STATUTEN VAN DE VERENIGING ZOALS VASTGESTELD OP DE VERGADERING DER OPRICHTERS
GEHOUDEN TE GENT OP 31 JANUARI 2011

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
ARTIKEL 1.
De vereniging draagt als naam Crimilumni Vereniging van Oudstudenten Criminologie Gent, afgekort
Crimilumni. Deze naam wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder
winstoogmerk" of de afkorting "vzw".
ARTIKEL 2.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Universiteitsstraat 4, 9000 Gent België. De
vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent. Alle stukken voorgeschreven door de vzwwet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het
voornoemde gerechtelijk arrondissement.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel van de vereniging te verplaatsen naar iedere plaats
binnen het Nederlands taalgebied mits naleving van eventuele toepasselijke taalwetgeving en de nodige
openbaarmakingsvereisten te vervullen.
ARTIKEL 3.
De vereniging heeft tot doel de band tussen de alumni van de opleiding Criminologische Wetenschappen van
de Universiteit Gent alsook de band tussen de alumni en de opleiding aan te halen, te onderhouden en te
versterken, de maatschappelijke belangen van de alumni te behartigen en de wetenschappelijke en
socioculturele ontwikkeling na de studie te bevorderen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door de afgestudeerden van de opleiding Criminologische
Wetenschappen van de Universiteit Gent met elkaar in contact te brengen via academische of socioculturele
activiteiten en via diverse communicatiekanalen.
De vereniging kan alle goederen verwerven, huren of in bruikleen bezitten, nodig voor haar inrichting en
werking overeenkomstig haar doel. Zij kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van
bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en
waarvan de opbrengst te allen tijde volledig zal worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële nietwinstgevende doelstellingen.
ARTIKEL 4.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 41 van deze statuten.

TITEL II: LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve
leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het

ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26,
novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij
wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd
binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke
bepalingen zoals gestipuleerd in de vzw-wet zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen
stemrecht op de algemene vergadering en hebben enkel die rechten en plichten hen toebedeeld door de wet,
door de besluiten genomen in uitvoering van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement. De statutaire
bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
De toetreding van een lid impliceert de bereidheid om zich aan deze statuten en aan alle beslissingen genomen
in aansluiting met deze statuten te onderwerpen.
ARTIKEL 6.
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon die een academische graad of een
diploma van een aanvullende opleiding of specialisatieopleiding heeft behaald aan de Universiteit Gent binnen
de opleiding Criminologische Wetenschappen (zoals daar zijn: master/licentiaat, master na master, doctor), die
door de raad van bestuur wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing
houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon die reeds toegetreden lid is en die
door de algemene vergadering wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om
toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
ARTIKEL 7.
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen – zowel natuurlijke
als rechtspersonen of organisaties – als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de
vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. De beslissing van de raad van bestuur
moet niet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen beroep. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het
huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 8.
Het jaarlijks lidgeld voor alle leden wordt bepaald door de raad van bestuur en mag niet meer bedragen dan 50
euro (aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen).
ARTIKEL 9.
Alle leden van de vereniging zijn verplicht:
a) De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te
leven.
b) De belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden.
ARTIKEL 10.
Elk lid – effectief en/of toegetreden – kan ten allen tijde uit de vereniging treden.
Effectieve leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een formeel schrijven per fax
of per gewone brief of per aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur. Indien het effectief lid
geen bestuurder is, gaat het ontslag onmiddellijk in na dit schrijven. Indien het lid een bestuurder is, wordt de
procedure in artikel 15 gevolgd.
Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken bij middel van een schriftelijk
bericht. Het ontslag wordt onmiddellijk effectief na dit bericht.

Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de
lidmaatschapsbijdrage voor het desbetreffende jaar.
Het lidmaatschap van effectieve en toegetreden leden die hun lidmaatschap voor het lopende jaar binnen de
door de raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een eerste schriftelijke
aanmaning en dit voor een termijn van twee maanden na datum van verzending van die aanmaning. Binnen
deze termijn kan het lid overgaan tot regularisatie. Het lidmaatschap van de effectieve en/of toegetreden leden
die hun lidmaatschapsbijdrage niet hebben betaald binnen de voormelde regularisatietermijn, komt
automatisch te vervallen.
Als een effectief lid in strijd handelt met de statuten en/of de doelstellingen van de vzw of wanneer het de
medewerking aan de activiteiten van de vereniging heeft stopgezet gedurende meer dan één jaar, zonder
billijke redenen, kan deze, op voorstel van de raad van bestuur, uitgesloten worden volgens de procedure van
artikel 36.
Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw kunnen door een eenzijdig besluit
van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap. Toegetreden leden kunnen vragen gehoord te
worden door de raad van bestuur omtrent de beslissing tot uitsluiting. Van deze hoorzitting wordt een procesverbaal gemaakt. De wijze waarop toegetreden leden in kennis worden gesteld van het voorstel tot beëindiging
van het lidmaatschap en de te volgen procedure indien deze leden gehoord wensen te worden, worden
bepaald in het huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch ingeval een lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt
verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld. Het effectief lidmaatschap van een lid eindigt automatisch
wanneer ook het toegetreden lidmaatschap eindigt.
ARTIKEL 11.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,
en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 12.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die effectief lid zijn
van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit
slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 13. – Duur van het mandaat van de bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van twee jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijdse
benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
ARTIKEL 14. – Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De
kosten die zij gebeurlijk bij de uitoefening van hun mandaat dienen te maken, kunnen worden terugbetaald
door de vereniging bij beslissing van de raad van bestuur overeenkomstig de criteria vastgesteld door de
algemene vergadering en binnen de perken van de begroting. De akten betreffende de benoeming van de
bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de
dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 15. – Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke
onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige
en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de
algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit
ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire
minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering
bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook
schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden
op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 16. – Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur als college leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien dit quorum niet bereikt is, kan
een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering mag niet binnen de
15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van
diegene die hem vervangt doorslaggevend, uitgezonderd in de gevallen waarin de raad van bestuur slechts
twee leden telt. In dit geval worden de beslissingen genomen met unanimiteit van de stemmen. Iedere
bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een
vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 17.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, eventueel op vraag
van twee derde van zijn effectieve leden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 18.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al
de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze
bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 19.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot
schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt, conform Art. 2281 B.W., in
elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander
telecommunicatiemiddel dat niet noodzakelijk in een schriftelijk stuk dient te resulteren indien de
geadresseerde een andere wijze van ontvangst hanteert.
ARTIKEL 20.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Deze
worden aan de algemene vergadering voorgelegd.
ARTIKEL 21.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig
besluit of van enige machtiging.
ARTIKEL 22. – Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid,
W.VZW.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meer de bestuurders. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester, een communicatieverantwoordelijke en elke functie die voor de goede
werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaats
grijpt kan niet langer zijn dan twee jaar. De functionarissen zijn herkiesbaar.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur
moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden
van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten
binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
ARTIKEL 23. – Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid,
W.VZW.
Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat
dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen. Onder daden
van dagelijks bestuur wordt gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de
normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij
wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet
vereisen of niet wenselijk maken.
Zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur
betreft, zal/zullen de dagelijkse bestuurder(s) collegiaal handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de
vzw in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen handelt.
De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaats grijpt kan niet langer zijn dan twee jaar. De leden van het
dagelijks bestuur zijn herkiesbaar.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen
bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur
moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden
van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur
moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen
na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord van de
bestuurders, zoals vermeld in artikel 19. De wijze van beraadslagen wordt in het huishoudelijk reglement
ingeschreven.
ARTIKEL 24. – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder.
De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.
Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.
ARTIKEL 25 – Toezicht door een commissaris.
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 vzw-wet
niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het bepaalde
in het K.B. van 19 december 2003, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 26.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en telt minstens drie effectieve leden.
Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend adviesrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste van
de aanwezige bestuurders, of door een door hem/haar aangewezen vervanger.

Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen middels schriftelijke volmacht.
Elk lid kan evenwel slecht één ander lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over een stem op de
algemene vergadering.
ARTIKEL 27.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a) het wijzigen van de statuten,
b) de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
c) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
e) de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
f) de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
g) de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
i) alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 28.
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens
als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering zal volgende punten bevatten:
1. Samenvatting van het beleid tijdens het voorbije maatschappelijk jaar;
2. bespreking en goedkeuring van het beleid voor het komende maatschappelijk jaar;
3. bespreking en goedkeuring van de jaarrekening , de balans en de begroting;
4. kwijting van de leden van de raad van bestuur.
ARTIKEL 29.
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
ARTIKEL 30.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe schriftelijk een verzoek richt aan de raad van bestuur waarin de te behandelen
agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te
roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
ARTIKEL 31.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de
voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten schriftelijk worden opgeroepen tenminste acht
dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 32.
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd
door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve
leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de
leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van
bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval het voorwerp van

een beslissing uitmaken.
ARTIKEL 33.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit.
ARTIKEL 34. - Statutenwijziging.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt
dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering
mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke
statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
eenparigheid van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 35.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van
het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 36.
Een aanwezigheid van 2/3 en een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een
effectief lid. Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het
lid, dat zijn stemrecht behoudt, worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. De beslissing
tot uitsluiting wordt schriftelijk gemotiveerd.
ARTIKEL 37.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter
en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene
vergadering.

TITEL V: INZAGERECHT
ARTIKEL 38.
Derden die belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene
vergadering te vragen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en
beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een
bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register (lijst) van de leden gehouden. Dit

register vermeldt de naam, voornamen, en woonplaats van de leden. Bovendien moeten alle beslissingen
betreffende de toetreding, uitreding of uitsluiting van de leden door toedoen van de raad van bestuur in dat
register worden ingeschreven, binnen acht dagen nadat het lid van de beslissing in kennis is gesteld.

TITEL VI: FINANCIERING - REKENINGEN - BEGROTING - CONTROLE
ARTIKEL 39
De vereniging kan onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen,
legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene
doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
ARTIKEL 40.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 vzw-wet en de daarop toepasselijke
uitvoeringsbesluiten.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt
binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting. De kwijting van de leden van de raad van bestuur moet ondertekend worden
door twee leden van de algemene vergadering.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken
binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TITEL VII: ONTBINDING, VEREFFENING
ARTIKEL 41.
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te
ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de
algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging
vrijwillig te ontbinden. Deze tweede algemene vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op
de eerste vergadering worden gehouden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank,
één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
belangenloze doelstelling, waarvan het doel dat van de huidige vereniging zoveel mogelijk benadert.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel
bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 42.
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging,
toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

