is geweest op een
Algemene Vergadering
• wanneer hij/zij het jaarlijkse lidgeld niet heeft betaald.
f. Degene die - om welke reden ook - zijn hoedanigheid van actief lid verliest, of zijn erfgenamen, kunnen
geen aanspraak maken op het vermogen van de vzw, noch op de door hem of haar afgestane
voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van het eventuele gestorte lidgeld.
Artikel 7: Toegetreden leden.
Een kandidaat toegetreden lid wordt aanvaard voor zover hij/zij voldoet aan de inhoudelijke
voorwaarden van toetreding en na inschrijving en betaling van het jaarlijks lidgeld.
De inhoudelijke voorwaarden van toetreding als toegetreden lid worden uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement.
De toegetreden leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging.
Het toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in de volgende gevallen:
- wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de "inhoudelijke voorwaarden van toetreding".
- wanneer een toegetreden lid de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald.
De toegetreden leden kunnen enkel gebruik maken van de activiteiten van de vzw. Zij
maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht
Artikel8: Jaarlijks lidgeld
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het lidgeld dat zowel door de actieve als toegetreden
leden verschuldigd is en bedraagt maximaal 750,00 € per persoon en per jaar.

Titel lll: De Algemene Vergadering
Artikel 9. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve !eden en is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.
De samenkomsten van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door het
aanwezige lid van de Raad van Bestuur met de hoogste leeftijd.
Zij is in ieder geval bevoegd op het gebied van:
a) De wijziging van de statuten + het huishoudelijk reglement b) De
goedkeuring van de jaarrekening van het verlopen jaar;
c)De goedkeuring van de beleidsnota, van het jaarplan en de begroting het komend jaar.
d) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e) De benoeming en afzetting van bestuurders;
f) De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
g) Het uitsluiten van actieve en toegetreden leden;
h) De ontbinding van de vereniging.

i) De goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement
j) Omzetten vereniging naar vereniging met sociaal oogmerk
Artikel10. Algemene Vergadering:Agenda – Samenroeping
De actieve leden worden tenminste éénmaal per jaar bijeengeroepen in Gewone Algemene
Vergadering en moet voor 31 maart.
Op de Gewone A!gemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur de werkingsverslagen en de
rekeningen van het verlopen jaar,de beleidsnota 's, het jaarplan en de begroting van het komende jaar
ter goedkeuring voorgelegd en de voorlopige activiteitenkalender voorgesteld..
De goedkeuring van de rekeningen geldt als kwijting van de !eden Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens hij dit nodig
acht.
Een vijfde van de actieve leden van de vereniging kan de bijeenroeping van een Buitengewone Algemene
Vergadering eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst moet plaatsvinden binnen de
maand na het schriftelijk Indienen van het verzoek bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet worden opgeroepen tijdens de
maanden juli en augustus.
De oproepingsbrieven worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis
door de Ondervoorzitter, evenals door de Secretaris. De uitnodigingen worden tenminste veertien dagen
voor de samenkomst verstuurd per post of per e-mail naar de leden. De uitnodiging vermeldt dag, uur
en plaats van de bijeenkomst. De agenda, opgesteld door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, in
overleg met de Ondervoorzitter en de Secretaris, wordt bij de uitnodiging gevoegd.
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat acht dagen voor de
vergadering schriftelijk door één van de leden van de Algemene Vergadering wordt ingediend bij de
Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Elke samenkomst begint met het voorleggen het verslag van de vorige vergadering. Op de
agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda, zoals gevoegd bij de
uitnodiging, voorkomen. Alleen bij beslissing van de Algemene Vergadering kan deze volgorde worden
gewijzigd.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits het
akkoord van twee derden van de aanwezige leden.
Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch opgenomen op de
agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld, tenzij de Algemene
Vergadering het anders beslist.
De Algemene Vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum voor de volgende
Algemene Vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda wordt samengesteld door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, in overleg met de Ondervoorzitter en de Secretaris.
Van elke zitting van de Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris en door hem,
na goedkeuring op de volgende zitting van de Algemene vergadering, samen met de Voorzitter
ondertekend.

Artikel 11. Algemene vergadering: Beraadslaging
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen indien tenminste één derde van de actieve
leden aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende actieve leden aanwezig zijn, wordt
een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Elk actief lid beschikt over één stem. Ieder actief lid mag zich op de zittingen van de Algemene Vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, dat drager moet zijn van een schriftelijke machtiging op
naam, die zal worden overhandigd aan de Voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid
mag echter ter zitting optreden in de plaats van meer dan één afwezig lid.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen,
behalve in gevallen bepaald door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002,
of onderhavige statuten.
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens een derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim (en schriftelijk). In de andere
gevallen is de stemming publiek.

Bij staking van :stemmen is, behoudens bij geheime stemmingen, de stem van de Voorzitter
beslissend . Bij geheime stemming en bij staking van stemmen wordt het punt verworpen.
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe
stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijke aantal stemmen.
Artikel12. Wijziging Statuten
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over het wijziging van de statuten, wanneer
het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer minstens twee derden van
de actieve leden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Tot geen wijziging kan worden besloten, tenzij met een meerderheid van twee derden van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht,
kan zlj alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde !eden.
Zljn op de eerste samenkomst niet twee derden van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden , welke geldig kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige actieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien
dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Titel IV: De Raad van Bestuur
Artikel13. Raad van Bestuur: samenstelling • verantwoordelijkheid
De kandidaat-bestuurder moet een aktief lid zijn.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
De voorwaarden voor voordracht, aanvaarding, ontslag en vervanging van de leden van de Raad van
Bestuur worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste zes leden. Het aantal leden moet in elk geval lager zijn
dan het aantal personen dat actief lid is van de vereniging.
Het mandaat van elk lid van de Raad van Bestuur bedraagt voor elk lid maximum 6 jaar, elk lid is slechts
twee maal herkiesbaar.
In de raad van bestuur is er telkens één zetel voorzien voor de afgevaardigde van de vzw NAC en van de vzw TPV
en één afgevaardigde voor elke rasstandaard.
De voorwaarden en de procedure waaraan de afgevaardigden moeten voldoen worden omschreven in
het huishoudelijk reglement.
De vertegenwoordigers van de vzw, die hierboven worden opgesomd, maken alleen als
vertegenwoordiger van hun respectieve vzw deel uit van de Raad van Bestuur.
De hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur wordt verloren onder dezelfde voorwaarden als
deze vermeld onder artikel 6 of door beslissing van de Algemene Vergadering.
In geval van vacature zal tot vervanging worden overgegaan en bekrachtigd worden op de eerstvolgende
samenkomst van de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging vereisen met een minimum
van 3 maal per jaar.
Het mandaat van lid van Raad van Bestuur wordt kosteloos waargenomen.
De leden van de Raad van Bestuur zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun
verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat.
Art1kel 14. Raad van Bestuursvertegenwoordiging -bevoegdheden - notulen
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden bij geheime
stemming en met gewone meerderheid één Voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, één penningmeester en één
secretaris.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden uitgezonderd voor deze die aan de Algemene
Vergadering voorbehouden zijn.

De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
De Raad van Bestuur treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De handelingen die de vereniging verbinden moeten worden ondertekend door de Voorzitter of bij diens
afwezigheid de ondervoorzitter, en door Secretaris. Zij zijn daaromtrent verantwoording verschuldigd aan de Raad
van Bestuur maar hebben zich tegenover derden niet te verantwoorden door een voorafgaande
beraadslaging van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt de werkingsverslagen en de jaarrekening van het voorbije jaar op en de
beleidsnota's, het jaarplan en de begroting van het komende jaar, die ter goedkeuring aan de Algemene
vergadering worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur stelt de voorlopige aktiviteitenkalender op en stelt die voor aan de Algemene
Vergadering.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door de Raad van Bestuur uitgevoerd.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd, ter kennis van de leden van de Raad van
Bestuur gebracht bij gewone brief, en verzameld in een register dat op de maatschappelijke zetel van de
vereniging wordt bewaard. Belanghebbenden kunnen hiervan inzage krijgen na toestemming van de voorzitter of
bij diens afwezigheid van de ondervoorzitter.

Titel V : Dagelijks bestuur
Artikel 15. Samen met de voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester secretaris samen het dagelijks bestuur
genoemd vertegenwoordigt deze de vereniging en is hij belast met de dagelijkse Ieiding van de vereniging.
Artikel 16. De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast en of bevoegdheden van de Raad van
Bestuur gedelegeerd krijgen, gaan geen persoonlijke verplichting aan inzake verbintenissen die de vereniging
aangaan.
Artikel 17. dagelijks bestuur wordt belast met de uitvoering van de genomen beslissingen en met de toepassing
van de reglementen. Het houdt zich bezig met de strategie om de doelstellingen te bereiken en met de lopende
zaken van de vereniging. Worden als daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van
zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of
niet wenselijk maken. Zo is het bureau bevoegd om namens de vereniging de dagelijkse briefwisseling te
ondertekenen, alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van financiële en andere instellingen en alle
documenten tegenover de post, tol en vervoer te ondertekenen, personeel in dienst ten nemen en te
ontslaan en diens bezoldiging te bepalen, de lopende zaken af te handelen.

Artikel 18. De financiële verrichtingen dienen steeds door iemand van het dagelijks bestuur ondertekend
te worden.
Titel VI: Commissies en Adviesraden:

Artikel 19. Commissies
Voor ieder toegetreden koudbloedstamboek zal er een technische commissie worden opgericht.
Deze commissie zal in nauwe samenwerking met het moederstamboek elke handeling vereist voor
dit stamboek verrichten. Zij zal ook streven naar erkenning door de bevoegde overheid. ln de schoot
van de commissie moet een voorzitter en een ondervoorzitter worden gekozen. De voorzitter
maakt deel uit van de algemene
vergadering en de raad van bestuur. De ondervoorzitter maakt deel uit van de adviesraad.
Artikel 20. Adviesraad
De Raad van Bestuur (en de Algemene Vergadering) zal zich laten bijstaan door een adviesraad,
die zal bestaan uit de ondervoorzitters van elke rasstandaard aangevraagd ter erkenning en de
afgevaardigden van verenigingen met gelijkaardige doelstellingen als de onderhavige. Zij worden
uitgenodigd aanwezig te zijn op vergaderingen van de Raad van Bestuur voor de voor hen van
toepassing zijnde punten op de agenda, echter zonder stemrecht

Titel VII: Diversen
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari
tot en met 31december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van
de stichtingsdatum tot 31 december 2009.
Artikel 22. Ontbinding
ln geval van ontbinding wordt het patrimonium toegekend aan een vereniging welke dezelfde
doeleinden nastreeft, onder behoud van de goedkeuring van de bevoegde overheid.
Bij ontbinding van de vereniging wordt het voorstel tot bestemming van gegevens uit het stamboek,
van zoötechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen en
fokwaardebeoordelingen, vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de minister die in VIaanderen
bevoegd is voor het landbouwbeleid.
Artikel 23. Wet
Voor alles wat niet voorzien werd door de statuten is de wet van 27/06/1921, gewijzigd
door de wet van 2/05/2002 van toepassing.

Op de stichtingsvergadering werden volgende personen als bestuurders voor een termijn van 6 jaar
benoemd vanaf 04/04/2009:
De voorzitter: Vandewalle Johnny, Smeendijk 28, 2530 Boechout
De ondervoorzitter: De Gezelle Herman, Wittepaalstraat 16, 9051 Afsnee
De ondervoorzitter: Jonckheere Johny, Stokstraat 67, 8650 Klerken
De ondervoorzitter: Wargnies Laurence, 77 Rue du Chapon, 6730 Ansart
De penningmeester: Clarebout Geert, Zandberg 23, 8954
Heuvelland-De Klijte
Vertegenwoordiger NAC: Clarebout Geert, Zandberg 23, 8954
Heuvelland-De Klijte
Vertegenwoordiger TPV: Scheerlynck Kristof, Damstraat 21,
9850 Nevele
Secretaris: Yang Katia, Bergstraat 16, 9880 Aalter
PR: Baertsoen Freddy, Kasteeldreef 11,9831 Deurle
Vertegenwoordiger rasstandaard Cob Normand: Wargnies Laurence
Vertegenwoordiger rasstandaard Percheron: Van Acker Mare, Bruggestraat
281,8730Beernem-Oedelem
Vertegenwoordiger rasstandaard Boulonnais: Stragier Frans, Asbroekstraat 64, 3440
Zoutleeuw

