TITEL III
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 - Bevoegdheden
De Algemene Statutaire Vergadering is soeverein.
De Algemene Statutaire Vergadering is samengesteld uit alle Stichtende, Effectieve en
Toetredende leden.
Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Algemene Statutaire Vergadering zal elk jaar gehouden worden de 3de maandag van de
maand maart op de zetel van de Vereniging, behalve indien een andere locatie weergegeven
wordt in de uitnodiging.
Bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Statutaire Vergadering:
- statuten te wijzigen mits inachtname der wettelijke beschikkingen ter zake;
- benoeming en afzetting der bestuurders;
- indien Commissarissen aangesteld werden, de benoeming en afzetting van de
Commissarissen revisors en de bepaling van hun vergoeding;
- toekennen kwijting aan de Bestuurders en Commissarissen der rekeningen, of revisoren;
- goedkeuring rekeningen en financieel verslag;
- goedkeuring van de streefdoelen en daaraan beantwoordende budgetten;
- ontbinding van de Vereniging mits respect van de pertinente wettelijke beschikkingen;
- uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de Vereniging tot een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- aanpassingen aan het Reglement van Inwendige Orde als gevolg van voorstellen door de
Raad van Bestuur.
Artikel 12 - Uitnodigingen
De Stichtende, Effectieve en Toetredende leden worden uitgenodigd op de Algemene
Vergaderingen door de Secretaris generaal van de Raad van Bestuur
Elk Stichtend, Effectief en Toetredend lid mag zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door
een Stichtend of Effectief lid.
Per lid mag men slechts beschikken over één geschreven volmacht. Deze volmachten
dienen minstens één kalenderweek voor de Algemene Vergadering in het bezit te zijn van de
Secretaris-generaal.
Elke volmacht dient nominatief te zijn, de volmachthebber dient stemrecht te bezitten en
aanwezig te zijn.
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Uitnodigingen dienen per gewone post, of per mail, toegezonden te worden uiterlijk 15 dagen
voor de Algemene Vergadering.
De uitnodigingen worden toegezonden aan het laatste door het lid medegedeeld adres,
waartoe hij zo nodig een gekozen adres meedeelde noodzakelijk tot toezending der
uitnodigingen.
De uitnodigingen vermelden datum, plaats en tijdstip, evenals de dagorde.
De Algemene Vergadering beraadslaagt over de punten van de dagorde voorgelegd door de
Raad van Bestuur, of over de punten op de dagorde geplaatst op verzoek van 20 % der
Stichtende en Effectieve leden.
Artikel 13 - Dagorde
De Algemene Statutaire Vergadering beraadslaagt noodzakelijkerwijze over volgende punten
uit de dagorde:
- het verslag van de Raad van Bestuur, voorgelegd door haar Voorzitter;
- goedkeuring van het proces-verbaal van vorige Algemene Vergadering;
- goedkeuring van de rekeningen van het verlopen boekjaar;
- goedkeuring van het verslag van de commissaris, indien deze werd aangesteld door de
Algemene Vergadering;
- kwijting aan de Bestuurders;
- voorstel en goedkeuring der streefdoelen voor het nieuwe werkjaar;
- goedkeuring van het budget voor het nieuwe jaar;
- benoeming van een controleur der rekeningen;
- om de drie jaar zijn er verkiezingen van leden Raad van Bestuur.
- goedkeuring van de nieuwe leden Raad van Bestuur, die benoemd werden in coöptatie
door de Raad van Bestuur.
- aanvaarding nieuwe kandidaat leden
Artikel 14 - Kandidaturen voor Bestuursfuncties
De kandidatuur voor een Bestuursfunctie moet schriftelijk gericht worden aan de Voorzitter
van de Raad van Bestuur één maand voor de datum der jaarlijkse Algemene Statutaire
Vergadering
De kandidaat dient een Effectief lid te zijn van de Vereniging.
In geval van meerdere kandidaten voor één bepaalde post, wordt de kandidaat met het
meeste aantal stemmen verkozen.
Bij gelijkheid van stemmen wordt het Lid met de grootste anciënniteit verkozen.
Bij gelijke anciënniteit wordt de oudste kandidaat gekozen.
Artikel 15 - Verkiezing van de Raad van Bestuur
De verkiezing van de Raad van Bestuur heeft plaats bij geheime stemming onder controle
van twee stemopnemers.
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Artikel 16 - Stemrecht
Alle Stichtende, Effectieve en Toetredende leden hebben, op de Algemene Vergadering,
gelijk stemrecht.
De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en
vertegenwoordigde stemmen, behalve In de gevallen waarin er anders wordt over beslist
door de wet of onderhavige statuten.
In geval van gelijkheid der stemmen is de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur,
of van de Bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.
Alle leden hebben het recht de verslagen van de vergaderingen, alsook de boekhoudkundige
stukken te raadplegen.
Artikel 17 - Bijzondere Algemene Vergadering
Een Bijzondere Algemene Vergadering moet uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur
indien één vijfde van de leden erom verzoekt.
Artikel 18 - Wijzigingen Statuten
De Bijzondere Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijziging van de
statuten, in overeenstemming met de relevante bepalingen uit de wet.
De dagorde hiervan wordt medegedeeld in de uitnodiging. Op deze Bijzondere Algemene
Vergadering dient tweederde van het totaal der Stichtende, Effectieve en Toetredende leden
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Als geen tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede
Vergadering opgeroepen worden. Deze kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
Artikel 19 - Beslissingen Algemene Vergaderingen
De beslissingen van de Algemene Vergaderingen, alsook de notulen der vergaderingen van
de RvB, worden ingeschreven in een register van de notulen en worden ondertekend door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur en één Bestuurder.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle Stichtende, Effectieve en
leden er zonder verplaatsing van het register, inzage kunnen van nemen.
Deze notulen zullen aan de Stichtende, Effectieve en Toetredende leden per post, per
elektronische post, of per email toegezonden worden binnen de maand van hun
goedkeuring.
Elke aanpassing aan de Statuten dient gepubliceerd te worden binnen de maand na haar
aanvaarding in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Dit is eveneens van toepassing voor de benoemingen, ontslag en afzetting van Bestuurders.
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