OPRICHTING VZW VLAAMS ARCHEOLOGENCOLLECTIEF
Het jaar TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN
Op 01 februari 2015
Zijn verschenen:
1. Nele Vanholme, Belg, Mimosastraat 77 te 9000 Gent, geboren te 26.10.1981 te Gent
2. Daan Celis, Belg, Oever 12 te 2500 Lier, geboren op 13.03.1987 te Lier
3. Nele Heynssens, Belg, Gentstraat 50 bus 2 te 9800 Deinze, geboren op 09.04.1988 te Gent
4. Veerle Hendriks, Belg, Hazeldonkstraat 18 te 2800 Mechelen, geboren te 03.06.1983 te Antwerpen
5. Nathalie Baeyens, Belg, Charles de Kerchovelaan 445 te Gent, geboren op 20.11.1986 te Mortsel
6. Raphaël De Brant, Belg, Gentse Baan 71A bus 102 te Sint-Niklaas, geboren op 31.01.1987 te SintNiklaas
7. Frederik De Kreyger, Belg, Kapellestraat 45 te Ename, geboren op 18.07.1987 te Gent
8. Karen Verschueren, Belg, Maelbroekstraat 44 te 9230 Wetteren, geboren op 14.10.1988 te Gent
9. Dimitri Teetaert, Belg, Koningin Astridlaan 182 te 9000 Gent, geboren op 07.05.1987 te SintAmandsberg
I.- OPRICHTING
De comparanten verklaren een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna de vzw-wet genoemd.
II.- STATUTEN
De statuten van deze vereniging zonder winstoogmerk luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm, naam, zetel, duur en doel
Art. 1 – Rechtsvorm – Naam
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig Titel I van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verengingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna de vzw-wet genoemd en draagt de naam: " Vlaams
Archeologencollectief”. Ze wordt in de statuten verder aangeduid als “ VLAC”. De verening houdt zich
het recht voor de afkorting “VLAC” te gebruiken in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, publicaties en andere stukken die uitgaan van de vereniging.
Alle stukken uitgaande van de vereniging bevatten naast de naam van de vereniging, onmiddellijk
gevolgd door de afkorting v.z.w., eveneens het adres van de maatschappelijke zetel.
Art. 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Mimosastraat 77 in 9000 Gent, gelegen
in het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen.
Art. 3 - Duur
VLAC is opgericht voor onbepaalde duur
Art. 4 - Doel
Het VLAC stelt zich algemeen tot doel de belangen van de Vlaamse archeologen te behartigen. De
vereniging wil iedere werknemer binnen het archeologische werkveld vertegenwoordigen, met
speciale aandacht voor de terreinarcheologen. Door het ondersteunen van haar leden wil het VLAC
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bijdragen tot de kwaliteit van het archeologische onderzoek. Concreet neemt het VLAC volgende
taken op zich:
Verenigen Het VLAC wil via haar website als een platform en communicatienetwerk dienen om
archeologen te verenigen en te vertegenwoordigen. De vereniging is een medium om de belangen
van de werknemers in de sector als groep te behartigen.
Signaleren Het VLAC tracht de arbeidsomstandigheden binnen de (terrein)archeologie in kaart te
brengen. Op die manier kan de vereniging problemen aan het licht brengen en werken aan een
structurele aanpak.
Informeren Het VLAC biedt online relevante informatie aan inzake arbeidsrecht (contracten,
veiligheid, paritair comité, CAO’s, …). Resultaten van enquêtes worden openbaar gemaakt om
archeologen te informeren over de gangbare arbeidsomstandigheden.
Daarnaast kan de vereniging zonder winstoogmerk alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde statutaire doelstellingen, met
inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat
wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. Zo kan zij tevens acties organiseren teneinde
gelden te verzamelen ter verwezenlijking van haar doel.
Titel II: Leden
Art. 5 - Leden
Het VLAC wordt samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal effectieve leden
is onbeperkt, doch mag niet minder dan drie bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste
effectieve leden. Zij die zich op de website van het VLAC via het inschrijvingsformulier aanmelden en
in orde zijn met de lidmaatschappelijke bijdrage, worden beschouwd als toegetreden leden. Enkel
natuurlijke personen kunnen lid zijn van het VLAC
Art. 6. - Lidgeld
De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de raad
van bestuur. Het maximumbedrag hierbij wordt vastgelegd op 50 euro.
Art. 7 – Kandidatuur effectieve leden
Een kandidaat effectief lid dient zijn verzoek om aanvaarding schriftelijk te richten aan de raad van
bestuur en schriftelijk zijn instemming te betuigen met het doel, de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging. De raad van bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van het
verzoek en brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte ven deze beslissing.
Art. 8 – Einde van het lidmaatschap
Elk effectief lid is vrij op gelijk welk tijdstip uit de vereniging te treden. Het ontslag moet schriftelijk
aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
De raad van bestuur beschouwt als ontslagnemend het effectief lid dat niet langer
lidmaatschapsbijdrage betaald, nadat het hiertoe door de raad van bestuur schriftelijk is
aangemaand. De raad van bestuur beschouwd als ontslagnemend het effectieve lid dat stelselmatig
zou nalaten deel te nemen aan de werkzaamheden van de verenging.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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Geen enkel lid, uitgetreden lid of uitgesloten lid of hun erfgenamen kunnen rechten doen gelden op
het maatschappelijk bezit of de gestorte bijdragen, noch enige vergoeding voor om het even welke
geleverde prestatie eisen.
Titel III: Algemene vergadering
Art. 10 - Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, individueel of vertegenwoordig,
en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter of het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.
Een effectief lid kan zich door een andere stemgerechtigd lid op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een verlenen van één schriftelijk volmacht. Elk effectief lid kan op de
algemene vergadering drager zijn van slechts één volmacht.
Art. 11 - Bevoegdheden
Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor:
1° de wijzingen van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurder en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
6° de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een effectief lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art 12. - Vergaderingen
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur of door de voorzitter bijeengeroepen,
telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen indien twee bestuurders
of tenminste één vijfde (1/5de) van de leden erom verzoekt. Daartoe moeten zij een schriftelijk
verzoek richten tot de raad van bestuur, op de zetel van de vereniging, met opgave van de
agendapunten die zij wensen te bespreken. Ingeval van een verzoek door twee bestuurders of één
vijfde (1/5de) van de leden moet de raad van bestuur, de algemene vergadering bijeenroepen binnen
eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk
gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. Indien de raad van bestuur nalaat deze vergadering te
organiseren, zijn de verzoekers gerechtigd deze vergadering zelf bijeen te roepen.
De algemene vergadering moet ten minste één maal per jaar bijeenkomen, in de loop van de eerste
zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen boekjaar, de goedkeuring van de begroting voor het volgend boekjaar, de goedkeuring
van het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar en, in voorkomend geval, de
goedkeuring van het verslag van de commissaris(sen) over de jaarrekening.
Alle leden worden ten minste acht (8) dagen vóór de algemene vergadering uitgenodigd. De
uitnodiging gebeurt bij gewone brief of elektronische post en bevat de dag, het uur, de plaats en de
agenda van de algemene vergadering.
Wanneer de algemene vergadering zich over stukken moet uitspreken, moeten deze bij de
oproepingsbrief worden gevoegd. De oproepingsbrief wordt in naam van de raad van bestuur
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering,
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door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire
bevoegdheden.
De raad van bestuur stelt de agenda voor de algemene vergadering vast, behoudens in de gevallen
waarin de algemene vergadering wordt samengeroepen op initiatief van twee bestuurders of van ten
minste één vijfde (1/5de) van de leden, in welk geval de raad van bestuur ten minste de door de
verzoekers opgegeven agendapunten op de agenda moet plaatsen.
De raad van bestuur is evenwel bevoegd om nog andere punten dan deze opgegeven door de
verzoekers aan de agenda van de vergadering toe te voegen.
Er mag op de algemene vergadering niet worden afgeweken van de agenda tenzij alle leden van de
vereniging, aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, hiermee akkoord gaan
Art. 13 – Quorum en stemming
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en de vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin de van toepassing
zijnde wet of statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien minstens de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van de effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over een wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering
van de leden slechts rechtsgeldig besluiten voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en voor zover tenminste de twee derde (2/3de) van de leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van
twee derde (2/3de) van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebrachte stem.
Voor een wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, moet de
hiervoor omschreven procedure worden gevolgd met dat verschil dat de wijziging moet worden
aangenomen met een meerderheid van vier vijfde (4/5de) van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op een eerste vergadering minder dan twee derde (2/3de) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die rechtsgeldig kan
beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze
tweede vergadering mag echter niet worden gehouden binnen de vijftien (15) dagen na de eerste
vergadering.
Art. 14 - Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door de persoon die
hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden. De
notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register dat gehouden wordt op de zetel van de
vereniging en dat ter inzage zal zijn van de leden.
Alle uittreksel en afschriften van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend
verklaard door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door
de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire
bevoegdheden.
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Belanghebbenden die geen effectief lid zijn van het VLAC kunnen hiervan inzage krijgen op de
maatschappelijke zetel na toelating van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, van de
ondervoorzitter.
De effectieve leden worden binnen de maand die volgt op de algemene vergadering bij gewone brief
of elektronische post in kennis gesteld van de genomen beslissingen.
Titel IV: Raad van bestuur
Art. 15 - Samenstelling van de Raad van Bestuur
Het VLAC wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 tot maximum 15 leden, gekozen
uit de leden van de algemene vergadering.
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van twee jaar. Dit mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de
vereniging aangaat.
De bestuurder neemt zijn mandaat zonder bezoldiging waar. De raad van bestuur kan wel de
terugbetaling bevelen van sommige kosten die door de effectieve leden en de bestuurders van VLAC
worden gedragen en voortspruiten uit hun samenwerking aan de vereniging.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval
gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.
De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van
de bestuurder die hij vervangt.
Art. 16 - Voorzitter
De algemene vergadering kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
penningmeester en een secretaris en elke functie die voor de goede werking van de vereniging
noodzakelijk is, kiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de
ondervoorzitter.
Art. 17 - Vergaderingen van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur komt minstens één maal per jaar samen. De raad van bestuur wordt
samengeroepen door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of verhindering, door de persoon die
hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden.
Alle leden van de raad van bestuur worden ten minste acht (8) dagen voor de vergadering
uitgenodigd. Deze uitnodiging gebeurt bij gewone brief of elektronische post en bevat de dag, het
uur en de plaats van de bijeenkomst, alsook de agenda van de vergadering. De oproepingsbrief
wordt ondertekend door de voorzitter of bij diens afwezigheid of verhindering, door de persoon die
hem ingevolgde deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden.
De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomst telkens wanneer dit vereist is in het
belang van de vereniging, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkende verzoek
van twee bestuurders. Daartoe moeten zij een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van de
raad van bestuur, op de zetel van de vereniging, met opgave van de agendapunten die zij wensen te
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bespreken. Indien de raad van bestuur nalaat deze vergadering te organiseren, zijn de verzoekers
gerechtigd deze vergadering zelf bijeen te roepen.
Er kan slechts van de agenda van de raad van bestuur worden afgeweken indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee akkoord gaan.
Art. 18 - Vergadering van de Raad van Bestuur: vertegenwoordiging, stemming, quorum, notulen,
schriftelijk besluitvorming
Ieder bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door
een andere bestuurder.
Hiertoe is een schriftelijke volmacht vereist.
Ieder bestuurder beschikt over één stem.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid of verhindering,
door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire
bevoegdheden.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum op een eerste vergadering
niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan
deze tweede vergadering rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen is een voorstel verworpen. Een onthouding wordt niet als stem aangerekend.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris.
De notulen worden ingeschreven en bewaard in een daartoe bestemd register dat op de zetel van de
vereniging wordt bewaard en dat ter inzage zal zijn van de leden.
Belanghebbenden die geen effectief lid zijn van het VLAC kunnen hiervan inzage krijgen op de zetel
na toelating van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend
verklaard door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of verhindering, door
de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire
bevoegdheden.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging
zonder winstoogmerk 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 en dat in elk geval
een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video-of telefoonconferentie.
Art. 19.- Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van
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bestuur, moet de bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de raad van bestuur
een besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van
de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Deze procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
Art. 20 - Aansprakelijkheid
De bestuurder en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van
de vereniging zonder winstoogmerk.
Tegenover de vereniging en tegenover derden zijn zij alleen verantwoordelijk voor het vervullen van
de hun gegeven opdracht en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Art. 21 - Intern bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging zonder winstoogmerk, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren onder meer:
-

-

het financieel beheer van de vereniging, met inbegrip van de voorbereiding van de begroting en
het opstellen van de jaarrekening, met het oog op de goedkeuring door de algemene
vergadering;
de voorstelling van het activiteitenverslag van de vereniging op de algemene vergadering;
de opvolging van besluiten en standpunten van de vereniging;
de oprichting en werkingsmodaliteiten;
de toetredingsmodaliteiten en het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de leden;
het opstellen van een eventueel huishoudelijk reglement.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Nietnaleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het
gedrang.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan een
of meerdere bestuurders of zelf aan de andere personen die al dan niet effectief lid zijn van de
vereniging, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van
de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur. Elke delegatie van
bevoegdheden is op elk ogenblik door de raad van bestuur herroepbaar.
Art. 22 - Extern bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging zonder winstoogmerk in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van de
leden.
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Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vereniging zonder winstoogmerk in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter alleen optredend.
De raad van bestuur en/of de bestuurders(s) die de vereniging vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden van de vereniging aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Titel V: Begroting en rekeningen
Art. 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de vzw-wet en de
daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van
bestuur de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar, alsook de begroting van het volgend
boekjaar, ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering. Na de goedkeuring van de
jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting van de
bestuurders en desgevallend, van de commissaris(sen).
De raad van bestuur draagt er ook zorg voor dat de jaarrekening wordt neergelegd.
Art. 24 – Register
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Dit
register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle
beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad
van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht (8) dagen nadat hij van de beslissing
in kennis is gesteld.
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.
Titel VI: ontbinding en vereffening
Art. 25 - Ontbinding
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het
aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over
een regularisatietermijn van drie maanden.
Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan alleen
de algemene vergadering besluiten tot de ontbinding van de vereniging, overeenkomstig de
procedure bepaald in artikel 13 van deze statuten.
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De algemene vergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, of bij gebrek daarvan de
rechtbank, benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en de
vereffeningsvoorwaarden.
Art. 26 - Bestemming van het actief
In geval van ontbinding beslist de algemene vergadering over de bestemming van de activa van de
vereniging, die na aanzuivering van de schulden, moeten worden overgedragen aan een vereniging
waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.
Vanaf het besluit tot ontbinding vermeldt de vereniging zonder winstoogmerk steeds dat zij “VZW in
vereffening” is.
Titel VII. - Algemene bepalingen
Art. 27- Wettelijke bepalingen
Al wat niet bij deze statuten is bepaald zal overeenkomstig de bepalingen van de vzw-wet worden
geregeld.

Titel VIII. - Slotbepalingen
1) AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2015. Het begrijpt ook alle handelingen die
vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vereniging hebben plaatsgehad.
2) EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zestien.
3) BESTUURDERS
Na het lezen, goedkeuren en ondertekenen van de statuten zijn de stichters-effectieve leden in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben zij volgende leden tot lid van de
raad van bestuur genoemd.
Tot bestuurders worden benoemd:
1. Nele Vanholme, Mimosastraat 77 te 9000 Gent, geboren te 26.10.1981 te Gent
2. Daan Celis, Oever 12 te 2500 Lier, geboren op 13.03.1987 te Lier
3. Nele Heynssens, Gentstraat 50 bus 2 te 9800 Deinze, geboren te 09.04.1988 te Gent
4. Veerle Hendriks, Hazeldonkstraat 18 te 2800 Mechelen, geboren te 03.06.1983 te Antwerpen
5. Nathalie Baeyens, Charles de Kerchovelaan 445 te Gent, geboren op 20.11.1986 te Mortsel
6. Raphaël De Brant, Gentse Baan 71A bus 102 te Sint-Niklaas, geboren op 31.01.1987 te Sint-Niklaas
7. Frederik De Kreyger, Kapellestraat 45 te Ename, geboren op 18.07.1987 te Gent
De bestuurders worden benoemd vanaf heden.
4) COMMISSARISSEN
De comparanten besluiten geen commissaris te benoemen daar de vereniging er niet toe gehouden
is.
5) OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VERENIGING IN
OPRICHTING
Alle verbintenissen alsook alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle werkzaamheden verricht
door de oprichters, in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting worden overgenomen
en bekrachtigd door de ondergetekenden.
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