Bonheiden 8 april 2017
LEONBERGER CLUB BELGIUM vzw/asbl

STATUTEN
Titel I : Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam : Leonberger Club Belgium vzw/asbl, afgekort LCB vzw/asbl.
In de hierna genoemde artikelen zal zij genoemd worden als “de vereniging”. De vereniging wordt opgericht voor
onbepaalde duur. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 2 :
De oprichters komen overeen dat de maatschappelijke zetel van de vereniging steeds gevestigd zal zijn in België
en verbonden is aan de woonplaats van de secretaris, zijnde op datum dezer Corinne Smesman, Azaleastraat 4,
9090 Melle, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Artikel 3
§ 1. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het
nummer 690, waarvan hij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt.
De vereniging erkent de conventie van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pakt van 6 januari
1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging.
§2. De vereniging stelt zich tot doel de instandhouding en de verbetering van de Leonberger uit liefhebberij - in en
buiten België - onafhankelijk van kwesties inzake nationaliteit, politiek, godsdienst, geloof of taalgebruik.
De vereniging tracht haar doel te bereiken, onder meer door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het bevorderen van het fokken uit liefhebberij volgens een door de vereniging op te stellen
fokreglement;
het nader tot elkander brengen van fokkers en liefhebbers van de Leonberger;
het geven van voorlichting over de Leonberger ;
het aanmoedigen van het opvoeden en trainen van honden van de Leonberger;
het deelnemen aan of organiseren van activiteiten zoals wedstrijden, tentoonstellingen en wandelingen;
het onderhouden van betrekkingen met buitenlandse zusterverenigingen, die, evenals de vereniging, het
welzijn en de verbetering van de Leonberger nastreven.

§3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het
maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom
of anderszins en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
§4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.
Artikel 4
De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.
TITEL II LEDEN
Artikel 5
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 effectieve leden bedragen. Er is geen
nationaliteitsvoorwaarde vereist.
Alle leden van de feitelijke vereniging die ervan lid waren op het ogenblik van de oprichting van de vereniging
zonder winstoogmerk, worden automatisch lid van de vereniging zonder winstoogmerk na de oprichting ervan. Zij
zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

De vereniging bestaat uit de effectieve leden, familieleden en de ereleden.
Familieleden zijn leden die onder hetzelfde dak wonen als de effectieve leden en die een verminderde bijdrage
betalen ter ondersteuning van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergaderingen.
Ereleden worden voorgedragen en benoemd op een algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de
jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, doch zij hebben geen stemrecht. Zij hebben wel het recht de algemene
ledenvergadering bij te wonen, maar hebben enkel een adviserende stem.
Artikel 6
De aanvraag tot het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Als leden van de vereniging
kunnen de personen aangenomen worden die de leeftijd van 18 jaar of meer hebben.
De raad van bestuur onderzoekt de aanvraag, aanvaardt of verwerpt ze en is in het laatste geval niet verplicht de
verwerping te motiveren.
Ingeval van een verwerping zal de raad van bestuur hiervan binnen 6 wekenschriftelijk kennisgeven aan
betrokkene. Tegen de beslissing van de raad van bestuur is geen verhaal mogelijk.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door :
a.
overlijden van het lid ;
b.
opzegging door een lid : Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van
de vereniging, vóór 1 december van het lopende werkingsjaar.
c.
Door het stellen van handelingen in strijd met de statuten.
d.
Uitsluiting van een lid is enkel mogelijk mits beslissing van de algemene vergadering op voorstel van de
raad van bestuur. Een besluit tot uitsluiting door de raad van bestuur moet schriftelijk worden
medegedeeld aan het betrokken lid, met vermelding van de reden(en) die tot de uitsluiting hebben
geleid. De uitsluiting kan enkel worden uitgesproken met een 2/3 (twee-derde) meerderheid van
stemmen van de aanwezige effectieve leden.
De raad van bestuur of de algemene vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de
belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een
strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze
tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te
gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.
Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot
gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend
schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld
worden.
e.

Wanbetaling van lidgeld.
Als wanbetaling wordt aangemerkt, indien een lid na het toezenden van twee herinneringen tot
betaling, zijn lidgeld niet voldoet vóór uiterlijk 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbende van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid,
kan geen enkele aanspraak doen gelden op het maatschappelijk bezit.
Artikel 8.
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij ontstentenis van
een beslissing bedraagt de lidmaatschapsbijdrage evenveel als het voorgaande jaar.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 125 euro per jaar.
Artikel 9
a.
Elk lid , dat op enigerlei wijze het aanzien van, of de rechten van de vereniging of de daarbij aangesloten
leden, in ernstige mate heeft geschaad, dan wel in strijd heeft gehandeld met enig reglement van de
vereniging, kan behoudens uitsluiting als lid bij wijze van strafmaatregel uitgesloten worden van één of
meer rechten of functies binnen de vereniging, zoals onder meer :
het uitoefenen van het stemrecht in vergaderingen ;

-

het lidmaatschap van een door de raad van bestuur ingestelde commissie ;
het doen van publicaties in het clubblad of andere bladen waarvoor de vereniging
verantwoordelijkheid draagt, evenals op de sociale media, website.
puppybemiddeling.

b.

Het voorstel tot uitsluiting of het nemen van een strafmaatregel wordt door de raad van bestuur
uitgesproken, nadat betrokkene, na daartoe per aangetekend schrijven te zijn uitgenodigd, werd
gehoord en de nodige inlichtingen zijn ingewonnen. Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur zal
belanghebbende hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht binnen de 30 dagen
na de hoorzitting.

c.

Leden van de vereniging mogen op straffe van uitsluiting als lid, hun lidmaatschap van de vereniging
niet in woord of geschrift gebruiken om ten onrechte de indruk te wekken, dat hiermede
tevens
wordt voldaan aan alle reglementen en andere afspraken waaraan men door
het
lidmaatschap
gebonden wordt geacht te zijn.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 10.
De algemene ledenvergadering bestaat uit de effectieve leden van de vereniging.
De algemene vergaderingen kunnen voorts worden bijgewoond door de familieleden en de ereleden en daartoe
door de raad van bestuur uitgenodigde personen.
Ieder effectief lid beschikt over één stem. Familieleden en ereleden hebben geen stemrecht.
Een effectief lid mag zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag
echter over niet meer dan één schriftelijke volmacht beschikken. De volmacht dient ten laatste 1 (één) dag voor
de algemene ledenvergadering neergelegd te worden op het secretariaat van de vereniging. De volmacht dient
ondertekend te worden door de volmachtgever en dient eigenhandig de naam en de voornaam in te vullen van
de persoon aan wie hij de volmacht geeft.
De beslissingen van de algemene ledenvergadering dienen gepubliceerd te worden in het clubblad.
Een besluit van de algemene ledenvergadering is vereist voor :








De wijziging van de statuten
De benoeming en de afzetting van de leden van de raad van bestuur
De goedkeuring van de begroting en van de rekening
De uitsluiting van een lid
De benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het lopende verenigingsjaar
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
De ontbinding van de vereniging

Artikel 11
§1. Voor 1 juni van elk werkingsjaar, en bij voorkeur in de maand april, wordt ten minste één gewone algemene
ledenvergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting
voor het volgend jaar.
De algemene vergadering wordt gehouden op een door de raad van bestuur te bepalen plaats.
De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal tenminste de volgende bespreekpunten bevatten:












Mededelingen en ingekomen stukken ;
Bespreking van de werkzaamheden en activiteiten van de raad van bestuur in het voorbije
verenigingsjaar ;
Bespreking en goedkeuring van het verslag van de voorgaande algemene leden vergadering ;
Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de secretaris ;
Bespreking en goedkeuring van de financiële jaarstukken, zoals de jaarrekening, de balans en de
begroting voor het komende boekjaar.
Bespreking en goedkeuring van het verslag van de kascontrolecommissie; hetgeen bij goedkeuring der
rekening en verantwoording leidt tot ontheffing/kwijting van alle schuld ten aanzien van de raad van
bestuur ;
Bij vacante bestuursfunctie(s): verkiezing van het lid (leden) van de raad van bestuur;
Verkiezing leden voor de kascontrolecommissie voor het lopende verenigingsjaar, die geen deel mogen
uitmaken van de raad van bestuur en die tot taak hebben de boekingen van de inkomsten en de
uitgaven over het aan de algemene vergadering voorafgaande boekjaar na te zien en van hun
bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene vergadering;
Vaststelling van het lidgeld voor het komende verenigingsjaar ;
Vaststelling van de puppy-adviesprijs en de dekgeldregeling voor het komende verenigingsjaar.

§2. Elke oproeping tot een algemene ledenvergadering dient schriftelijk per brief of elektronische post te
gebeuren ten minste dertig dagen op voorhand aan alle leden. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder
handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris, of van twee beheerders.
De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda en bevat de bijhorende stukken.
§3 Elk effectief lid dat een punt wenst toe te voegen aan de agenda moet hiertoe een schriftelijk verzoek richten
aan de raad van bestuur, ten laatste 20 dagen voor de vergadering.
Eventueel later ontvangen agendapunten of voorstellen, worden slechts met toestemming van de algemene
vergadering alsnog op de agenda geplaatst.
Artikel 12
§1
De algemene vergadering komt voorts zo vaak samen als de raad van bestuur nodig oordeelt.
De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur, of bij
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
Van elke algemene ledenvergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt
door
de voorzitter en de secretaris en wordt aan alle leden bezorgd uiterlijk tegen de bijeenroeping van de
volgende vergadering.
De algemene ledenvergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent de
uitdrukkelijk op de agenda staan.
§2

aangelegenheden die

Buitengewone algemene ledenvergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van
bestuur of op verzoek van ten minste 1/5de (één vijfde) van de effectieve leden van de vereniging.
In dit laatste geval gebeurt het gemotiveerde verzoek schriftelijk, wordt het ondertekend door ten
minste één vijfde van de effectieve leden en wordt het agendapunt waarover beraadslaging wordt
gevraagd, vermeld in de brief. De raad van bestuur organiseert de buitengewone algemene
ledenvergadering binnen de maand die volgt na het verzoek.

§3.

Besluiten in verband met een statutenwijziging of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen
worden mits de voorwaarden, bepaald bij de artikelen 8, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni
1921.

DE RAAD VAN BESTUUR.
Artikel 13.
§1.
De raad van bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit 3 en ten hoogste uit 9 leden die uit de
effectieve leden worden verkozen.
Bij de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk, is de Raad van Bestuur samengesteld uit de
leden van het bestuur van de oorspronkelijke feitelijke vereniging, met name
Aelbrecht Chris
Smesman Corinne
Decorte Dirk
Branders Ivan
Philips Tony
Disneur Isabelle
§2

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering uit de effectieve leden
verkozen met een gewone meerderheid van stemmen.
Indien door omstandigheden het aantal leden van de raad van bestuur minder dan negen bedraagt, kan
de raad van bestuur ter voorlopige vervanging één of meer effectieve leden kiezen, die het mandaat van
hun voorganger(s) zal(zullen) voortzetten tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze
personen dienen minstens twee jaar effectief lid te zijn geweest van de vereniging.
Deze benoeming(en) dien(t)(en) door de eerstkomende algemene vergadering te worden bekrachtigd.

§3

a) De leden van de raad van bestuur worden voor een periode van maximaal 5 jaar gekozen; bij
tussentijdse vacature echter voor de rest van de zittingsperiode van hun voorganger.
Door de raad van bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld, waarin de voorzitter en de secretaris nimmer in eenzelfde jaar zullen aftreden.
b) Aftredende leden van de raad van bestuur zijn terstond herkiesbaar.
c) Kandidaten voor vacatures dienen zich schriftelijk bij de raad van bestuur aan te melden ten minste 10
werkdagen voor de datum van de algemene vergadering. Hun kandidatuur is slechts mogelijk indien zij
ten minste twee jaar ingeschreven staan als effectief lid van de vereniging.
De kandidatuur dient ter ondersteuning vergezeld te gaan van tenminste tien handtekeningen van
effectieve leden die minstens 2 jaar als effectief lid zijn ingeschreven.

§4 De functies van de leden van de raad van bestuur
De leden van de raad van bestuur verdelen de functies - met uitzondering van het voorzitterschap - onderling.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering direct in functie gekozen voor een periode van vijf jaar. Een
kandidaat dient tenminste 2 jaar te hebben gefunctioneerd als lid van de raad van bestuur.
De functies zijn: voorzitter, vice-voorzitter, (plv) secretaris, (plv) penningmeester en commissaris.
De functies van voorzitter, vice-voorzitter, (plv)secretaris en (plv)penningmeester zijn niet in één persoon
verenigbaar.
De raad van bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies. Taak en werkwijze van de commissies kunnen
bij afzonderlijk reglement geregeld worden.

De raad van bestuur vergadert zo vaak het dit nodig acht.
§5
a)
Indien een lid van de raad van bestuur zich in strijd met de belangen van de vereniging gedraagt, kan hij
door een meerderheid van de raad van bestuur in zijn functie worden geschorst en voor ontslag aan de algemene
ledenvergadering worden voorgedragen.
b)
Een lid van de raad van bestuur kan zijn ontslag aanbieden per brief aan de voorzitter en secretaris die
hiervan kennis geven aan de volgende vergadering van de raad van bestuur.
c)
Als ontslagnemend kan worden beschouwd, een lid van de raad van bestuur dat op drie opeenvolgende
vergaderingen afwezig is, zonder geldige opgave van redenen.
§6.
a.
b.
c.

De raad van bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
De raad van bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op het
kopen, van de hand doen of hypothekeren van registergoederen noch tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij
daartoe de goedkeuring werd verkregen vanwege de algemene vergadering.

STEMRECHT EN STEMMINGEN.
Artikel 14
§1
a.
In de algemene vergadering wordt het stemrecht uitgeoefend door de aanwezige effectieve leden.
b.
De namen der stemgerechtigden dienen vóór de aanvang van een algemene ledenvergadering aan het
secretariaat van de vereniging door middel van het tekenen van een presentielijst kenbaar te worden
gemaakt.
c.
De voorzitter wijst ter vergadering een stemcommissie aan bestaande uit drie personen. De commissie
telt de uitgebrachte stemmen, waarbij zij erop toeziet dat niet méér stemmen zijn uitgebracht dan
volgens de aanwezigheidslijst kunnen uitgebracht worden.
d.
Leden, die de aanwezigheidslijst hebben getekend maar op het ogenblik van de stemmingen niet
aanwezig waren, worden geacht niet te hebben gestemd en kunnen bijgevolg niet worden meegeteld in
het totaal van de uitgebrachte stemmen.
e.
De onthoudingen en de niet-uitgebrachte stemmen worden bij het aantal aanwezige leden meegeteld,
doch worden niet meegerekend om de benodigde meerderheid vast te stellen.
§2

§3
a.
b.

In alle vergaderingen van de vereniging, behalve bij de uitzonderingen voorzien door de statuten, gebeuren de stemmingen met meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid, is de stem van diegene
die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In alle vergaderingen van de vereniging, wordt omtrent personen schriftelijk en omtrent zaken
mondeling gestemd, tenzij de desbetreffende vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheidheeft verworven, wordt een
tweede verkiezing gehouden.
Indien ook bij deze verkiezing niemand de volstrekte meerderheid verwerft, vindt een derde verkiezing
plaats tussen de twee personen die het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben.
Indien bij een derde verkiezing de stemmen staken, besluit de vergadering, of aanhouding tot de
volgende vergadering gewenst is of dat ter vergadering door het lot moet worden beslist.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN – Directieraad en Raad van Bestuur
Artikel 15 - Directieraad
De directieraad wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de vereniging.
De directieraad is belast met de uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur, handelt alle lopende zaken

af en treedt in naam van de vereniging in spoedeisende gevallen, doch geeft hiervan verantwoordelijkheid op de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
Artikel 16 - Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het besturen van de vereniging en de verwezenlijking
van haar doel. Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of de wet voorbehouden is aan de algemene
ledenvergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
VERBINTENISSEN
Artikel 17
Verbintenissen met betrekking op het dagelijks bestuur worden minstens door één lid van de directieraad
ondertekend. Voor alle onderhandse aktes is de handtekening van twee leden van de directieraad vereist. Voor
notariële akten dienen de drie leden van de directieraad te tekenen. In juridische aangelegenheden zal de
vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door twee gevolmachtigden aan te duiden door de
Raad van Bestuur.
VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR.
Artikel 18
Het verenigings- en het boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19.
a)

Over een statutenwijziging kan de algemene ledenvergadering alleen op geldige wijze beraadslagen
en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten
minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het
voorstel tot wijziging dient ten minste 30 dagen voor de dag der algemene ledenvergadering ter
kennis van de effectieve leden worden gebracht.

b)

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

c)

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het
punt b) eerste alinea ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De
tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden.

d)

De goedgekeurde wijzigingen zullen vervolgens binnen dertig dagen medegedeeld worden aan het
Secretariaat van de Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A.) van de K.K.U.S.H.

ONTBINDING.
Artikel 20.
a.
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan na een buitengewone algemene
ledenvergadering hiertoe bijeengeroepen.
Om op geldige wijze een beslissing te kunnen nemen moeten tenminste 2/3 (twee derde) van de
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, binnen een termijn van 30 dagen. Deze tweede vergadering kan
een beslissing nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De

b.
c.

beslissing van de algemene ledenvergadering moet genomen worden met 4/5 (vier vijfde) van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Het vermogen van de vereniging zal aan de V.d.A. of aan een gelijksoortige vereniging die eenzelfde doel
nastreeft, worden toegekend.
Ingeval van ontbinding heeft de V.d.A. het recht na te gaan of voornoemde maatregelen wel degelijk
werden genomen.

DIVERSEN
Artikel 21
De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door hun leden, zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 22.
§1 Ingeval van een ernstig geschil binnen de vereniging, zullen de fondsen op een wachtrekening van de V.d.A.
worden gezet, die ze dán weer vrijgeeft, wanneer het geschil is opgelost.
§2 Volgens de mogelijkheden en de noodwendigheden, kunnen berichten in de drie erkende landstalen
verschijnen: Nederlands, Frans en Duits. In ieder geval worden de eerste twee talen gebruikt.
§3 Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.
In alle gevallen, waarin de statuten en de wet niet voorzien, of waarin omtrent de bedoeling of de omvang van
een bepaling twijfel rijst, beslist de raad van bestuur volgens de regels en de gewoonten van de K.K.U.S.H.

