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Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie,  
afgekort : “K.B.O.F.” 

2870 Puurs 

Identificatienummer : 85/53 

Bij beslissing van de Algemene Vergadering, van 7 maart 2004, beraadslagend overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, werden de statuten van de federatie, 
bekendgemaakt op 15 oktober 1959, en gewijzigd op 8 februari 1973, op 21 juni 1980 en op 27 juni 1992 als 
volgt gewijzigd: 

Titel  I. - Benaming, maatschappelijke zetel 

Art. 1. De Ornithologische Federatie is gesticht voor onbeperkte duur op 26 maart 1933. 

Art. 2. De benaming van de federatie luidt: “Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw”, 
afgekort: "K.B.O.F.". 

Art. 3. De zetel van de federatie is gevestigd op het adres: 
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw, Molenhiede 8, 2870 Puurs 

Titel  II. - Doel 

Art. 4. De ”K.B.O.F.” stelt zich, buiten alle politiek, tot doel: 

de rechten en de belangen van alle vogelliefhebbers te behartigen, te verdedigen en hun diensten 
te verlenen; de geschikte middelen te zoeken en aan te wenden ter bescherming van de verworven 
rechten, alsook acties te voeren tot behoud of aanpassing van de bestaande.wetten en besluiten 
inzake de vogelliefhebberij; de ornithologische studies aan te moedigen en te bevorderen door het 
uitgeven van het ornithologisch en wetenschappelijk tijdschrift “De Witte Spreeuwen”; het 
aanmoedigen en inrichten van activiteiten die ornithologische studies en bescherming van de 
natuur mogelijk maken; het organiseren van culturele vogeltentoonstellingen en zangwedstrijden; 
de kweek van vogels aan te leren, te verbeteren en aan te moedigen. Deze lijst is niet beperkend, 
in deze zin kan de federatie op bijkomstige wijze handelsdaden stellen voorzover de opbrengst 
uitsluitend besteed wordt aan het doel van de federatie. 

Titel  III.  - Vennoten 

Art. 5. De federatie bestaat uit effectieve en niet-effectieve leden. Het aantal is vastgesteld op minimum 
drie leden. 

Art. 6. Feitelijke verenigingen en verenigingen erkend als vereniging zonder winstgevend doel, die zich 
bezighouden met de vogelliefhebberij in de breedste zin van het woord, kunnen als effectief lid 
worden aangenomen mits zich als vereniging te abonneren op minstens tien tijdschriften “De Witte 
Spreeuwen”, waarvan het abonnementsgeld jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt 
bepaald, jaarlijks de vastgestelde administratieve kosten en abonnementsgelden te betalen door 
storting op de rekening van de Algemene Nationale Penningmeester; indien er een vogelshow met 
keuring wordt ingericht dient de keuring uitgevoerd door KBOF-keurmeesters; te aanvaarden dat 
hun belangen worden waargenomen door de Raad van Bestuur en/of de leden van de Algemene 
Vergadering; de statuten en de reglementen van inwendige orde te aanvaarden, na te leven en te 
eerbiedigen. 
Dezelfde voorwaarden gelden eveneens voor de door de K.B.O.F. erkende Speciaalclubs, zij zijn 
evenwel vrijgesteld van de verplichting zich te abonneren op tien tijdschriften. Om  erkend te 
worden als KBOF Speciaalclub dient de speciaalclub haar integrale  ledenlijst te registreren op 
KBOF Online. Speciaalclubs die een overkoepelend landelijk bestuur hebben en uitsluitend actief 
zijn in het Vlaamse gewet en onderafdelingen hebben  in minstens 4 Vlaamse provincies kunnen 
de erkenning  van Nationaal gestructureerde KBOF speciaalclub krijgen  
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Alle personen kunnen als niet-effectieve leden genieten van het dienstbetoon van de federatie, 
mits: als persoon zich te abonneren op het tijdschrift “De Witte Spreeuwen”, de deontologische 
code vermeld op de lidkaart aanvaarden, niet geweigerd te worden als abonnee op het tijdschrift 
“De Witte Spreeuwen”, door twee derde van de aanwezige stemmen van de Algemene 
Vergadering; de daaraan verbonden administratieve kosten, jaarlijks bepaald door de Algemene 
Vergadering te betalen. 

Art. 7. De effectieve en niet-effectieve leden zijn vrij zich op ieder ogenblik onvoorwaardelijk uit de 
federatie terug te trekken. 

Wordt als ontslagnemend geacht, het effectieve of niet-effectieve lid dat de verschuldigde 
bedragen niet betaalt binnen de maand van herinnering via het tijdschrift “De Witte Spreeuwen”, of 
per gewone brief of per e-mail. 

De uitsluiting van een effectief of niet-effectief lid, kan slechts uitgesproken worden door de 
Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen. 

De Raad van Bestuur mag tot beslissing van de Algemene Vergadering de effectieve of niet-
effectieve leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op 
de statuten, de reglementen van inwendige orde, diefstal, niet naleven van overeenkomsten, 
aantasting van de eer van een lid van de raad van bestuur of een keurmeester. 

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of 
overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit, noch op het 
dienstbetoon van de federatie, vanaf de datum van ontslag, uitsluiting of overlijden. 

Betaalde administratieve kosten, abonnementsgelden en/of lidgelden worden in geen enkel geval 
terugbetaald. 

Door de Raad van Bestuur wordt op de zetel van de vereniging in een ledenregister de effectieve 
leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel der 
effectieve leden. De gemandateerde vertegenwoordigers van de effectieve leden kunnen dit 
ledenregister raadplegen op de zetel van de vereniging. Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek 
aan de Raad van Bestuur te richten. 

Titel  IV. - Lidgelden, kasnazicht 

Art. 8. Het jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op maximum € 100. Het 
maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 

Art. 9. Na het beëindigen van het maatschappelijk jaar, zal het nazicht van de inkomsten en de uitgaven 
gebeuren door twee rekeningtoezichters niet behorend tot de Raad van Bestuur, deze worden  
aangeduid volgens beurtrol door de provinciale besturen. Een gedetailleerd verslag ervan wordt 
voorgelegd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Art. 10. Het batig saldo vergroot het vermogen van de federatie en kan onder geen beding aan de 
effectieve of niet effectieve leden bij wijze van dividenden worden uitgekeerd. De federatie heeft 
het recht legaten of schenkingen te aanvaarden. 

Art. 11. Elke rekening gebezigd door de Raad van Bestuur, provinciale afdelingen of comités wordt 
genomen op naam: Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie, met zetel Pastoor van der 
Auwerastraat 34, 2640 Mortsel en moet twee handtekeningen dragen, deze van de Algemene 
Nationale Voorzitter en van de Algemene Nationale Penningmeester. 
Alleen deze twee zijn geldig. De Raad van Bestuur kan de Nationaal Voorzitter machtigen 
volmacht op een rekening te verlenen aan een mandataris van een provinciale afdeling of comité. 
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Titel  V. - Algemene vergadering 

Art. 12. Jaarlijks zal er minstens één algemene vergadering worden gehouden op uitnodiging van de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur die de vergadering voorzit of een plaatsvervangend 
bestuurder. 

Art. 13. Zetelen in de Algemene Vergadering, alle effectieve leden, zijnde: 

- de leden van de Raad van Bestuur,  

- de verantwoordelijken voor de nationale posten, zoals: redactie, jeugdwerking, TT-materiaal, 
publiciteit, wimpels; twintig en vijftig jaar lidmaatschap,  

- uitzonderlijke kweek in de “ K.B.O.F.”, aanduidingen van keurmeesters, enz. 

- Één gemandateerde vertegenwoordiger van elke vereniging die voldoet aan de voorwaarden 
beschreven in artikel 6. Deze gemandateerde vertegenwoordigers mogen in de K.B.O.F. geen 
nationale functies bekleden en dienen als persoon geabonneerd te zijn op het tijdschrift “De 
Witte Spreeuwen”. Voor het begin van de Algemene Vergadering dienen de gemandateerde 
vertegenwoordigers zich te laten registreren via het origineel registratieformulier bij de Nationaal 
Secretaris 

Art. 14. Ook derden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, althans voor zover hun 
aanwezigheid dringend noodzakelijk is en door twee derde van de Algemene Vergadering wordt 
goedgekeurd. 

Art. 15. De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering gebeuren per brief, één maand vóór de 
vergaderdatum. Deze brief bevat: plaats en datum van de vergadering, de agendapunten, een 
registratieformulier en een volmachtformulier. 

Art. 16. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn: 

- het recht om de statuten te wijzigen, het recht jaarlijks de rekeningen en begroting goed te 
keuren; het machtigen van de Raad van Bestuur zijn bevoegdheid over te dragen aan anderen, 
zelfs een persoon vreemd aan de federatie; 

- het recht de leden van de Raad van Bestuur, voorgedragen door de nationale comiteiten, de 
redactieraad en/of de Algemene Provinciale Besturen, en de verantwoordelijken voor de 
nationale posten, te benoemen, te weigeren of af te zetten; 

- het recht om met twee derde van de aanwezige stemmen een persoon of een niet effectief lid 
als abonnee op het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” te weigeren, zonder dat daarvoor de reden 
moet bekendgemaakt worden; 

- het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet, de statuten en reglementen van 
inwendige orde uit te oefenen; 

Art. 17. Een algemene vergadering moet door de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen wanneer één 
vijfde van de effectieve leden erom verzoeken. 

Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de effectieve leden op de 
agenda te worden geplaatst. 

Art. 18. Ieder aanwezig effectief lid heeft op de Algemene Vergadering één stem. Een lid van de Algemene 
Vergadering mag zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Elk 
aanwezig effectief lid kan slecht één ander effectief lid vertegenwoordigen met een volledig 
ingevuld en gehandtekend origineel volmachtformulier. De beslissingen worden genomen met 
eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in gevallen waarin er door de wet of onderhavige 
statuten anders wordt over beslist. 

In geval van staking der stemmen, is de stem van de Voorzitter of de Beheerder die hem vervangt, 
doorslaggevend. De stemming is steeds geheim en gebeurt met stembrieven. 
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Art. 19. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de federatie of 
wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van de wet van 
27/06/1921, zoals gewijzigd bij wet van 2/05/2002 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk. Ingeval de federatie wordt ontbonden zal het, na vereffening, resterend vermogen 
worden overgemaakt aan een Belgische caritatieve vereniging. 

Art. 20. De beslissingen van de Algemene Vergadering, ondertekend door de Algemene Nationale 
Voorzitter en Secretaris, worden aan alle effectieve leden overgemaakt via het digitaal platform 
‘KBOF online’ binnen de dertig dagen na de vergadering. 

Beslissingen die abonnees op het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” en de effectieve leden 
aanbelangen, worden in vermeld tijdschrift gepubliceerd. 

Art. 21. De leden van de Algemene Vergadering hebben geen enkele persoonlijke verplichting tegenover 
de federatie. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot hun mandaat. 

Titel  VI. - Raad van Bestuur 

Art. 22. Gezien de wet geen voorwaarden stelt, beslist de Algemene Vergadering dat de federatie wordt 
beheerd door een Raad van Bestuur, bestaande uit volgende mandatarissen: 

- de Algemene Nationale Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester (mandaten 1, 
2, 3 en 4);  

-   de Nationale Voorzitter en Secretaris van het het Nationaal Keurmeestercomité (mandaten 5, 6); 

  

 

- de Algemene Provinciale Voorzitters en Secretarissen van de provinciale besturen van de vijf 
Vlaamse provincies (mandaten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 

- De nationale verantwoordelijken van de veldornithologie.(madaten 17) 

- De mandatarissen 1, 2, 3 en 4 worden door de Algemene Vergadering in hun mandaat verkozen 
uit de gemandateerde vertegenwoordigers van de efectieve leden. Zie artikel 13. Deze 
mandaten zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met de mandaten 5 tot 18, tenzij de Algemene 
Vergadering er anders over beslist.  

    De kandidaten voor mandaat 1 tot 6 dienen ten minste 24 maanden voorafgaand aan de 
verkiezingen geen lid te zijn van de Raad van Bestuur (beheerraad) van een door de  Vlaamse 
overheid – Natuur en Bos -  erkende federatie/vereniging.  Uitzondering hierop zijn de zittende  
leden van de Raad van Bestuur van KBOF vzw. 

Art. 23. De mandatarissen 1 tot 4 en worden voor een termijn van zes jaar verkozen. 

Ze zijn uittredend en herkiesbaar als volgt: 

- Het eerste jaar: de Algemene Nationale Secretaris. 

- Het tweede jaar: de Algemene Nationale Ondervoorzitter. 

- Het derde jaar: mandaat 17. 

- Het vierde jaar de Algemene Nationale Voorzitter. 

- Het vijfde jaar: de Algemene Nationale Penningmeester. 

-   Het  zesde jaar niemand 

 

De mandatarissen 5 en 6 worden door het betreffende comité voorgedragen als bestuurder, maar 
moeten tot lid van de Raad van Bestuur verkozen worden door de Algemene Vergadering. 
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De mandatarissen 7 tot 16 worden door de betreffende Algemene Provinciale Besturen 
voorgedragen als bestuurder, maar moeten tot lid van de Raad van Bestuur verkozen worden door 
de Algemene Vergadering. De termijn van hun repectievelijk mandaat loopt voor de Algemene 
Provinciale Voorzitters en de Nationale Voorzitter van het nationaal keurmeestercomité gelijk met 
dat van de Algemene Nationale Voorzitter en voor de Algemene Provinciale Secretarissen en 
Secretaris van het Nationaal Keurmeestercomité met dat van de Nationale Secretaris 

De mandataris 17 wordt door de Raad van Bestuur voorgedragen als bestuurder, maar moet tot lid 
van de Raad van Bestuur verkozen worden door de Algemene Vergadering. 

 De mandatarissen 5 tot 18 worden verkozen voor een periode van zes jaar, waarna ze uittredend 
en herkiesbaar zijn. Hun mandaat als bestuurder vervalt echter op de dag zelf dat ze hun nationale 
of provinciale functie niet meer waarnemen of zich niet meer als persoon abonneren op het 
tijdschrift “De Witte Spreeuwen” 

Om verkozen te zijn dient een kandidaat een eenvoudige meerderheid van 50% + 1 stem te 
behelen 

Art. 24. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om daden te stellen en beslissingen 
te nemen in het belang van de federatie. 
Hij heeft in zijn bevoegdheid alle macht die hem niet door de wet, de Algemene Vergadering of de 
statuten en reglementen van inwendige orde worden ontzegd. 
Alle gerechtelijke acties, zowel vragende als verdedigende, zullen worden opgevolgd door de Raad 
van Bestuur, door de Algemene Nationale Voorzitter of door één of meer gevolmachtigde(n). 

De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op 
zich en zijn slechts verantwoordelijk voor hun mandaat dat zonder vergoeding wordt 
waargenomen. 

Iedere bestuurder, aanwezig op de vergadering beschikt over één stem. De beslissingen worden 
genomen met eenvoudige meerderheid van tegenwoordige stemmen. In geval van staking der 
stemmen is de stem van de Voorzitter, of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend. 

De notulen van de Raad van Bestuur, ondertekend door de Algemene Nationale Voorzitter en 
Secretaris, worden aan alle leden van de Raad van Bestuur overgemaakt binnen de dertig dagen 
na de vergadering via het digitale platform KBOF online. 

Art.25. De mandatarissen van de nationale posten, maken geen deel uit van de Raad van Bestuur. Zij 
kunnen deelnemen aan de Raad van Bestuur, althans voor zover hun aanwezigheid voor de Raad 
van Bestuur noodzakelijk is. 
De mandatarissen van de nationale posten: “redactie”, “public relations“, “kweekringen”, “TT-
materiaal”, “publiciteit“, “wimpels twintig en vijftig jaar lidmaatschap“, “uitzonderlijke kweek in de 
K.B.O.F.”, “aanduidingen van keurmeesters“ worden voorgedragen door de leden van de Raad van 
Bestuur uit de gemandateerde vertegenwoordigers van de effectieve leden, maar moeten door de 
Algemene Vergadering worden bevestigd en zijn uittredend en herkiesbaar om de zes jaar. De 
notulen van de Raad van Bestuur, ondertekend door de Algemene Nationale Voorzitter en 
Secretaris, worden aan alle mandatarissen van nationale posten overgemaakt binnen de dertig 
dagen na de vergadering via het digitale platform KBOF online. 

 
Art.26     De raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur aan. 

Het dagelijks bestuur heeft in zijn bevoegdheid de bijzondere opdrachten die  door de raad van 
bestuur worden toegekend. Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de 
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van de  
Algemene  Nationale Voorzitter. 
Samenstelling: Mandaat 1,2,3,4,5 plus 1 vertegenwoordiger te kiezen uit de mandaten 6 tot 17 
binnen de Raad van Bestuur KBOF voor de duur van 2 jaar. 
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Titel  VII. - Huishoudelijk reglement 

Art. 27. Een huishoudelijk reglement (reglement van inwendige orde) kan door de raad van bestuur worden 
opgesteld en wordt na geheime stemming  in de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van 
kracht  

   Het huishoudelijk reglement vermeldt de structuren van het dagelijks bestuur,  de clubs, TT-
groepementen en de Algemene Provinciale besturen, Nationaal Keurmeester Comité, 
geschillenregeling alsook de toetredingsvoorwaarden. 
Bij onregelmatige praktijken door een effectief of niet-effectief lid, zal (zullen) de betrokkene(n) 
behandeld worden zoals beschreven in het reglement van inwendige orde: geschillenregeling.  
De Raad van Bestuur kan echter wel een voorlopige beslissing nemen. 
De genomen beslissing van de Raad van Bestuur, of  de Algemene Vergadering, of voortvloeiend 
uit de geschillenregeling dient door de betrokkene(n) te worden nageleefd, zo niet kan de Raad 
van Bestuur gerechtelijk ingrijpen. 

Titel  VIII. - Diverse bepalingen 

Art. 28. Alle verbintenissen welke de federatie aanbelangen en alle volmachten, worden ondertekend door 
de Algemene Nationale Voorzitter. Hij moet zich niet verantwoorden tegenover derden wanneer het 
een beslissing betreft die genomen werd door de Raad van Bestuur of door de Algemene 
Vergadering. 

Art. 28. De effectieve of niet-effectieve leden nemen op hun eer, voor hun rechters, de Algemene Nationale 
Voorzitter, de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur in alle betwistbare gevallen die 
kunnen voorkomen inzake statuten en reglementen van inwendige orde en in alle onvoorziene 
gevallen die zich kunnen voordoen. 

Bij wijziging verschijnen de statuten in het Belgisch Staatsblad, op de website: www.kbof.be  en op 
het digitaal platform KBOF online waardoor elkeen geacht wordt ervan op de hoogte te zijn. 

Art. 29. Alle punten niet voorzien in deze statuten worden geregeld naar de geest van de wet van 
27/06/1921 zoals gewijzigd bij wet van 2/05/2002 
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