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Onderwerp akte : Wijzigingen raad van bestuur - gevolmachtigde - nieuwe statuten
Uittreksel uit de akte:
De algemene vergadering heeft op 28 september 201 3 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van
De Lamper An, Diestsestraat92,3000 Leuven, geboren op 1010311982
Gielen Gerard, Zavelvennestraat 61, 3500 Hasselt, geboren op 21108/1959
Peerenboom Katy, Guldensporenstraat 46,2140 Borgerhout, geboren op 30/1 111974
Van Esbroeck Barbara, Leeuwerikenstraat23,300l Heverlee, geboren op2011011981
Van de Weghe Karline, Bosveld 8, 3150 Wespelaa¡ geboren op 20112f1965
Van de Weyer Gerda, Jan Van Harcourtlaan 7 , 3200 Aarschot, geboren op 22111fi952
Vansteenwegen Alfons, Slijkstraat 5,3212 Pellenberg, geboren op 0610711941
Zwaenepoel Luc, Smyrnisstreet 23, GR 57019 Perea (Griekenland), geboren op 0410111952

De algemene vergadering heeft op 28 september 2013 tot nieuwe bestuurders benoemd:
De Bie Chloé, Veurestraat 20, 9051 Afsnee, geboren op 31/05/1989, te Gent
Elaut Els, Oosteeklostraat 20, 9000 Gent, geboren op 2310711980, te Ninove
Geuens Sam, LindepleinT,2400 Mol, geboren op 1210711986, te Mol
Lammens Mieke, Groenenborgerlaan 1 06, 2610 Wilrijk, geboren op 05/08/1965, te Wilrijk
Van Soom Lore, Beekstraat9,2140 Borgerhout, geboren op09/09/1986, te Mechelen
Vanweehaeghe Sybille, Spinmolenplein 300, 9000 Gent, geboren op 0410711959, te Avelgem
Witpas Alexander, Harmoniestraatl02,2018 Antwerpen, geboren op 16/05/1972, te Leuven

De algemene vergadering heeft op 28 september 201 3 tot bestuurders herbenoemd:

Enzlin Paul, Wakkerzeelsebaan 150, 3018 Wljgmaal, geboren op 19/10/1968, te Deurne
Penne llse, Coolhemstraat 43, 2870 Puurs, geboren op 261121192, te Rumst
Verschuren Jesse, Kerkstraat9,240O Mol, geboren op 10/03/1982, te Lommel

De huidige samenstelling van de raad van bestuur is hierdoor als volgt:
De Bie Chloé, Veurestraat 20, 9051 Afsnee, geboren op 31/05/1989, te Gent
Elaut Els, Oosteeklostraat 20, 9000 Gent, geboren op2310711980, te Ninove
Enzlin Paul, Wakkerzeelsebaan '150, 3018 Wljgmaal, geboren op 19/10/1968, te Deurne
Geuens Sam, Lindeplein7,240O Mol, geboren op1210711986, te Mol
Lammens Mieke, Groenenborgerlaan 106, 261 0 Wilrijk, geboren op 05/08/1 965, te Wilrijk
Penne llse, Coolhemstraat 43, 2870 Puurs, geboren op 261121192, te Rumst
Van Soom Lore, Beekstraat9,2140 Borgerhout, geboren op 09/09/1986, te Mechelen
Vanweehaeghe Sybille, Spinmolenplein 300, 9000 Gent, geboren op 0410711959, te Avelgem
Op de laatste blz. van Luik B vermelden

:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
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verschuren Jesse, Kerkstraat8,24O0 Mol, geboren op 10/03/1982, te Lommel
Witpas Alexander, HarmoniestraatlO2,2018 Antwerpen, geboren op 16/05/1972, te Leuven

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden'

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en

heeft eveneens alle bevoegdhãden die nièt bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend en op voorwairde dat zijn beslissìngen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
acht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de

vereniging in en buiteñ rechte steeás geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee
bestuurders, waaronder de voorzitter.

De raad van bestuur heeft onder zijn leden tot voorzitter herbevestigd:

Voorzitter: Penne llse, Coolhemstraat43,2870 Puurs, geborenop261121192, te Rumst

De algemene vergadering van28 februari 2015, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen-inzake aanwezigheld en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen
en te vervangen door onderstaande tekst.

ARTIKEL

1

De vereniging draagt de naam: Vlaamse Vereniging voor Seksuologie. De afgekorte benaming is

WS

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Leuven.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht
neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel seksuologen te groeperen met het oog op het behartigen van hun morele en
professionele belangen, en onder meer:
a) te waken op de beroepsbelangen en het statuut van de seksuoloog;
b) uitwisseling van gedachten en samenwerking te bevorderen;
c: post-universitaire vervolmaking en researchwerk te stimuleren door spreekbeurten, studiedagen en
congressen, vergaderingen, enz.;
ã) vanuit de praktijk de vereisten voor de opleiding in de seksuologische wetenschappen mede te bepalen
en hiervoor daadwerkelijk te ijveren bij de bevoegde instanties.
De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zijkan in die zin
ook, doch Sõntl op bi¡fomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed
wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht'
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ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5
De vereniging telt zowel vaste als toegetreden leden.

De vaste leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun
gegevens worden vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De
wettelijke bepalingen zijn alleen op de vaste leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op vijf.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de ondersteuning door de vzu¡. Hun rechten
en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement.
Met de term 'lid'in deze statuten wordt uitdrukkelijk venruezen naar de vaste leden.

ARTIKEL 6
De volgende personen kunnen zowel als vast of als toegetreden lid worden toegelaten:
.Student lid: personen die zijn ingeschreven als student bij een opleiding die leidt tot het behalen van de titel
van Master in de Seksuologie (KU Leuven), of in de Permanente Vorming Seksuologie (Universiteit Gent).

.Gewoon lid/seksuoloog: personen die met succes een academische masteropleiding in de seksuologie
hebben gevolgd en relevante ervaring kunnen voorleggen op het gebied van de seksuologie in één of meerdere

van volgende domeinen: klinisch seksuologische hulpverlening, educatie & vorming, beleidswerk

of

wetenschappel ijk onderzoek.

.Gewoon lid/klinisch seksuoloog: personen die voldoen aan de voon¡vaarden om gewoon lid/seksuoloog te
worden, en daarnaast ook voldoen aan een aantal bijkomende voon¡vaarden op het gebied van ervaring in de
seksuologische hulpverlening (klinische praktijk, supervisie, verslaggeving en multidisciplinair overleg).
.Geassocieerd lid: personen die niet voldoen aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap maar wd
beschikken over relevante ervaring of opleiding op één of meerdere domeinen van de seksuologie.
Geassocieerde leden kunnen uitzonderlijk toch de hoedanigheid van 'gewoon lid/seksuoloog' krijgen, indien
ze worden voorgedragen doortwee gewone leden/seksuologen die gedurende een ononderbroken periode van
minstens vijf jaar vast lid zijn van de vereniging. De raad van bestuur dient elke omzetting van geassocieerd
naar gewoon lidmaatschap goed te keuren.
De vereníging kan de titel van erelid verlenen aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het
domein van de seksuologie.

ARTIKEL 7
Het verzoek om toelating als lid of als toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van
bestuur die over de toelating beslist, alsook de indeling voorziet in één of andere categorie van het
lidmaatschap.

ARTIKEL 8
De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 500 euro verplicht. De jaarlijkse

te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De leden en toegetreden leden worden jaarlijks
door de raad van bestuur aangernaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid of
toegetreden lid dat niet betaalt binnen de drie maanden na een herinnering per mail, wordt geacht
ontslagnemend te zijn.
ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereníging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad
van bestuur ter kennis worden gebracht.
Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 32van de statuten.
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Het lidmaatschap gaat verloren indien niet langer aan de toetredingsvoonryaarden van artikel
voldaan.
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Bij mogelijk wangedrag van één of meerdere leden van de vereniging of een vermoeden van een inbreuk
van een lid op de deontologische code van de vereniging kan tegen dit lid een klacht ingediend worden bij de
klachtencommissie van de vereniging. De klachtencommissie is, samen met de Tuchtcommissie, belast met de
behandeling en eventuele sancties volgende uit ondezoek van de neergelegde klacht, conform de op de
website van de vereniging gepubliceerde Deontologische Code, Klachtenreglèment en Tuchtreglement.
ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn opnieuw herkiesbaar

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat
kosteloos uit.
ARTIKEL 14

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 verlies van het lidmaatschap of door
overlijden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht 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. ln 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 voozien en hem daarvan ook
schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in
zijn vervanging wordt voorzien.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur 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 ven¡reerder, 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 oefent zijn bevoegdheden uit als college.

ledere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een

vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één andere
bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. lndien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Alle
reglementaire bepalingen moeten bekrachtigd worden door de algemene vergadering.
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ARTIKEL 19
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in
ontvangst nemen van aangetekende zendingen).
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig
besluit of van enige machtiging.
ARTIKEL 20

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan
niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voozitter, een secretaris en
een penningmeester en kan daamaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
is, kiezen.
De voozittersfunctie wordt voor een periode van vier jaar verkozen en is hernieuwbaar.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur
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.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de

vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee
bestuurders, waaronder de voorzitter.

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.
ARTIKEL 21
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van
hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de
noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

de vereniging

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur
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

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal
overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder
alleen handelen.
ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
-het wijzigen 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 vrijwillige ontbinding van de vereniging,
-de uitsluiting van een lid van de vereniging,
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
-alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
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ARTIKEL 24
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van
de vereniging zulks vereist.

De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt
gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over
de kwijting van de bestuurders.
ARTIKEL 25
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de

vaste leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in

de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd
worden.

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden
door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle vaste leden moeten worden opgeroepen per
gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd

door de raad van bestuur. Elk ondenryerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de vaste leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onden¡rerp moet door het 1120e van de leden ondertekend
zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Ondenrerpen die
niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzifter 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 voozitter en
de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene
vergadering.

ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e 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 2l3e 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 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.
ln 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.

gel

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
ijkaardige doelstel li ng, aangeduid door de algem ene vergadering.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 28 februari 2015,

MOÐ2.2

Voor-

Luik B - Vervolg

behouden
aan het

1e Läuven,

Belgisch

Penne llse
Voorzitter

op de raatste brz van Luik B vermerd"'

Bestuurder
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Federale Overheidsdienst

Justitie

Aanvraaqformulier

ll

tot wijziging van de inschrijving in de KBO

Identificatie

1'

Onderneminosnummer

:

0413.038.173

2' a) Huidioe benaminq
(voluit)

: Vlaamse

Vereniging voor Seksuologie

b) Nieuwe benaming

(voluit):
(afgekort):
Evt.letterwoord

:

- Maak uw keuze -

3" Rechtsvorm
Andere

4'

Zetel
Straat
Nr

Bus

Postcode

Gemeente

Land

Straat
Nr

Bus

Postcode

Gemeente
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lngeschrwen ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer

:

Federale Overheidsdienst
Op

Justitie
Zegel van de

rechtbank

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens

1' Datum oprichtingsakte:

1B/1 111972

2' Vefstfijken van de dUul

(enrct voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur)

3'

(.)

Nummer (**)

E 82031003847

Bestuur,vertegenwoordiging en vereffening (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Naam en voornaam
De Lamper An
Gielen Gerard
Peerenboom Katy
Van Esbroeck Barbara
Van de Weghe Karline

E59082123740
E 741 13030835

881102024058
865122025809

Hoedaniqheid

Datum (***)

bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder

2810912013

Hoedanigheid

Datum (***)

2810912013
2810912013

28109t2013

28t09t2013

4" Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (*"**)
(.)

Nummer (**)

Naam en voornaam

5'Boekjaar (einddatum : DD / MM)
6" Datum vrijwillige ontbinding

7' Datum sluiting vereffening

Ondergetekende, Penne llse handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf volledig en
naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Leuven, op 281212015

(Handtekening)

Õ.û-

\L

MOD2..2

lngeschrwen ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer

:

Federale Overheidsd ienst

Op

Justitie
Zegel van de

rechtbank

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens

1' Datum oprichtingsakte: 18/l

111972

2' VefStfijken van de dUUl (ent<et voor veren¡gingen

3'

(.)

Nummer (*")

E52112223679

Bestuur,vertegenwoordiging en vereffening (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Naam en voornaam

Van de Weyer Gerda
Vansteenwegen Alfons
Zwaenepoel Luc

E 41 070683906

852010432176
B 89053128609

De Bie Chloé
Elaut Els

B 80072337087

4'
(.)

en stichtingen met beperkte duur)

Nummer (**)

Datum (**")

bestuurder
bestuurder

2810912013

bestuurder
bestuurder
bestuurder

28109t2013

28t09t2013
28t09t2013

Hoedaniqheid

Datum (**")

2810912013

Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (***")
Naam en voornaam

5' Boekjaar (einddatum

6'

Hoedaniqheid

: DD

/ MM)

Datum vrijwillige ontbinding

7' Datum sluiting vereffening

Ondergetekende, Penne llse handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf volledig en
naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Leuven, op 281212015

(Handtekening)

MOO2.2

:""VSn¡ne{üngiçnçgrlde.gfiffig',u.,.
I

".

. " :" :,

ngeschrwen ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer

:

Federale Overheidsdienst
Op

Justitie
Zegel van de rechtbank

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens

1' Datum oprichtingsakte:

18/1 1 11972

2" VefStfijken van de dUUl

(ent<et voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur)

3" Bestuur,vertegenwoordiging en vereffening (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

(.)

Nummer (**)

B 86071209344
B 65080506641
B 86090936669
B 59070423263

Geuens Sam
Lammens Mieke
Van Soom Lore

Vanweehaeghe Sybille
Witpas Alexander

B 72051647114

4'
(.)

Naam en voornaam

Nummer ("")

Datum (***)

bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder

2810912013
2810912013

28t09t2013
28t09t2013
28t09t2013

Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (****)
Naam en voornaam

5' Boekjaar (einddatum

6'

Hoedaniqheid

: DD

Hoedanioheid

,

Datum (***)

/ MM)

Datum vrijwillige ontbinding

7' Datum sluiting vereffening

Ondergetekende, Penne llse handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf volledig en
naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Leuven, op 281212015

(Handtekening)

MOO2..2

m

lngeschrwen ter griffi e van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer

:

Federale Overheidsdienst
Op

Justitie
Zegel van de rechtbank

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens

1' Datum oprichtingsakte:

18/1 1 11972

2' VefStfijken van de dUUr (enket voor verenigingen
.--.i

en st¡chtingen met beperKe duur)

I

3" Bestuur,vertegenwoordiging en vereffening (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

(.)

Nummer (**)

B 68101922524

Naam en voornaam
Enzlin Paul

Hoedaniqheid

Datum (***)

bestuurder

12t12t2005

Hoedanioheid

W(***)

4" Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (****)

o

Nummer (**)

Naam en voornaam

5" Boekjaar (einddatum : DD / MM)

6" Datum vrijwillige ontbinding

7' Datum sluiting vereffening

Ondergetekende, Penne llse handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf volledig en
naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Leuven, op 281212O15

(Handtekening)

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw

WS vzw

Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Ondernemingsnummer:

041 3.038. I 73

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM
DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders,
waaronder de voozitter.

De raad van bestuur heeft onder ziin leden tot voorzitter herbevestiqd:

Voorzitter: Penne llse, Coolhemstraat 43, 2870 Puurs, geboren op 26112/192, te Rumst

Getekend te Leuven, op 28 februari 2015

Penne llse
Voorzitter

@

Verschuren
Bestuurder

en

voor

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

WS ya¡r

ww

Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Ondernemingsnummer:

041 3.038. 173

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR

De Lamper An, Diestsestraat 92, 3000 Leuven, geboren op 1010311982
Gielen Gerard, Zavelvennestraat 61, 3500 Hasselt, geboren op 2110811959
Peerenboom Katy, Guldensporenstraat 46,2140 Borgerhout, geboren op 3011111974
Van Esbroeck Barbara, Leeuwerikenstraat23,300l Heverlee, geboren op2011011981
Van de Weghe Karline, Bosveld 8, 3150 Wespelaar, geboren op 20112i1965
Van de Weyer Gerda, Jan Van Harcourtlaan 7, 3200 Aarschot, geboren op 2211111952
Vansteenwegen Alfons, Slijkstraat 5,3212 Pellenberg, geboren op 0610711941
Zwaenepoel Luc, Smyrnisstreet 23, GR 57019 Perea (Griekenland), geboren op 0410111952

De alqemene verqaderino heeft oo 28 seotember 2013 tot nieuwe bestuurders benoemd:
De Bie Chloé, Veurestraat 20, 9051 Afsnee, geboren op 31/05/1989, te Gent
Elaut Els, Oosteeklostraat 20,9000 Gent, geboren op 2310711980, te Ninove
Geuens Sam, Lindeplein7,2400 Mol, geboren op 121OT11986, te Mol
Lammens Mieke, Groenenborgerlaan 1 06, 2610 Wilrijk, geboren op 05/08/1965, te Wilrijk
Van Soom Lore, Beekstraat9,214O Borgerhout, geboren op09/09/1986, te Mechelen
Vanweehaeghe Sybille, Spinmolenplein 300, 9000 Gent, geboren op 0410711959, te Avelgem
Witpas Alexander, Harmoniestraatl02,2018 Antwerpen, geboren op 16/05/1972, te Leuven

De alqemene verqaderinq heeft oo 28 seotember 2013 tot bestuurders herbenoemd:

Enzlin Paul, Wakkerzeelsebaan 150, 3018 Wljgmaal, geboren op 19/10/1968, te Deurne
Penne llse, Coolhemstraat 43, 2870 Puurs, geboren op26112i192, te Rumst
Verschuren Jesse, Kerkstraat 8, 2400 Mol, geboren op 10/03/1 982, te Lommel
De huidiqe samenstellinq van de raad van bestuur is hierdoor als volqt:
De Bie Chloé, Veurestraat 20, 9051 Afsnee, geboren op 3ll05/1989, te Gent
Elaut Els, Oosteeklostraat20,9000 Gent, geboren op2310711980, te Ninove
Enzlin Paul, Wakkerzeelsebaan 150, 3018 Wljgmaal, geboren op 19/10/1968, te Deurne
Geuens Sam, Lindeplein7,2400 Mol, geboren op120711986, te Mol
Lammens Mieke, Groenenborgerlaan 106,2610Wilrijk, geboren op 05/08/1965, teWilrijk
Penne llse, Coolhemstraat 43, 2870 Puurs, geboren op 261121192, te Rumst
Van Soom Lore, Beekstraat9,2140 Borgerhout, geboren op09/09/1986, te Mechelen
Vanweehaeghe Sybille, Spinmolenplein 300, 9000 Gent, geboren op 0410711959, te Avelgem
Verschuren Jesse, Kerkstraal8,2400 Mol, geboren op 10/03/1982, te Lommel
Witpas Alexander, Harmoniestraat1O2,2018 Antwerpen, geboren op 16/05/1972, te Leuven

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

@

Vlaams Stud¡e en Documentetiecentrum voor VZW's

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft
eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend
en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene
vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Getekend te Leuven, op 28 februari 2015

Penne llse
Voorzitter

@VlaamsStuO¡eM

Bestuurder

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzvtr

WS yzw

Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Ondernemingsnummen

041 3.038. I 73

NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering van 28 februari 201 5, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen
door onderstaande tekst.

TITEL l: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL

1

De vereniging draagt de naam: Vlaamse Vereniging voor Seksuologie. De afgekorte benaming is

WS

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Leuven.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt
zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel seksuologen te groeperen met het oog op het behartigen van hun morele en
professionele belangen, en onder meer:
a) te waken op de beroepsbelangen en het statuut van de seksuoloog;
b) uitwisseling van gedachten en samenwerking te bevorderen;
c: post-universitaire vervolmaking en researchwerk te stimuleren door spreekbeurten, studiedagen en congressen,
vergaderingen, enz.;
d) vanuit de praktijk de vereisten voor de opleiding in de seksuologische wetenschappen mede te bepalen en
hiervoor daadwerkelijk te ijveren bij de bevoegde instanties.
De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zijkan in die zin ook,
doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan
het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITELll:LEDEN
ARTIKEL 5
De vereniging telt zowel vaste als toegetreden leden.

De vaste leden zijn de stemgerechtigden op de büeenkomsten van de algemene vergadering. Hun gegevens
worden vermeld inhet ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen
zijn alleen op de vaste leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op vijf.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de ondersteuning door de varu. Hun rechten en
plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement'
Met de term 'lid'in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de vaste leden.

ARTIKEL 6
De volgende personen kunnen zowel als vast of als toegetreden lid worden toegelaten:
.Student lid: personen die zijn ingeschreven als student bij een opleiding die leidt tot het behalen van de titel
van Master in de Seksuologie (KU Leuven), of in de Permanente Vorming Seksuologie (Universiteit Gent).

.Gewoon lid/seksuoloog: personen die met succes een academische masteropleiding in de seksuologie hebben

gevolgd en relevante ervaring kunnen voorleggen op het gebied van de seksuologie in één of meerdere van
votgeñAe domeinen: klinisch seksuologische hulpverlening, educatie & vorming, beleidswerk of wetenschappelijk
onderzoek.

.Gewoon lid/klinisch seksuoloog: personen die voldoen aan de voorwaarden om gewoon lid/seksuoloog te
worden, en daarnaast ook voldoen aan een aantal bijkomende voonvaarden op het gebied van ervaring in de
seksuologische hulpverlening (klinische praktijk, supervisie, verslaggeving en multidisciplinair overleg).

.Geassocieerd lid: personen die niet voldoen aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap maar wel
beschikken over relevante ervaring of opleiding op één of meerdere domeinen van de seksuologie.
Geassocieerde leden kunnen uitzonderlijk toch de hoedanigheid van 'gewoon lid/seksuoloog' krijgen, indien ze
worden voorgedragen door twee gewone leden/seksuologen die gedurende een ononderbroken periode van
minstens vijf jaar vast lid zijn van de vereniging. De raad van bestuur dient elke omzetting van geassocieerd naar
gewoon lidmaatschap goed te keuren.

De vereniging kan de titel van erelid verlenen aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het domein van
de seksuologie.

ARTIKEL 7
Het verzoek om toelating als lid of als toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur die

over de toelating beslist, alsook de indeling voorziet in één of andere categorie van het lidmaatschap.
ARTIKEL 8
De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 500 euro verplicht. De jaarlijkse te
betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De leden en toegetreden leden worden jaarlijks door
de raad vàn bêstuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid of toegetreden lid
dat niet betaalt binnen de drie maanden na een herinnering per mail, wordt geacht ontslagnernend te zijn.
ARTIKEL 9

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 32van de statuten.
Het lidmaatschap gaat verloren indien niet langer aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 6 wordt voldaan.
Bij mogelijk wangedrag van één of meerdere leden van de vereniging of een vermoeden van een inbreuk van een
lici op-dé deontologiõche code van de vereniging kan tegen dit lid een klacht ingediend worden bij de

klachtencommissie van de vereniging. De klachtencommissie is, samen met de Tuchtcommissie, belast met de
behandeling en eventuele sancties volgende uit onderzoek van de neergelegde klacht, conform de op de website
van de vereniging gepubliceerde Deontologische Code, Klachtenreglement en Tuchtreglement.
ARTIKEL

1O

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 inbrengsten vorderen.

TITEL lll: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL

11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die verkozen worden
onder de leden van de vereniging.. lndien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van
bestuur uit slechts twee personen. ln ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn opnieuw herkiesbaar

ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
ARTIKEL 14
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 verlies van het lidmaatschap of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht 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.
ln 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 voozien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15
De raad van bestuur 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 ven¡veerder, 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 oefent zijn bevoegdheden uit als college.

ledere bestuurder kan op een schrifte^lijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een
vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder
vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. lndien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris of door de penningmeester.

De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn ondertekend of .verstuurd worden door de
voozitter of door de secretaris of door de penningmeester. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per
gewone of aangetekende brief of per mail ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van
deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. lndien deze belet of añruezig is,

wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters en in geval er geen
ondervoozitter is of afwezig is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Twee studenten seksuologen kunnen de raad van bestuur bijwonen teneinde het contact met de studenten te
bevorderen.

ARTIKEL 17
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 voorgelegd worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere
bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Alle
reglementaire bepalingen moeten bekrachtigd worden door de algemene vergadering.
ARTIKEL 19
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst
nemen van aangetekende zendingen).
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit
of van enige machtiging.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
De voozittersfunctie wordt voor een periode van vier jaar verkozen en is hernieuwbaar.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
door afzetting door de raad van bestuur.

a)
b)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee
bestuurders, waaronder de voorzitter.

vereniging

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de
vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid
van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
op vrijwillige nãsÉ door een lid vãn het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad

a)
b)

van bestuur
door afzetting door de raad van bestuur

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.

Voor de extãrne vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen
handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden, en wordt voorgezeten door de voozitter van de
ian bestuur. lndien deze belet of añrezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de
aanwezige ondervoozitters en in geval er geen ondervoozitter is of afwezig is, door de oudste van de aanwezige

raad

bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.
Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
het wijzigen 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
bezoldigi ng wordt toegekend,
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
de vrfwillige ontbinding van de vereniging,
de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

-

ARTIKEL 24
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de
vereniging zulks vereist.
De belliðsingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt
gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de
kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de vaste
leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen
agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping
vãn de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door
een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle vaste leden moeten worden opgeroepen per gewone
brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering. ' ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de
raad van bestuur. Elk ondenryerp dat schrifrelijk wordt voorgedragen door ll2}evan de vaste leden, moefeveneens
op de agenda worden vermeld. Dit onderuverp moet dooihet lt2}evan de leden ondertekend zijn en tenminste
twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Ondenrerpen die niet op de agenda
staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de
beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitterôf diegene die op dat ogenblik
de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien 2l3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet beréikt dan kan een
twgedg vergadering worden bijeengeroepen, zoals doordeze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnðn de

15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statuteñwijzigiñg is-bovendien een
meerderheid van Z3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook óp-dJtweede algemene
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4l1e van de
stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
ARTIKEL 3I
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2l3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige
stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om
in zijn verdediging te kunnen voozien.
ARTIKEL 33

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 dooi dé voorzitter en de
secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

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.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 23e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e 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 2l3e 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 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
ln 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 vereffeningsvooruvaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige
doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL Vll: SLOTBEPALING
ARTIKEL 36
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 2OO2 en latere wijzigingen toepasselijk.
Aldus opgernaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 28 februari 2015,
Te Leuven,

Penne llse
Voorzifter

Bestuurder

