
Waimh – Vlaanderen, v.z.w. 
 

Statuten 

 

 

Titel  1.  Benaming, zetel, doel van de vzw World Association for Infant Mental 

Health – Vlaanderen. 

 

 
De stichters van de vzw Waimh – Vlaanderen zijn: 

 

Cluckers Gaston, hoogleraar, Paternosterstraat 94, 3110 Rotselaar, geboren te Mechelen op 18 

april 1946, rijksregisternummer 460418 375 79. 

 

Deboutte Dirk Jeroom Karel, hoogleraar, Gloriantlaan 3, 3060 Bertem, geboren te Essen op 

26 augustus 1946, rijksregisternummer 460826 357 79. 

 

Meurs Patrick, psycholoog, Henri Regastraat 25, 3000 Leuven, geboren op 18 mei 1960 te 

Leuven, rijksregisternummer 600518 193 77. 
 

 

 
Artikel 1. 

 
De vereniging draagt de naam ‘World Association for Infant Mental Health – Vlaanderen’, 

vzw, afgekort ‘WAIMH – Vlaanderen’. 

 

 

 

Artikel 2. 

 

De zetel van WAIMH – Vlaanderen, vzw is gevestigd te: Kroonlaan 20 – 1050 Brussel 

Gerechtelijk arrondissement: Brussel. 

 

Artikel 3. 

 

De vereniging heeft als doel alles in het werk te stellen ter bevordering van de geestelijke 

gezondheid van kinderen vanaf de conceptie tot aan de leeftijd van drie jaar. Om dit doel te 

verwezenlijken kan de vereniging zelf initiatieven nemen, bestaande initiatieven ondersteunen 

en activiteiten organiseren met betrekking tot onder andere: 

• opleiding, wetenschappelijk onderzoek en studie inzake de psychosociale 

ontwikkeling en psychische of psychiatrische problemen of aandoeningen van 

kinderen vanaf de conceptie tot drie jaar; 

• opleiding, wetenschappelijk onderzoek en studie inzake de effecten van de 

ontwikkeling vanaf de conceptie tot drie jaar, op de latere normale en pathologische 

ontwikkeling; 

• de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde programma’s van behandeling en 

preventie van stoornissen en problemen inzake geestelijke gezondheidszorg van het 



jonge kind en de relatie tussen het jonge kind en de verzorgende en opvoedende 

omgevingsfiguren of context; 

• interdisciplinaire samenwerking inzake opleiding, onderzoek en hulp met betrekking 

tot de normale en pathologische ontwikkeling en het adaptief en maladaptief 

functioneren van kinderen vanaf de conceptie tot drie jaar; 

• beeldvorming en informatieverstrekking; 

• contacten met beleidsorganen, behoeften vanuit het terrein van het wetenschappelijk 

onderzoek en de hulpverlening kenbaar maken, initiatieven nemen en ondersteunen 

van en naar het beleid toe; 

• aansluiten bij de recente internationale bekommernis en zorg voor de allervroegste 

kinderontwikkeling, de preventie van latere problemen die hiervan uitgaat en de 

promotie van gezonde, normale of adaptieve ontwikkelingspaden. 

 

 

Titel 2.  Leden.  
 

 

Artikel 4. 

 

De vereniging ‘Waimh – Vlaanderen’, vzw kent alleen gewone leden, in persoonlijke naam 

(geen organisaties). Het minimale aantal leden bedraagt 20. Het aantal leden van de algemene 

vergadering moet steeds hoger zijn dan het aantal bestuursleden in de raad van bestuur. 

 

 

Artikel 5. 

 

Voor lidmaatschap komt éénieder in aanmerking die een opleiding heeft gevolgd aan een 

Hogeschool of Universiteit en die actief is op het terrein van onderzoek, opleiding of 

hulpverlening inzake de ontwikkeling of het functioneren van kinderen vanaf de conceptie tot 

drie jaar. Eventueel kan de Raad van Bestuur bij dit artikel uitzonderlijk afwijken van de 

voorwaarden voor lidmaatschap, wanneer zich iemand met grote expertise aandient op vlak 

van onderzoek, opleiding of hulpverlening omtrent of aan kinderen tussen de conceptie en 

drie jaar. Alle leden beschikken over stemrecht tijdens de algemene vergadering. 

 

 

Artikel 6. 

 

Om lid te kunnen worden dient de betrokkene een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het 

Bestuur. 

 

 

Artikel 7. 

 

De bevoegdheid om nieuwe leden te aanvaarden, komt toe aan de Raad van Bestuur. Lid is hij 

die door twee derden van de leden van de Raad van Bestuur aanvaard wordt en jaarlijks het 

door de Algemene Vergadering bepaalde lidgeld heeft betaald. 

 

 

Artikel 8. 

 



De uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden beslist met een 

meerderheid van tweederde der stemmen. Het voorstel van uitsluiting dient uitdrukkelijk op 

de vooraf meegedeelde agenda te worden geplaatst. Het betrokken lid dient via een 

aangetekend schrijven tenminste veertien dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

op de hoogte te zijn gebracht van het voorstel tot uitsluiting en dient door de Algemene 

Vergadering gehoord te worden. 

 

 

Artikel 9. 

 

De stichters van de vzw Waimh – Vlaanderen zijn vermeld onder ‘Titel 1’. 

 

 

Artikel 10. 

 

De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks de bijdrage verbonden aan het lidmaatschap. Deze 

bedraagt maximaal 1000 Euro per jaar. 

 

 

Artikel 11. 

 

Een lid kan uit de vzw treden door een aangetekende brief aan de voorzitter van het Bestuur, 

waarin de aanvraag van het betrokken lid gemotiveerd wordt.  

 

  

Titel 3. De Algemene Vergadering. 
 

 

Artikel 12. 

 

De Algemene Vergadering komt ten minste éénmaal per kalenderjaar bijeen en bestaat uit alle 

leden. 

Ze wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ondervoorzitter, bij eenvoudige brief of per 

elektronische brief (e-mail) die de agenda vermeldt. 

De uitnodiging dient tenminste veertien dagen voor de bijeenkomst verstuurd te worden. 

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen als tenminste de helft van de leden 

aanwezig is. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede bijeenkomst belegd worden 

waarop geldige besluiten kunnen genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen. 

 

 

Artikel 13. 

 

De bevoegdheid van de Algemene Vergadering omvat wat in artikel 7 en in artikel 8 wordt 

genoemd. Bovendien is de Algemene Vergadering, overeenkomstig de nieuwe wet op de 

vzw’s, bevoegd voor: 

‘de wijziging van de statuten, 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 ontbinding van de vereniging, de 



uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal 

oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen’. 

Het netto-actief, zal, bij ontbinding, overgemaakt zal worden aan een vereniging met een 

gelijkaardige of belangenloze doelstelling. 

 

 

Artikel 14. 

 

De besluiten van de Algemene Vergadering worden per eenvoudige of per elektronische brief 

aan de leden meegedeeld, binnen de maand na de vergadering. Belanghebbende derden 

kunnen de besluiten van de algemene vergadering inkijken na een schriftelijke aanvraag bij de 

Raad van Bestuur. 

 

 

Artikel 15. 

 

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid, tenzij wettelijk of statutair 

anders bepaald is. 

Alle stemmingen over personen zijn geheim. 

Elk aanwezig lid heeft slechts één stem. Elk lid kan per volmacht stemmen. Elk aanwezig lid 

mag echter slechts één volmacht hebben. 

 

 

Artikel 16. 

 

Een bijzondere Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden op vraag van één vijfde 

van de leden. De vraag voor bijeenroeping dient schriftelijk te gebeuren bij het Bestuur, met 

vermelding van de redenen en met een formulering van het / de agendapunt(en). 

De vergadering wordt vervolgens samengeroepen door de Voorzitter, binnen een periode van 

veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag. 

 

 

 

Titel 4. Het Bestuur. 
 

 

Artikel 17. 

 

De leden van het Bestuur worden met een eenvoudige meerderheid verkozen door de 

Algemene Vergadering. Het Bestuur telt tenminste vijf leden. 

Leden van de Raad van Bestuur kunnen ontslag indienen na motivatie van hun beslissing. 

Nadat de Raad van Bestuur hiervan acte nam, gaat het ontslag drie maanden later in, de 

periode die vereist is om een nieuw bestuurslid te kunnen kiezen. Bestuurders kunnen ten 

allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden. 

Het bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college. 

 

Artikel 18. 

 

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 



Wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die gemachtigd zijn de 

vereniging te vertegenwoordigen, omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop ze die 

uitoefenen, worden door de algemene vergadering bepaald. 

Het bestuur treedt telkens op als college. 

 

Artikel 19. 

 

Het Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet bij wet of door middel van de statuten aan de 

Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Zo is het onder meer bevoegd om bankrekeningen 

te openen, toelagen en schenkingen aan te nemen. 

 

 

Artikel 20. 

 

Het Bestuur stelt een reglement van inwendige orde op en legt dit ter goedkeuring voor aan de 

Algemene Vergadering, die uiteindelijk beslist. 

 

 

Artikel 21. 

 

Bestuursleden hebben een mandaat van drie jaar dat driemaal hernieuwbaar is. Een lid dat een 

bestuursmandaat heeft vervuld is na een periode van drie jaar opnieuw verkiesbaar. Minstens 

één bestuurslid vertrekt na elke periode van drie jaar; een bestuurslid kan maximaal twaalf 

jaar in het bestuur blijven. Bestuursleden die ontslag nemen, kunnen gevraagd worden om als 

ere-bestuurslid een welbepaalde functie te vervullen in het bestuur van Waimh-Vlaanderen, 

vzw zoals het verzekeren van continuïteit of het vervullen van een specifieke deelfunctie. 

 

 

Annex: 

 

Leden van het bestuur van Waimh – Vlaanderen: 

 

De Raad van bestuur heeft onder haar leden de volgende functies verdeeld: 

 

 

 

 

 


