Goods to Give vzw – Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek – 0842.157.958
GECOORDINEERDE STATUTEN dd 18/04/2017

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: ‘Goods to Give, afgekort: G2G vzw-asbl.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1040 Brussel, Witte Patersstraat 4 en ressorteert onder
het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze de regels in acht
neemt zoals vereist voor een statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De vereniging stelt zich tot doel:
- Goods to Give wilt de industriële en de liefdadigheidswereld helpen zodat we tegelijk de
industriële verspilling alsook de armoede en de sociale uitsluiting in België kunnen bestrijden.
- Goods to Give zamelt de onverkochte non-food producten uit de bedrijfswereld in om ze nadien
toe te kennen aan mensen in nood en dit met de hulp van de verenigingen die lid zijn van haar
netwerk en die toegang hebben tot haar internetplatform.
- De VZW Goods to Give is een apolitieke en een afilosofische organisatie die steun wil geven aan
organisaties en verenigingen die strijden tegen sociale uitsluiting in België, ze te steunen in hun
sociale actie en hulp te bieden in het integratieproces van de begunstigden.
- Door actief te strijden tegen de vernieling en de verspilling van de onverkochte non-food
producten, wil Goods to Give de bedrijven aansporen om het beheer van hun onverkochte
producten te verbeteren en de solidariteit te vergroten.
- De waarden van Goods to Give zijn gelijkheid, respect, solidariteit en transparantie. Goods to
Give hoopt om samen een model te kunnen bedenken dat respectvoller zou zijn en dat de toegang
tot de basisproducten kan vrijwaren voor eenieder.
Zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel,
met inbegrip van het verwerven, huren of lenen van gebouwen, kantoren, installaties en andere
voorzieningen, het organiseren van of deelnemen aan congressen, voordrachten en lezingen,
alsmede het uitgeven of laten uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties met
betrekking tot bovenvermelde en daarmee verband houdende onderwerpen.
Zij kan ten allen tijde een beroep doen op externe deskundigen, voor zover zij dat om
wetenschappelijke of praktische redenen nuttig acht; zij kan eveneens haar medewerking verlenen
aan en belang stellen in elke vereniging met een gelijkaardig doel als het hare.
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TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 4
De vereniging telt effectieve leden, hierna « leden» genoemd en stichtende leden, hierna «
stichtende leden» genoemd.
De effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun naam staat in het
ledenregister. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging. De wettelijke bepalingen
zijn slechts van toepassing op de effectieve leden. Het aantal effectieve leden moet minimum 5
bedragen.
De stichtende leden hebben het recht aan de algemene vergaderingen deel te nemen en worden
op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.
Zijn stichtende leden van rechtswege:
- Baron Jacques-Etienne de t’Serclaes de Wommersom
- Mijnheer Roland Vaxelaire
- Graaf Jacquelin d’Oultremont
ARTIKEL 5
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder rechtspersoon die door de algemene vergadering als
dusdanig wordt aanvaard (deze beslissing is soeverein en dient niet te worden gemotiveerd of
gerechtvaardigd) en dit op voorstel van de raad van bestuur.
Organisaties, bedrijven en bedrijfsfederaties kunnen lid worden.
ARTIKEL 6
De te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan
besluiten een korting te geven aan groepen.
ARTIKEL 7
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet ten laatste 3 maanden voor het
verstrijken van het lidmaatschap bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.
TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 8: Duur van het bestuurdersmandaat
De bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Ze zijn herkiesbaar.
De voorzitter en de vicevoorzitter of de medevoorzitters worden benoemd voor één jaar. De
mandaten van de voorzitter en de vicevoorzitter of van de medevoorzitters kunnen worden
vernieuwd.
ARTIKEL 9: Benoemingswijze en bestuurdersvergoeding
Er zijn maximaal 10 (tien) bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij
eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De
onthoudingen en de nietig verklaarde stemmen worden niet in aanmerking genomen voor de
berekening van de eenvoudige meerderheid. Deze regel is overigens van toepassing op andere
gewone beslissingen die in naam van de algemene vergadering worden genomen.
De bestuurders kunnen worden benoemd onder het directiepersoneel van de effectieve leden
(rechtspersonen). Er moeten twee mandaten gaan naar de Franse vereniging ‘Agence du Don en
Nature’, geregistreerd onder het nummer 08/0865 00185506 P.
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De raad van bestuur kan onder de bestuurders:
- een voorzitter en een vicevoorzitter
Of
- twee medevoorzitters
kiezen.
In beide gevallen, zal de ene Franstalig en de andere Nederlandstalig zijn, afwisselend in
voorkomend geval.
De raad van bestuur kan een secretaris en een schatbewaarder benoemen.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd. De aktes met betrekking tot de benoeming van de
bestuurders moeten bij de griffie van de handelsrechtbank worden ingediend en moeten worden
gepubliceerd binnen de dertig dagen na de indiening (per uittreksel) bij de bijlagen van het
Staatsblad.
ARTIKEL 10: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of
ingeval van wettelijke onbekwaamheid of als het bedrijf waartoe de bestuurder behoort geen lid
meer is van de vereniging of als de desbetreffende bestuurder niet langer een kaderpersoneelslid
is van de rechtspersoon door wie deze werd voorgedragen.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de
agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de maand
de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient
te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig
dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
ARTIKEL 11: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door
de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in
alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt
doorslaggevend. Een lid van de raad van bestuur kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een
ander lid van de raad van bestuur.
Als een bestuurder zich in een situatie zou bevinden waarvan zou kunnen worden gedacht dat er
sprake is van belangenconflict, verlaat hij de raad van bestuur tot de andere bestuurders bij een
gekwalificeerde meerderheid hebben beraadslaagd over het onderwerp waarvoor de bestuurder in
kwestie zich heeft teruggetrokken.
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De raad kan beslissen verschillende comités in het leven te roepen met een consultatieve opdracht
zoals een Advisory Board, een verlonings- en een benoemingscomité, een comité voor de
aanwerving van verenigingen, een financieel comité en een auditcomité. De raad is bevoegd voor
de samenstelling van deze comités.
In geval van belangenconflict, zoals vermeld in de voorgaande alinea’s, zal het lid van een comité,
benoemd door de raad van bestuur, dat zich in een situatie van belangenconflict zou bevinden,
dezelfde regel toepassen als die die hierboven werd voorzien voor de bestuurders.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt.
ARTIKEL 13: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art.
13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan
niet lid is van de vereniging.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden :
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad
van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing
hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij
aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de
vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken is de vereniging altijd rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of bij volmacht van de raad van
bestuur.
ARTIKEL 14: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art.
13bis, 1° lid, W.VZW
De raad van bestuur kiest een directeur belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Het
dagelijks bestuur kan daarnaast nog uitgebreid worden met andere personen.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks
leven van de vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de
noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet
rechtvaardigen.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
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- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 16
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur na een beslissing
van de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 17
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer
1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per
aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van
bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met
vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
ARTIKEL 19
Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende
brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.
ARTIKEL 20
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die
wordt vastgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt
voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee
werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
ARTIKEL 21
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en een
bestuurder en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de
vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden
geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis
hiervan door twee leden van de algemene vergadering.
Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis van belanghebbende derden worden
gebracht.
De verslagen van de algemene vergadering worden eveneens ter beschikking gesteld op de
website van de vereniging voor de leden.
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TITEL V: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 22
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid
om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

slechts de
algemene
akkoord is
vereniging

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan
moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord
gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met
een belangenloze doelstelling meer bepaald aan een vereniging met een gelijkaardig doel of een
liefdadigheidswerk.
De algemene vergadering beslist over de bestemming die aan het netto-actief zal gegeven worden.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30
dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van
de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zoals opgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering dd 18/04/2017
Brussel,

Dominique de Ville de Goyet
Medevoorzitter
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Medevoorzitter
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