Statuten Blidscap VZW
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “VZW Blidscap”,
vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel is
gevestigd te Antwerpen, Conterscherp 98 Zandvliet 2040.
Zij is opgericht voor onbepaalde duur. De vereniging
ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.
Art. 2. De vereniging heeft tot doel het stimuleren, beoefenen
en beleven van cultuur en creativiteit in de ruimste zin van het
woord.
Art. 3. De vereniging zal alle handelingen kunnen stellen die
voor de verwezenlijking of de benadering van deze doelstelling
rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of nodig zijn.
Il. — Leden
Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt, en is ten minste drie.
Art. 5. Iedereen kan lid worden van de vereniging mits het
storten van een jaarlijkse bijdrage. Deze wordt jaarlijks bij het
begin van het werkjaar vastgesteld door de raad van bestuur. Het

werkjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde
jaar. Het eerste jaar loopt dit van 1 augustus 2017 tot 31
december 2019.
Art. 6. Er worden vier categorieën leden onderscheiden :
De gewone leden die genieten van de werking van de
vereniging.
De groepsleiders, zijn de gewone leden die meer betrokken
zijn bij de werking zelf van de vereniging. Zij worden door de
leden van de verschillende groepen aangeduid en
vertegenwoordigen hun groep in de raad van bestuur waar zij ook
deel van uitmaken. Een groepsleider kan ontslag nemen door de
raad van bestuur schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen.
Groepen van minder dan vier personen kunnen zich
aansluiten bij een groepsleider van een andere groep met
overeenkomende activiteiten.
Ereleden en eeuwigdurende leden zijn personen met een
bijzondere betekenis voor de vereniging zijn worden vrijgesteld
van verplichting tot jaarlijkse bijdrage.

Steunende leden zijn personen of verenigingen doe Blidscap
financieel of materieel steunen zij hebben geen stemrecht
Art. 7. Het uitsluiten van een lid gebeurt door de algemene
vergadering met een meerderheid van twee derde van de
stemmen.
Een uitsluitend of uitgesloten lid, en de rechthebbenden van
een overleden lid, hebben geen aanspraak op het vermogen van
de vereniging, en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen,
giften of van andere prestaties vorderen.
IIl. — Algemene vergadering
Art. 8. . De algemene vergadering wordt samengesteld uit
gewone leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur en bij diens afwezigheid, door een door hem
aangeduide andere bestuurder.
Art. 9. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door
de raad van bestuur, telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar, voor het einde van juni
van ieder jaar, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van
de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders.

Plaats, dag en uur wordt door de raad van bestuur bepaald.
De voorzitter is bovendien verplicht de algemene vergadering
bijeen te roepen telkens als een vijfde van de gewone leden de
voorzitter daarom verzoekt, en wel binnen een maand na het
indienen van het verzoek.
Art. 10. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid voor
:
a. a.

het wijzigen van de statuten

b. b.

het benoemen en afzetten van de bestuurders en

commissarissen
c. c.

kwijting geven aan de bestuurders en de

commissarissen
d. d.

het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen

e. e.

het vrijwillig ontbinden van de vereniging

f. f.

het uitsluiten van een lid

g. g.

de omzetting van de vereniging in een

vennootschap met een sociaal oogmerk
h. h.
vereisen

alle gevallen waarin onderhavige statuten dat

Art. 11. De raad van bestuur nodigt de leden ten minste acht
dagen voor de vergadering uit. Deze uitnodigingen die de agenda
vermeldt, gebeuren in principe per e-mail tenzij het lid
uitdrukkelijk verzoekt om een schriftelijke uitnodiging per gewone
brief
De algemene vergadering kan slechts beslissen over de
punten die op de agenda vermeld werden. Punten die veertien
dagen vooraf door een twintigste van de leden worden
voorgedragen aan de raad van bestuur, moeten aan de agenda
toegevoegd worden.
Art. 12. Alle gewone leden beschikken in de vergadering over
één stem. Een lid kan zich door een ander lid in de vergadering
laten vertegenwoordigen. Een lid mag slechts twee afwezige
leden vertegenwoordigen.
Art. 13. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, behalve voor de gevallen voorzien
door artikels zeven, acht en negen van de wet.
De vergadering is slechts rechtsgeldig als 50% van de leden
aanwezig is. Indien geen 50% aanwezig is dient een nieuwe
algemene vergadering worden samengeroepen. Indien deze
tweede maal ook geen 50% van de leden aanwezig zijn wordt één

uur later een nieuwe algemene vergadering samengeroepen met
dezelfde agenda die dan wel rechtsgeldig kan vergaderen.
Art. 14. De notulen van de algemene vergadering worden
opgenomen in een bijzonder register, en ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de dienstdoende secretaris. Dit
register der processen-verbaal wordt bewaard op de
maatschappelijke zetel. Is ter inzage van alle leden en is
openbaar. Gevraagde uittreksels uit het register worden
ondertekend door twee bestuurders.
IV. — Raad van bestuur.
Art. 15. De vereniging wordt beheerd door een raad van ten
minste drie personen, leden van de vereniging.
Ze bestaat uit :
a : de groepsleiders of een afgevaardigde aangeduid
door de groep
b : leden voorgesteld en aanvaard door de algemene
vergadering
Deze raad kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en
eventueel een penningmeester. Elke drie jaar dienen deze laatste
functies terug worden opengesteld met dien verstande dat, om de

continuïteit te garanderen de functies van voorzitter en secretaris
niet samen kunnen komen te vervallen. De voorzitter en secretaris
kunnen slechts drie maal herkozen worden.
Art. 16. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om voor
de vereniging alle handelingen, zowel daden van bestuur als van
beschikking, te verrichten die niet door de wet of door deze
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad is onder meer bevoegd om de leden van het
personeel te benoemen en hun statuut vast te stellen.
Ten aanzien van derden is de vereniging geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders wat de andere
rechtshandelingen betreft. Bestuurders die namens de raad van
bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen
blijken van enig besluit of van enige machtiging
De raad van bestuur stelt het huishoudelijke reglement op en
legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden opgesteld door de
raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging te worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 17. De raad van bestuur kan ook personeel van de
vereniging aanstellen en herroepen, alle sommen en waarden

innen, alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen,
rekeningen openen, op voornoemde rekeningen alle verrichtingen
doen zoals het opvragen van gelden, overschrijvingen of elk
ander betalingsmandaat, een safe in huur nemen, alle door de
vereniging betaalde sommen betalen, bij de post, de douane, de
spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of
verzekerde brieven, telegrammen en collies afhalen, alle
postwissels of postassignaties of -kwijtingen innen.
Art. 18. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter,. Dit kan op zijn initiatief of op verzoek van twee
bestuurders. De besluiten worden bij gewone meerderheid van
stemmen genomen, op voorwaarde dat de helft van de
beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder
beschikt over een stem. De bestuurder kan zich laten vervangen
door een lid van zijn/haar groep.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of
zijn vervanger‘.
De beslissingen worden genoteerd in een register van
processen verbaal en worden ondertekend door voorzitter den
secretaris.
Uittreksels of afschriften uit dit register worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.

V. —— Diverse bepalingen
Art, 19. Elke wijziging van de statuten en de ontbinding van de
vzw zal conform de wet en nieuwe reglementering geschieden en
gepubliceerd worden.
Art. 20. De vrijwillige of gedwongen ontbinding van de
vereniging zal conform aan de artikels negentien en twintig van de
wet van 27 juni 1921 gebeuren.
De algemene vergadering benoemt een of meer vereffenaars,
bepaalt hun bevoegdheid. en de wijze van vereffening van de
schulden, en de tegeldemaking der goederen.
De goederen of de fondsen verkregen uit het ten gelde maken
van de goederen moeten een bestemming krijgen die zoveel
mogelijk overeenkomt met het doel van deze vereniging.
Art. 21. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
vermeld is de vzw. wetgeving toepasselijk, de algemene wettelijke
bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.

