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Voorwaarden en toetredingsformulier 
Leden 2020 

Artikel 1: Missie van BCTE 

De VZW « Board Coaching To Excellence » werd opgericht met als hoofddoel Raden van Bestuur (RvB) en 
beslissingsorganen van KMO’s die ernaar streven om op duurzame manier performanter te zijn, te begeleiden 
om dankzij een betere governance, een betere collectieve dynamiek et een veel grotere individuele efficiëntie 
van de leden het succes van de onderneming te vergroten in een steeds meer veeleisende omgeving. 

Artikel 2: Activiteiten 

Hiervoor stelt BCTE Vzw een professioneel programma voor, met een gepersonaliseerde begeleiding om het 
succes te verzekeren van de auto-evaluatie van de functionering en van het hieropvolgende actieplan, met 
het oog op het optimiseren van de performanties van de RvB of Advisory Boards. 

Bovendien kan BCTE Vzw ook andere opdrachten realiseren, die voortvloeien uit discussies met de Voorzitter, 
de RvB of de aandeelhouders, namelijk de search naar en de integratie van nieuwe bestuurders, van externe 
raadspersonen en/of het invoeren van een Advisory Board, enz. 

BCTE Vzw streeft er ook naar om bevoorrechte relaties op te bouwen met andere verenigingen die eveneens 
streven naar de uitmuntendheid  voor de RvB. 

Artikel 3: Leden 

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimumaantal leden mag niet lager zijn dan drie. 

Zijn lid, de oprichters en de rechts- en natuurlijke personen die zich ertoe verbinden om de missie van de Vzw 
te ondersteunen en om de statuten van de Vzw te eerbiedigen. Door hun specifieke competenties et door 
hun activiteiten dragen de leden rechtstreeks bij tot het verwezenlijken van het sociaal oogmerk. Op die 
manier zijn zij klaar om de missies die de Vzw hen toevertrouwt te realiseren en zij engageren zich hiertoe.  

Zij nemen deel aan en hebben stemrecht bij de Algemene Vergaderingen. Op deze manier bepalen zij de 
politiek, de stratégie en de jaarlijkse objectieven van de Vzw BCTE. 

De leden maken deel uit van het BCTE-netwerk en zullen prioritair zijn bij een vraag naar of een search naar 
onafhankelijke bestuurders of leden van een adviesraad. 
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Bovendien hebben zij recht op een commissionering van 25% op de missies die aan de Vzw worden 
toevertrouwd via hun aanbreng of interventie, om zo hun kosten en de besteedde tijd te dekken. 

Artikel 4: Procedure van toetreding van kandidaat leden 

De bevoegdheid om nieuwe leden toe te laten behoort exclusief toe aan de Raad van Bestuur. Deze kan het 
onderzoek van de kandidaturen delegeren aan een toetredingscomité, waarvan de samenstelling en de 
werking bepaald wordt door de Raad van Bestuur. 

Eenieder die wenst toe te treden tot de Vzw moet een schriftelijke of electronische aanvraag indienen bij de 
Raad van Bestuur met de melding van zijn naam, voornaam, adres en een motivatiebrief met de redenen 
waarom de aanvrager denkt in aanmerking te komen. 

Deze aanvraag zal begeleid worden door een CV met het detail van de huidige of voorbije bestuursmandaten. 

De Raad van Bestuur (of het toetredingscomité) zal een beslissing nemen op zijn volgende vergadering, 
deze beslissing moet niet gemotiveerd worden en er is geen beroep mogelijk. 

Artikel 5: Ontslag - uitsluiting 

De leden zijn vrij om zich op ieder ogenblik terug te trekken uit de vereniging door hun ontslag per brief aan 
te bieden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Ze kunnen hun lidgeld ontvangen door de Vzw niet 
terugvorderen. 

Het lid dat zijn lidgeld niet betaalt binnen de maand na het ontvangen van een herinnering per aangetekend 
schrijven, is verondersteld ontslagnemend.  

De uitsluiting van een lid kan maar uitgesproken worden door de Raad van Bestuur dat unaniem moet 
beslissen.  
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Naam  

Voornaam  

Email adres  

GSM nummer  

Coordonnées de facturation : 

Bedrijf  

Adres, n°  

Postal code  

Localiteit 

BTW nr. 

Bestuursmandaten :  

Gelieve uw verschillende 
bestuursmandaten te 
speciferen 

Gedaan te Brussel, in twee originele exemplaren, op    _____ /_____ / __________                                   

Vermelden van « Goed voor akkoord » en paraferen van elke pagina.     

Handtekening:  
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BIJLAGE 

Bedragen lidgeld en rechten die eruit voortvloeien 

Intrederecht  Nihil  

Jaarlijkse bijdrage  EUR 350  

Deelname aan de AV  1 stem

Missies BCTE  Aanbreng commissie (*)

Bestuurdersnetwerk  Ja (**)

 (*) Alle leden hebben recht op een aanbreng commissie op de missies die aan de Vzw worden 
toevertrouwd dankzij hun tussenkomst. Deze is vastgesteld op 25%. 

(**) Alle leden van de Vzw maken deel uit van het netwerk en zullen prioritair beschouwd worden wanneer 
er vragen zijn naar of research voor onafhankelijke bestuurders of leden van advies raden. De leden die één 
of meerdere mandaten als bestuurder bekomen dankzij de tussen komst van de Vzw verbinden zich ertoe 
om lid te blijven voor de hele duur van het mandaat (of mandaten). 

De statuten van de VZW zijn verschenen in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad op 3 juni 2011 en zijn te 
raadplegen (in het Frans) op de site van SPF Justice: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm Ondernemingsnummer: 836 467 622 


