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Statuten Koninklijke Kring Reserveofficieren Gent, vzw.
Hoofdstuk I . Algemeenheden
Art 1. Stichting en Benaming. De Kring heeft als benaming "Koninklijke Kring Reserveofficieren Gent”,
vzw, in het kort "KKROG vzw". Het is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 15/10/1996 als
opvolger en erfgenaam van de tradities, het actief en het patrimonium van de feitelijke vereniging
"Koninklijke Kring Reserveofficieren Gent" die op dezelfde dag door de buitengewone algemene
vergadering van de feitelijke vereniging ontbonden werd conform de statuten van deze laatste. De leden en
hiermede ook de eerste effectieve leden, allen van Belgische nationaliteit, zijn:
Art 2. Aansluiting. De KKROG vzw is aangesloten bij de Koninklijke Nationale Vereniging van de
Reserveofficieren van België vzw, in het kort KNVRO vzw.
Art 3. Zetel. De maatschappelijke zetel van de KKROG vzw is gevestigd in de lokalen haar ter
beschikking gesteld door de militaire overheid. Tot op heden is dit in het Defensiehuis Oost-Vlaanderen,
Gaspar De Craeyerstraat 2 te 9000 Gent (gerechtelijk arrondissement Gent). Op beslissing van de
algemene vergadering kan de maatschappelijke zetel van de vereniging overgebracht worden naar een
andere plaats binnen de provincie Oost-Vlaanderen
Art 4. Doel. De KKROG vzw heeft tot doel:
a) Het onderhouden en het ontwikkelen van de vriendschap tussen de reserveofficieren, in de geest van
hun eed.
b) Het bevorderen van de morele en de materiële belangen van de reserveofficieren en dit zowel in het
militair als in het burgerlijk leven.
c) Samen te werken met de militaire overheid met het doel de militaire opleiding van de reserveofficier
te vervolmaken.
d) De vriendschapsbanden tussen de reserveofficieren, de reserveonderofficieren en het beroepskader
nauwer aan te halen.
e) Harmonische betrekkingen tussen het leger en de bevolking te bevorderen.
f) De jeugd voor de taak van reserveofficier te interesseren.
Art 5. Grondbeginselen.
a) De KKROG vzw bevestigt haar trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgische Volk, overeenkomstig de eed die iedere officier heeft afgelegd.
b) De KKROG vzw weert in zijn vergaderingen en publicaties, elke inmenging van politieke,
taalkundige, godsdienstige of filosofische aard tenzij het militair belang of de doestellingen van de
Kring in het gedrang komen.
Art 6. Duur. De KKROG vzw is voor onbepaalde tijd opgericht.
Art 7. Taal. De voertaal van de KKROG vzw is het Nederlands.
Hoofdstuk II . LEDEN.
Art 8. Effectieve Leden.
a)
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens acht bedragen.
b)
De effectieve leden zijn deze die kunnen en willen verantwoordelijkheid opnemen binnen de vzw.
Zij alleen beschikken over stemrecht in de algemene vergadering KKROG vzw (verder afgekort AV
KKROG vzw) en zijn volwaardig lid.
c)
Kunnen toetreden als effectief lid:
- Reserveofficieren en gelijkgestelden die de bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen,
(aangesloten leden KNVRO vzw).
- Ereofficieren en gelijkgestelden die de bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen,
(toegetreden leden KNVRO vzw).
- Reserveofficieren, Ereofficieren en gelijkgestelden die geen bijdrage KNVRO vzw via de KKROG
vzw betalen, (sympathiserende leden KNVRO vzw).
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Art 9. Toegetreden leden.
a)
De toegetreden leden zijn deze die geen verantwoordelijkheid kunnen of willen opnemen in de
KKROG vzw. Zij hebben geen stemrecht op de AV KKROG vzw. Hun rechten en plichten worden
bepaald in het Reglement van Inwendige Orde (verder afgekort RIO) KKROG vzw.
b)
Kunnen zich opgeven als toegetreden lid:
- Reserveofficieren en gelijkgestelden die al of niet hun bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw
betalen (aangesloten en sympathiserende leden KNVRO vzw).
- Ereofficieren en gelijkgestelden die al of niet hun bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw
betalen,
(toegetreden leden KNVRO vzw).
- Officieren van het beroepskader en Officieren buiten dienst (steunende leden KNVRO vzw).
- Ereleden, niet noodzakelijk voortspruitend uit het officierenkorps en alsdusdanig door de Raad van
Bestuur KKROG vzw (verder afgekort RvB KKROG vzw) voorgedragen worden aan de AV
KKROG vzw en door deze laatste als ereleden aanvaard. (ereleden KNVRO vzw).
- Kandidaat Reserveofficieren.

Art 10. Toetreding. Om toe te treden als lid van de KKROG vzw volstaat het:
a) Deze wens kenbaar te maken aan de RvB KKROG vzw of aan een door de RvB KKROG vzw aangestelde bestuurder. Voor de effectieve leden dient dit expliciet te gebeuren met het
aanvraagformulier zoals voorzien in het RIO KKROG vzw.
b) De vastgestelde jaarlijkse bijdrage van zijn categorie te betalen.
c) Zich te verbinden de statuten en het RIO van de KKROG vzw na te leven en te eerbiedigen.
d) als lid aanvaard te worden door de RvB KKROG vzw.
Art 11. Volmacht. Alleen de RvB KKROG vzw, en per delegatie het Bureau, of de speciaal daartoe
gemachtigde leden, zijn bevoegd de KKROG vzw te verbinden tegenover derden.
Art 12. Lidgelden. Het bedrag van de bijdrage wordt voor het volgende boekjaar door de AV KKROG
vzw vastgesteld voor elk kalenderjaar en dit voor elke categorie. Het maximum lidgeld bedraagt 125
EURO. Deze bijdrage omvat voor diegenen die hun hoofdaansluiting KNVRO vzw bij de KKROG vzw
nemen het deel dat overgedragen wordt aan KNVRO vzw.
Art 13. Ontslag, schorsing en uitsluiting van effectieve leden.
a) Het staat elk effectief lid vrij, zonder opgave van reden, schriftelijk ontslag te nemen. Dit schrijven
dient gericht aan de RvB KKROG vzw.
b) Verliest van ambtswege de hoedanigheid van effectief lid, diegene die zijn bijdrage niet vereffend
heeft ten laatste op 30 april van het kalenderjaar.
c) Ingeval een schorsing werd opgelegd zal de betrokkene aan geen enkele activiteit van de KKROG
vzw mogen deelnemen tot de algemene vergadering een beslissing ter zake genomen heeft. De RvB
zal betrokkene per aangetekend schrijven van de schorsing op de hoogte brengen met opgave van
reden. Tevens wordt hem gemeld dat hij zich op de eerstvolgende algemene vergadering tegen deze
beslissing zal kunnen verzetten.
d) De RvB zal een voorstel tot uitsluiting met vermelding van reden op de agenda van de eerstvolgende
statutaire algemene vergadering laten plaatsen. De algemene vergadering kan slechts de uitsluiting
van een lid uitspreken bij tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dat de
betrokkene de mogelijkheid gekregen heeft zich schriftelijk of mondeling op de algemene
vergadering te verantwoorden. De algemene vergadering zal haar beslissing tot de uitsluiting van een
lid, schriftelijk bevestigen aan het betrokken lid en aan KNVRO vzw.
e) Elk effectief lid dat, vóór het bereiken van de leeftijdsgrens verbonden aan zijn graad, de
hoedanigheid van RO verliest, wordt beschouwd als ambtshalve ontslagnemend.
Art 14. Beperkingen.
a) De leden noch hun rechthebbenden kunnen enig recht op de bezittingen van de KKROG vzw doen
gelden. Zij kunnen geen terugbetalingen van voldane lidgelden vragen, geen rekening,
verantwoording of inventaris eisen en evenmin de zegels doen leggen.
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b) Het is de leden verboden te verwijzen naar hun lidmaatschap van de KKROG vzw of naar een
eventueel uitgeoefende functie als bestuurder voor het verkrijgen of behouden van een politiek,
sociaal of syndicaal mandaat.
c) De ledenlijst van de KKROG vzw wordt niet ter beschikking gesteld. De lijst van de effectieve leden
is echter ter inzage op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.
Hoofdstuk III . ALGEMENE VERGADERING.
Art 15. Bevoegdheid. De AV KKROG vzw heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. Zijn bovendien
uitdrukkelijk en uitsluitend aan de AV KKROG vzw voorbehouden:
a) De goedkeuring van het jaarprogramma van de KKROG vzw, de goedkeuring van de rekeningen, de
begroting, de vastlegging van de lidmaatschapsbijdrage.
b) De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
c) De wijziging van de statuten.
d) De uitsluiting van effectieve leden.
e) De benoeming van twee effectieve en twee reserve-kascommissarissen.
f) De vrijwillige ontbinding van de vzw.
g) De kwijting aan de bestuurders en de kascommissarissen voor het neergelegde boekjaar.
h) Het aanvaarden van ereleden.
i) Het aanstellen van adviseurs
j) De benoeming van de effectieve leden KNVRO vzw die de KKROG vzw zullen vertegenwoordigen
in de AV KNVRO vzw vanaf de 01 februari tot 31 januari van het volgende jaar. Deze zijn
noodzakelijk reserveofficieren, effectieve leden KKROG vzw die hun bijdrage KNVRO vzw via de
KKROG vzw betalen..
Art 16. Bijeenroeping.
a) De AV komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De statutaire jaarlijkse vergadering zal
bijeengeroepen worden in de maand januari. Op de agenda zullen onder meer alle jaarlijks
terugkerende punten van art 15 opgenomen worden.
b) De AV KKROG vzw wordt bijeengeroepen door de Voorzitter (verder afgekort Vz) van de RvB
KKROG vzw door middel van een kennisgeving waarop de agenda voorkomt die door de RvB
KKROG vzw werd opgesteld. Deze kennisgeving wordt ten laatste acht dagen voor de AV KKROG
vzw aan de effectieve leden toegezonden via het tijdschrift, via een rondschrijven of via
elektronische weg. De toegetreden leden worden slechts in de mate van het mogelijke en zonder dat
dit extra kosten meebrengt hiervan in kennis gesteld.
c) Behalve op de gewone datum, moet KKROG vzw een AV bijeenroepen binnen de drie maand op
aanvraag van 1/5 van de effectieve leden, die de op de agenda te plaatsen punten nauwkeurig
vermelden of binnen de drie maand na het versturen van het aangetekend schrijven in verband met
schorsing.
d) Elk voorstel, ondertekend door 1/5 van de effectieve leden moet op de agenda worden ingeschreven
mits deze tijdig aan de RvB KKROG vzw die de AV KKROG vzw voorafgaat, bekend gemaakt is.
Op de AV KKROG vzw kunnen laattijdige aanmeldingen of door de effectieve leden ter plaatse
geformuleerde punten slechts behandeld worden indien de AV KKROG vzw met 2/3 meerderheid
beslist deze niet aangekondigde agendapunten te behandelen.
Art 17. Samenstelling, beraadslaging.
a) De AV KKROG vzw bestaat uit effectieve leden. Toegetreden leden kunnen de AV KKROG vzw
bijwonen maar hebben geen spreek- noch stemrecht.
b) Ieder effectief lid heeft recht op één stem. het stemmen per volmacht is toegelaten mits de
volmachtgever en de volmachtdrager zelf stemgerechtigd zijn en de volmacht gegeven wordt volgens
model bepaald in het RIO en overhandigd wordt aan de secretaris bij het begin van de AV KKROG
vzw. Een effectief lid kan maximum twee volmachten voorleggen.
c) De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen tenzij de wet of deze statuten
anders bepalen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
d) De stemming geschiedt in het geheim wanneer het om personen gaat. In andere gevallen is dit
eveneens het geval wanneer ten minste 1/5 van de aanwezige effectieve leden hierom verzoekt,
zoniet bepaalt de Vz de wijze van stemmen.
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Art 18. Voorzitterschap. De AV KKROG vzw wordt voorgezeten door de Vz van de RvB KKROG.
Indien de Vz op de AV KKROG vzw niet aanwezig kan zijn, dan zal hij zich laten vervangen door een
bestuurder door de Vz aangeduid per geschreven volmacht. Bij gebrek aan volmacht zal de aanwezige
bestuurder met de grootste anciënniteit in de hoogste graad, het voorzitterschap waarnemen.
Art 19. Processen-verbaal. De processen-verbaal van de AV KKROG vzw worden door de secretaris,
chronologisch geklasseerd en ter beschikking gehouden van de effectieve leden. De besluiten worden
gepubliceerd in het eerstvolgend tijdschrift van de KKROG vzw. Belanghebbende derden kunnen op
schriftelijk verzoek aan de KKROG vzw en na goedkeuring door de RvB, per adres van de secretaris, een
afschrift van de besluiten bekomen.
Hoofdstuk IV . RAAD van BESTUUR.
Art 20. Aantal bestuurders. De RvB KKROG vzw bestaat uit minimum 7 en maximum 15 bestuurders.
Art 21. Algemeenheden.
a) De functie van bestuurder staat open voor alle effectieve leden, Het indienen van de kandidaturen
dient te gebeuren zoals voorzien in het RIO KKROG vzw.
b) Iedere kandidaat-bestuurder moet ten minste 1 jaar aangesloten zijn als effectief lid.
c) De ambtsperiode van de bestuurders loopt over een periode van 3 jaar.
d) De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd.
e) Een bestuurder kan ontslag nemen of ontslagen worden door de AV KKROG vzw.
f) De ereofficieren kunnen geen mandaat innemen van voorzitter noch van verantwoordelijke voor
training, tenzij geen enkele officier die nog militaire verplichtingen heeft, bereid is het mandaat op te
nemen.

Art 22. Verkiezing bestuurders. Zijn tot bestuurder verkozen, de kandidaten die in de rangschikking op
grond van het aantal naamstemmen, een batige plaats innemen binnen het voorzien aantal bestuurders. De
drempel om batig geklasseerd te zijn is meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij
gelijkheid van stemmen voor een beslissende plaats in de rangschikking zal er tussen deze kandidaten een
nieuwe stemronde gehouden worden. De duur van elk openstaand mandaat zal op de uitnodiging tot de
AV KKROG vzw voorkomen. Indien niet alle openstaande mandaten ingenomen zijn door batig
gerangschikte kandidaten zullen de onvolledige mandaten open blijven tot aan de volgende AV KKROG
vzw.
Art 23. De Voorzitter. De Vz wordt door de RvB KKROG vzw verkozen onder zijn leden bij
meerderheid der stemmen. Bij staking der stemmen dient een nieuwe stemronde ingelast te worden. De Vz
wordt voor één jaar verkozen en is herverkiesbaar. Indien hij niet herkozen wordt blijft hij als bestuurder
zijn mandaat volbrengen. De Vz kan slechts in de loop van het jaar worden afgezet als Vz, mits 2/3
meerderheid der stemmen in de voltallige RvB KKROG vzw bekomen wordt.
Art 24. Vervanging. Indien het aantal bestuurders onder het voorziene minimum komt te vallen zal een
buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden volgens de modaliteiten van art 16.
Art 25. Bijeenkomsten.
a) De RvB KKROG vzw worden voorgezeten zoals de AV KKROG vzw.
b) De RvB KKROG vzw wordt tenminste eenmaal per kwartaal samengeroepen volgens een kalender
opgesteld tijdens de eerste vergadering van elk kalenderjaar. De Vz kan de RvB KKROG vzw in
buitengewone vergadering samenroepen indien de belangen van de Kring het vragen. Indien
tenminste 1/5 van de bestuurders het wenselijk achten, kunnen zij met opgave van redenen de Vz
verzoeken de RvB KKROG vzw samen te roepen. De Voorzitter moet binnen de acht dagen aan dit
verzoek gevolg geven. De oproeping gebeurt via rondschrijven of via elektronische weg
.
c)

De RvB KKROG vzw kan slechts geldig vergaderen als:
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- minstens de helft van de bestuurders aanwezig is of zich heeft laten vertegenwoordigen door
middel van een geschreven volmacht. Een bestuurder mag slechts 1 enkele collega-bestuurder vertegenwoordigen.
- mits de bestuurders tot de vergadering opgeroepen werden ten minste 8 dagen voor de gestelde
datum met vermelding van datum, uur, plaats en dagorde.
d) Is de helft niet aanwezig, dan belegt de Vz een nieuwe vergadering 14 dagen later met dezelfde
agenda.
Deze zal geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders.
e) Tenzij de wet of de statuten anders bepalen worden de beslissingen van de RvB KKROG vzw
genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de
Vz beslissend. De notulen van deze vergaderingen worden niet gepubliceerd.
Onmiddellijk na het beëindigen van de statutaire AV KKROG vzw zal de nieuw verkozen RvB
KKROG vzw samenkomen in een buitengewone vergadering als RvB onder voorzitterschap van de
bestuurder met de grootste anciënniteit in de hoogste graad, met als enige agendapunten:
- verkiezing van een Vz zodat het bestuur van de Kring verzekerd blijft,
- vastleggen van de datum van de eerste RvB KKROG vzw.
Art 26. Bevoegdheden. Alle beslissingen niet vallende onder de wet of deze statuten, zijn de bevoegdheid
van de Raad van Bestuur. Zo wordt de RvB onder andere belast met het vastleggen van de algemene
politiek teneinde de doelstellingen opgelegd in de statuten te verwezenlijken. De RvB kan zijn
bevoegdheden delegeren aan bestuurders of zelfs aan derden. De RvB kan een Bureau gelasten met het
dagelijks bestuur van de KKROG vzw en daartoe een welbepaald deel van zijn bevoegdheden aan dit
Bureau delegeren. In dergelijk geval zal de RvB tevens de controle uitoefenen op de werkzaamheden van
het Bureau. Daartoe kan de RvB zich alle gewenste informatie laten verstrekken en inzage nemen in alle
documenten en rapporten, nodig om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het RIO zal de
uitvoeringsmodaliteiten bepalen.
Art 27. Verantwoordelijkheden. Door het goedkeuren van de samenstelling van een Bureau aanvaardt
de RvB automatisch de verantwoordelijkheid voor alle acties van dit Bureau.
Hoofdstuk V . BUREAU.
Art 28. Algemeenheden. Indien de RvB beslist tot het vormen van een Bureau, zal de Vz van de RvB uit
de bestuurders leden van het Bureau kiezen. Daar de Vz van de RvB de leden van het Bureau kiest, kan hij
ze ook schorsen en afzetten. In de eerstvolgende RvB stelt de Vz zijn Bureau voor aan de RvB. Deze kan
de aanstelling van een lid van het Bureau slechts tenietdoen door een met redenen omkleed besluit dat
door een meerderheid der stemmen in de RvB aanvaard wordt. De Vz van de RvB is tevens Vz van het
Bureau. Hij beslist autonoom over het aantal bureauleden dat hij nodig acht. De functies worden bepaald
in het RIO. Door overdracht van bevoegdheid, door de RvB vastgelegd, zal het Bureau bekleed worden
met welbepaalde bevoegdheden voor het dagelijks bestuur van de KKROG vzw, de voorbereiding en de
uitvoering van de beslissingen van de RvB, het regelen van de werkzaamheden, het verwerven van
middelen en het gebruik van de door de RvB goedgekeurde kredieten. De functie van lid van het bureau
wordt niet bezoldigd.
Art 29. Beraadslaging. Het Bureau beraadslaagt zoals de RvB KKROG vzw.
Hoofdstuk VI . ONVERENIGBAARHEDEN.
Art 30. Algemeenheden. Er is een onverenigbaarheid tussen een functie in het Bureau van de KKROG
vzw en een functie in het Centraal Bureau van KNVRO vzw zoals voorzien in de statuten en het RIO van
KNVRO vzw.
Art 31. Bijzonderheden.
a) Een politiek mandataris kan geen functie in de RvB KKROG vzw vervullen.
b) Bestuurders van de KKROG vzw, die zich voor een politiek mandaat kandidaat stellen, dienen voor
de duur van de verkiezingsperiode ontslag te nemen. Dit ontslag wordt definitief zo zij een politiek
mandaat aanvaarden.
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Hoofdstuk VII . BIJZONDERE RADEN.
Art 32. De raad van Adviseurs. De AV KKROG vzw kiest onder de ereofficieren, die effectief lid zijn,
een "Raad van Adviseurs" bestaande uit een Vz en drie adviseurs. Zij worden verkozen voor drie jaar en
zijn herkiesbaar. In geval van overmacht ten gevolge van het feit van militaire verplichtingen van de
bestuurders, kan de RvB KKROG vzw en het Bureau in de absolute onmogelijkheid komen te verkeren
het dagelijks bestuur nog verder waar te nemen. In deze bijzondere omstandigheden is de Raad van
Adviseurs, samen met de nog eventuele bestuurders bij delegatie gemachtigd op te treden om de belangen
van de KKROG vzw te vrijwaren, en het voortbestaan ervan te verzekeren totdat de opheffing van de
overmacht een feit is of een buitengewone AV KKROG vzw kan samengeroepen worden. Hun optreden is
louter beperkt tot het afhandelen van de lopende zaken. Buiten dit geval wordt de werking en de
bevoegdheid, die van adviserende aard is, vastgelegd in het RIO. Teneinde hun taak naar behoren te
vervullen zal elke adviseur een kopie van de notulen ontvangen van elke vergadering.
Hoofdstuk VIII . VERMOGEN.
Art 33. Herkomst. De middelen van de KKROG vzw komen voort uit de lidgelden, giften, legaten,
toelagen en inkomsten uit zijn goederen, waarden en activiteiten van alle aard.
Art 34. Controle. De rekeningen en begrotingen worden jaarlijks opgemaakt en voorgelegd aan de AV
KKROG vzw. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Art 35. Kascommissarissen. Twee kascommissarissen, aangesteld door de algemene vergadering, moeten
de boekhouding nazien en verslag uitbrengen aan de AV KKROG vzw.
Hoofdstuk IX . WIJZIGEN van de STATUTEN - ONTBINDING.
Art 36. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden op voorstel van de RvB KKROG vzw of van ten
minste 1/5 van de effectieve leden. Elk voorstel nopens wijziging der statuten moet ten minste 30 dagen
vóór de gewone of de buitengewone AV KKROG vzw schriftelijk aan de RvB bezorgd worden die dit
voorstel op de agenda van de AV KKROG vzw moet plaatsen. Een buitengewone AV zal worden
samengeroepen teneinde te beslissen over de voorgestelde wijzigingen. Deze buitengewone AV KKROG
vzw zal slechts uitspraak kunnen doen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen en mits 2/3 van de
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze opkomst niet is bereikt dan wordt een
nieuwe buitengewone AV KKROG vzw samengeroepen ten vroegste na 14 dagen, doch binnen de 60
dagen. Voor het wijzigen van de doelstellingen van de vzw is 4/5 van de stemmen vereist.
De AV kan tot ontbinding van de KKROG vzw besluiten in dezelfde voorwaarden als voor de wijziging
van de statuten. Ingeval van ontbinding wordt het Bureau met de vereffening belast en wordt het nettoactief toegewezen aan een andere vereniging met gelijkaardig maatschappelijk doel, of bij ontstentenis
daarvan, aan een instelling welke de belangen behartigt van militairen, van oudstrijders of hun familie.
Hoofdstuk X . PUBLICATIES en NEERLEGGINGEN.
Art 37. Alle noodzakelijke publicaties en neerleggingen zullen gebeuren conform de wet op de vzw’s van
27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
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