
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASV LIMBURG+ 
 

1. Naam 

 

De ASV Limburg+  is een feitelijke vereniging , hier verder omschreven als  "FV” , opgericht 

voor onbepaalde duur . 

De vereniging heeft als briefwisselingadres : ASV Limburg+, p.a. Wildebamp 4 bus 102, 3800 - 

SINT-TRUIDEN.  De FV is één van de seniorenverenigingen van de bank BNP Paribas Fortis 

onder het logo “ASV”, (Associations des Seniors- Senioren  Vereniging). 

 

 

2. Doel van de vereniging 

 
 De Vereniging heeft tot doel de contacten tussen de gepensioneerden van de Bank te  

  handhaven en te bevorderen, en voor zover als mogelijk is, problemen van eenzaamheid te 

    voorkomen en verhelpen. Daartoe organiseert de Vereniging  verschillende activiteiten in 

 een klimaat van vriendschap. 

 

3. Werking 

 

De FV werkt als een zelfstandige entiteit  conform de structuurnota van de ASV Koepel . 

Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of 

vermogensvoordeel. 

De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben, zowel tijdens het bestaan als na de 

ontbinding van de FV, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV. 

Bij ontbinding van de FV worden de tegoeden overgemaakt aan een vereniging met sociaal 

doel. 

 

4. Leden 

 

Effectieve leden : 

a. Gepensioneerde  oud-medewerkers van de Bank  

of vroegtijdig vertrokken medewerkers  in het kader van een overeenkomst met de Bank. 

 

b. De partners van overleden leden, zoals hierboven vermeld. 

 

Verder :  

 -  De partner van een lid. 

 -  Andere personen na onderzoek door en mits akkoord van 2/3 van het bestuur van de  

      betrokken ASV. 

 

 

5. Lidgeld 

Het lidgeld wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald, maar dient minimaal 5 euro per 

lid te bedragen. 

Het lidmaatschap start vanaf het ogenblik dat het jaarlijks lidgeld betaald is. 

Door het betalen van het lidmaatschap aanvaardt men het huishoudelijk reglement van de 

vereniging.  

 



6. Bestuur 

 

De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur  en bestaat uit minstens 3 leden 

welke op regelmatige basis vergaderen. 

Het bestuur bestaat minstens uit volgende functies :  

Voorzitter, Penningmeester en secretaris. 

Een bestuurslid kan niet tegelijk voorzitter en penningmeester zijn. 

Bij wangedrag of het veelvuldig overtreden van dit reglement door een bestuurslid kan dit 

bestuurslid uit zijn functie ontheven worden. Alleen het dagelijks bestuur is bevoegd om 

dergelijke sanctie te treffen. 

       

6. Algemene Vergadering 

 

Een algemene vergadering kan maar moet niet jaarlijks georganiseerd worden. 

Op gemotiveerd verzoek van minstens 10 leden moet een  Algemene Vergadering 

georganiseerd worden. Zonder enig verzoek is het aangewezen  deze  jaarlijks te organiseren. 

 

Tijdens de  Algemene Vergadering zal het bestuur de bestuurswijzigingen mededelen, de 

jaarrekening voorleggen en kan zij geconsulteerd worden bij het opstellen van de begroting. 

 

 

7. Aansprakelijkheid. 

De Koepel en de diverse ASV’s zijn verzekerd inzake Burgerlijke aansprakelijkheid bij AG 

Insurance vanaf 01.01.2018.( polis 99.589.601) 

Deze verzekering komt tussen ingeval van schade aan derden (dus ook schade aan 

deelnemers aan de activiteiten) ingeval deze schade kan toegeschreven worden aan de 

verantwoordelijkheid van de seniorenvereniging.  

 

8. Geldigheid  

De artikelen van dit huishoudelijk reglement kunnen enkel door het dagelijks bestuur worden 

gewijzigd en zijn pas geldig na ondertekening door het bestuur  in consensus. 

 

De ondergetekenden van dit reglement vertegenwoordigen het huidige dagelijks bestuur.  

 

 

 Als dusdanig opgemaakt te Hasselt op 25/08/2020, 

 

Het bestuur 


