


19u20 Onthaal
19u30 Inleiding op het thema door spreker
20u30 Bespreking/Vragen stellen
21u00 Slot en netwerkmoment met drankje
21u30 Einde

Na het succes van de bijeenkomst over het oprichten van een vzw georganiseerd op 
18 december 2013 in Heldergem, herhalen we deze bijeenkomst zodat ook uw 
bewonersgroep de kans krijgt deze bij te wonen.

Het is fantastisch dat jullie als vrijwilliger een zo groot engagement opnemen om te 
werken aan de leefbaarheid in uw dorp. Wat voor u begon als “wij willen de kermis 
doen heropleven” is nu misschien gevorderd tot een heus feestcomité. Of jullie 
organiseren als dorpsraad misschien een aantal infomomenten om de inwoners 
samen te brengen rond een actueel thema. Wat het ook is, wij merken dat velen onder 
jullie vragen hebben over de aansprakelijkheid bij het organiseren van een activiteit. 
De vraag wordt ook gesteld of jullie zich daarom perse moeten omvormen tot een vzw. 



Gratis tot en met 7 mei via info@dorpsbelangen.be 
met volgende gegevens: · Naam

· Bewonersgroep
· Aantal personen

We kunnen hier kort zijn: het grote voordeel van een vzw is dat je niet als lid (met 
persoonlijk vermogen) aansprakelijk wordt gesteld als de vereniging schulden heeft, 
maar als vzw. Het houdt natuurlijk ook verplichtingen in en het is aan jullie vereniging 
om uit te maken of dergelijke omvorming een juiste beslissing is. 

Daarom organiseert O-V Dorpsbelangen een bijeenkomst die jullie informeert over 
wat de oprichting van een vzw inhoudt, welke gevolgen dit heeft maar ook om jullie 
de kans te geven ervaringen en gedachten hierover uit te wisselen. Mevrouw Isabelle 
Demeyere van het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor VZW's (VSDC) 
komt een toelichting geven over onder andere de vzw-wetgeving maar er is ook 
ruimte om vragen te stellen. 

Iedereen is hier welkom, ook alle leden van bewonersgroepen die zich reeds 
omvormden tot vzw. Uw ervaring kan een meerwaarde bieden voor de andere 
groepen. Iedere aanwezige groep ontvangt bovendien een gratis bundel over het 
oprichten van een vzw die u nu of in de toekomst nog kan raadplegen. Deze bundel 
kunt u achteraf enkel tegen betaling verkrijgen. De Oost-Vlaamse Vereniging 
Dorpsbelangen biedt u ook een drankje aan als afsluiter.


