
Breng je VZW 100% in orde
met de huidige VZW-wetgeving
dankzij de handige VZW-Helper.



Wat is de VZW-Helper?
• Een online module, specifiek toegespitst op alle algemene en 

jaarlijkse verplichtingen voor VZW’s

• Je wordt op elk moment op de hoogte gebracht van hoeveel 
procent jouw VZW in orde is met de huidige VZW-wetgeving

• Via een handige ‘checklist’ legt Assist je stap-voor-stap uit
wat je precies moet doen om je VZW verder in orde te brengen

• Tal van handige tools om statuten op te zoeken, officiële 
documenten op te maken, de jaarlijkse Algemene Vergadering te 
organiseren,...



Alles wat je nodig hebt om je VZW 100% in orde
te brengen (en te houden) in 1 handige module.



Zoals een lijst met veel gestelde vragen (en hun antwoorden)
naar aanleiding van de nieuwe VZW-wetgeving.



In duidelijke taal lees en leer je de belangrijkste aspecten
van de nieuwe wet en hoe je jouw VZW hierop kan aanpassen.



Daarnaast kan je in een handige tool het ledenregister
van de Algemene Vergadering opmaken.



Met 1 klik download je het officiële ledenregister van de VZW.
Elke VZW is verplicht om zo’n ledenregister op te maken.



Ook het huidige Bestuur en eventuele vroegere bestuurders
kan je in een aparte rubriek beheren.



Dankzij een overzichtelijke ‘VZW-Checklist’ weet je op elk moment
welke verplichtingen je dit jaar nog moet nakijken.



Sommige zaken moet je slechts 1 keer nakijken,
andere verplichtingen moeten jaarlijks nagekeken worden.



Elke ‘check’ bestaat uit enkele eenvoudige vragen
die je met de nodige uitleg zelf kan beantwoorden.



Op basis van je antwoorden, geeft Assist je meer
info over je VZW en/of wat je precies moet doen.



Heb je een ‘check’ afgewerkt,
dan gaat je VZW-Status met X% omhoog.



Waar nodig, krijg je eerst nog wat extra informatie
om elke vraag correct te kunnen beantwoorden.



Heb je in sommige gevallen ‘geen idee’ wat je
precies moet doen, dan helpt Assist je op weg.



Of kan je handige tools gebruiken die in Assist zelf zitten
en die je helpen om de vraag op te lossen.



Zoals een tool om ‘Wettelijke publicaties en bekendmakingen’
(Formulieren I en II) op te maken en te beheren.



Stap voor stap verzamelt Assist
alle info dat het nodig heeft.



Hier selecteer je bijv. welke
bestuurders ontslagen worden...



…en wie dit jaar benoemd wordt
als nieuwe bestuurder.



Hier kan je een eventuele
statutenwijziging ingeven.



Vervolgens geef je nog aan wie
de documenten zal ondertekenen.



De Formulier I en II worden voor jou
automatisch ingevuld en opgemaakt…



en Assist vertelt je stap voor stap
wat je hiermee vervolgens moet doen.



Maar eigenlijk is dat niet meer dan
de PDF afdrukken en opsturen ;-)



Tenslotte biedt Scwitch via Assist ook een tool aan om de 
statuten van je VZW aan te passen aan de nieuwe wetgeving.



Aan de hand van 42 vragen, die je één voor één moet doorlopen,
kan je de statuten van je VZW opmaken.



Bij elke vraag krijg je eerst een woordje uitleg, zodat je de VZW-wet
niet moet kennen om de vragen toch correct te beantwoorden.



De Statutenbouwer verwerkt die info in een voorstel tot statuten,
met daarnaast alle wettelijke info die ook vermeld moet worden.



Van elk artikel kan je tijdens het werken al een PDF
downloaden met daarin het voorontwerp van dat artikel.



Heb je uiteindelijk alle vragen overlopen,
dan kan je jouw statuten downloaden.



Dit is bijv. een oprichtingsakte die zo kan ‘neergelegd’ worden op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank waar jouw VZW gevestigd is.



Test Assist 30 dagen gratis uit
en breng je VZW vandaag

nog 100% in orde.

www.assistonline.eu


