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TITEL III – Leden
OPRICHTING VAN DE VZW
Ondergetekenden:
Van Loon Patrick, Van Boven Rosa, Van Dyck Nancy,
allen van de Belgische nationaliteit, verklaren de algemene
vergadering geldig, samengeroepen en beschikkende over de
nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in
haar zitting besloten de statuten integraal goed te keuren
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002, waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

Art. 5. De vereniging telt vaste en toegetreden leden. Het aantal
vaste leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
Vaste leden zijn diegenen wiens naam is vermeld op de
desbetreffende alfabetische ledenlijst die zich op de plaats, waar
de vereniging haar zetel heeft, bevindt. De wettelijke bepalingen
zijn alleen op de vaste leden van toepassing. De rechten en de
verplichtingen van de vaste leden staan in deze statuten
beschreven. De rechten en de verplichtingen van de toegetreden
leden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Titel I – Naam Zetel

Art. 6. Elke persoon kan aansluiten bij de vereniging. Het verzoek
om toelating van een kandidaat moet worden ingediend bij een
bestuurder.

Art. 1. De vereniging draagt als naam “De Vredekring-De Roosjes”.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan
evenwel ten allen tijde door de algemene vergadering worden
ontbonden overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder
winstoogmerk.

Art. 7. De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging
toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun
rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de
algemeen coördinator, Nancy VAN DYCK. Heden is de
maatschappelijke zetel gevestigd te 2100 Deurne, Clara
Snellingsstraat 103. Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
TITEL II – Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
1
het bevorderen van de lichamelijke en muzikale ontwikkeling,
2
het vormen van atleten en muzikanten.
3
het bevorderen van het groepsgevoel door samen te sporten
en te musiceren.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen
bevorderen. Zij kan 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.
Art . 4. De vereniging verbiedt zich elke politieke en filosofische en
/ of religieuze activiteiten. De werking van de vereniging zal steeds
worden uitgevoerd in overeenstemming met de decreten voor de
erkenning en subsidiering van sportclubs waaronder het decreet
van niet professionele sportbeoefenaar, het decreet inzake het
medisch verantwoord sporten en de decreten voor de erkenning
en subsidiering door het departement cultuur van de Vlaamse
gemeenschap en de cultuurdiensten van de lokale bestuurlijke
overheden. De vereniging aanvaardt de regels van de democratie
en het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind.
De vereniging zal alle maatregelen treffen om de mensenhandel
binnen de vereniging tegen te gaan door een correcte toepassing
van de bestaande wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend
optreden bij misbruiken.

Art. 8. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage in het trimester volgend
op een schriftelijk verzoek van betaling door de raad van bestuur
van de vereniging heeft ontslag tot gevolg. De uitsluiting van een
lid kan slechts door de algemene vergadering worden
uitgesproken en met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De raad van bestuur kan de voorlopige schorsing uitspreken van
leden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op
de statuten of op de wetten in verband met de eer of
wellevendheid.
Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen.
TITEL IV – Lidgeld
Art. 10. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur en opgenomen in
het huishoudelijk reglement.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 250 EURO.
De ereleden zijn er niet toe gehouden een bijdrage te betalen. Het
is hun evenwel toegelaten een vrijwillige storting te doen.
De wijze van inning van het lidgeld, wordt voorgeschreven in het
huishoudelijk reglement.
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TITEL V – Algemene vergadering

TITEL VI – Raad van Bestuur

Art. 11. De jaarlijkse algemene vergadering wordt bijeengeroepen
op de eerste vrijdag van februari, op de plaats aangeduid in de
oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Art. 17. De algemene vergadering draagt de administratie en het
bestuur over aan een raad van bestuur. De vereniging wordt
bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie
bestuurders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de
algemene vergadering en bij stemming gekozen worden onder de
meerderjarige vaste leden, die minimum één jaar lid zijn van de
vereniging.

Art. 12. De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste
leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur, bij afwezigheid, door de ondervoorzitter. De toegetreden
leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering maar
enkel in een adviserende rol en dit zonder stemrecht
Art. 13. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

het wijzigen van statuten;

het benoemen en afzetten van de bestuurders;

het benoemen en afzetten van de commissarissen;

kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen;

het benoemen, uitsluiten of sanctioneren van een lid;

het goedkeuren van begroting en rekeningen;

het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
De algemene vergadering heeft het recht alle andere machten uit
te oefenen die voortvloeien uit de wet of de statuten.
Art. 14. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de
raad van bestuur of ingeval een vijfde van de leden zulks vraagt.
Op de algemene vergadering beschikt elk vast lid over één stem.
Deze leden kunnen slechts houder zijn van één enkele volmacht.
De oproeping wordt minstens tien dagen vóór de vergadering per
brief verzonden met vermelding van de agenda.
Met uitzondering van de door de wet en door de statuten
voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het wijzigen
van de statuten en het uitsluiten of sanctioneren van een lid. Een
wijziging van de statuten die betrekking heeft op het doel der
vereniging, zal slechts geldig zijn wanneer zij door de ter
vergadering aanwezige vaste leden met 4/5 meerderheid is
goedgekeurd. Bij uitsluiting of sanctionering van een vast of
toegetreden lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen
en moet dit lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te
kunnen voorzien. Bij staking van stemmen zal de stem van de
voorzitter, of zijn vervanger beslissen. De stemming zal geheim
gebeuren op verzoek van één derde van de aanwezige vaste
leden. In persoonsgebonden materies zal de stemming altijd
geheim zijn.
Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over het vrijwillig ontbinden van de vereniging of over het wijzigen
van de statuten overeenkomstig met artikelen 8 en 20 van de wet
van 27 juni 1921 met betrekking tot de vereniging zonder
winstoogmerk.
Art. 16. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt,
ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en een
bestuurder, die opgenomen worden in een daartoe bestemd
register. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel
en is evenals alle andere stukken van de vereniging ter inzage van
alle leden zonder de stukken evenwel te verplaatsen.
Het verslag en de beslissingen zullen ter kennis worden gebracht
van alle leden. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend
door de voorzitter of de ondervoorzitter en een bestuurder. Derden
moeten evenwel een rechtmatig belang hebben om inzage te
vragen van deze besluiten. Elke wijziging van de statuten, alsook
elke benoeming, ontslag of uitsluiting van een bestuurder, dient
binnen de maand gepubliceerd te worden in bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.

Art. 18. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 4
jaar. Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopig
bestuurder benoemd om dat mandaat van degene die hij vervangt
te beëindigen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art. 19. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een
algemeen coördinator. Bij afwezigheid van de voorzitter worden
zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of door de
oudste van de aanwezige bestuurders.
Art. 20. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van
zijn plaatsvervanger.
Art. 21. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij is uitdrukkelijk
bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze
die door de wet en de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk
reglement op.
Art. 22. De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie
geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts
verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat dat
kosteloos wordt waargenomen.
Art. 23. De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid
het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan één van
zijn leden. De daden, andere dan deze van het dagelijks bestuur
van de vereniging, worden ondertekend door de voorzitter, bij
afwezigheid de ondervoorzitter, en twee bestuurders, die hun
bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden,
tenzij de raad een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende
die daden.
Art. 24. De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar
op de plaats die aangeduid is in de oproepingsbrief. De
bestuurders worden opgeroepen per brief, die door de secretaris
wordt verzonden minstens tien dagen vóór de vergadering.
TITEL VII – Huishoudelijk reglement
Art. 25. De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene
vergadering. Dit reglement kan gewijzigd worden door de
algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezig of vertegenwoordigde stemmen. Elk lid verbindt er zich
toe de voorschriften te eerbiedigen die worden vastgelegd in het
huishoudelijk reglement.
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TITEL VIII – Begroting, jaarverslag, rekeningen
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31
december. De raad van bestuur bereidt de begroting, het
jaarverslag en de rekeningen voor die ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 27. De algemene vergadering duidt twee commissarissen aan
die belast zijn met het nazicht van de rekeningen. Zij zullen
hierover een verslag voorleggen aan de algemene vergadering.
Art. 28. De rekeningen bij een financiële instelling zullen beheerd
worden door de Penningmeester. Minstens 2 leden van de raad
van bestuur zullen aangeduid worden als medebeheerders. Alle
financiële transacties zullen door minstens 2 bevoegde personen,
bij voorkeur de Penningmeester en 1 van de 2 medebeheerders,
ondertekend moeten worden.
TITEL IX – Organisatie
Art. 29. Een kalender van de geplande activiteiten voor het
volgende jaar zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
Art. 30. De vereniging zal ten allen tijde vriendschappelijke
betrekkingen onderhouden met de leden van andere verenigingen
met hetzelfde doel.
TITEL X – Ontbinding, vereffening
Art. 31. In geval van ontbinding benoemt de algemene
vergadering één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt de
bevoegdheden van de vereffenaars en de bestemming van de
netto - activa. Deze activa zullen overgedragen worden aan een
vereniging met een gelijkaardig doel. Deze beslissingen, alsmede
de naam, het beroep en adres van de vereffenaars, zullen
gepubliceerd worden in het bijvoegsel bij het Belgisch Staatsblad.

Art. 37 De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd:
BELLENS Zoë
DE COCK Shana
DE KIND Jimmy
DETIÈGE Leona
IVENS Caroline
NEECKX Peggy
PION VAN DYCK Tia
PION VAN DYCK Tino
STUYTS Sabine
VAN BOVEN Rosa
VAN DYCK Nancy
VAN LOON Patrick
VAN PETEGEM Sandy
Art. 38 De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende
functies verdeeld en in die functie benoemd:
Voorzitter: DETIÈGE, Leona
Ondervoorzitter / Secretaris: VAN LOON, Patrick
Penningmeester: VAN BOVEN, Rosa
Algemeen Coördinator: VAN DYCK, Nancy

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering
van 15/02/2019.
Te Deurne,15 februari 2019, (Getekend
Detiège Leona,
Voorzitter,
Van Loon Patrick,
Ondervoorzitter – Secretaris,
Van Boven Rosa,
Penningmeester,
Van Dyck Nancy,
Algemeen Coördinator,

TITEL XI – Diversen
Art. 32. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze
statuten geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, met
betrekking tot de vereniging zonder winstoogmerk.
Art. 33 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.
Art. 34 De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor
de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
Art. 35 De vzw wordt vertegenwoordigd tegenover derden door 2
leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend.
Art. 36 Stichtende leden:
VAN LOON Patrick
VAN BOVEN Rosa
VAN DYCK Nancy

De Cock Shana,
Bestuurslid,
De Kind Jimmy,
Bestuurslid,
Neeckx Peggy,
Bestuurslid,
Stuyts Sabine,
Bestuurslid,
Van Petegem Sandy,
Bestuurslid,
Bellens Zoë,
Bestuurslid
Ivens Caroline,
Bestuurslid
Pion Van Dyck Tia,
Bestuurslid
Pion Van Dyck Tino,
Bestuurslid

