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STATUTEN

TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur.
Artikel 1:
De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande van de vereniging
moeten haar naam vermelden.
Artikel 2:
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement LEUVEN op het adres, Koning
Albertstraat 94, 3290 Diest. Bij beslissing van de raad van Bestuur kan deze verplaatst worden naar elk
ander wettelijk toegestane plaats.
Artikel 3:
De vereniging stelt zich als doel de amateur-fotografie en andere media als culturele activiteit en
kunstdiscipline te verspreiden en de beoefening ervan als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding te
bevorderen. De vereniging mag voor dit doel alle maatregelen treffen welke zij nodig acht.
Alle politieke, godsdienstige of filosofische bedrijvigheid is uitgesloten.
Tot concrete activiteiten waarmee de doelstellingen worden verwezenlijkt, behoren onder meer het
organiseren van alle mogelijke manifestaties waarin de fotografische kunsten aan bod komen zoals
tentoonstellingen, workshops, rondleidingen, cursussen, en zo meer.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen.
Artikel 4:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,
hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de
vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij
nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden
bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd
aan de leden.
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TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.
Artikel 5:
De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. Het aantal effectieve leden bedraagt
ten minste drie. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen verzoekschrift indienen tot de voorzitter van
de raad van bestuur om voorgedragen te worden aan de algemene vergadering. Statuten aangepast op
algemene vergadering van 11 september 2015.
De effectieve leden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martin Verheyden (voorzitter) - Koning Albertstraat 94, 3290 Diest
Marc Geeraerts (ondervoorzitter) - Belvédèrestraat 3, 3128 Baal
Wim Salaets (secretaris intern) – Hoevebeemden 8, 3272 Testelt
Filip Beelen (secretaris cultuur) – Liebrechtsveld 11, 3290 Diest
Eugeen Hoflijk (Penningmeester) - Koning Albertstraat 30, 3270 Scherpenheuvel
Daniël Corthaut (verantwoordelijke lokalen) – Leesthof 8A01, 3290 Diest
7. Robert Coemans (coördinator stuurgroepen) - Doelstraat 51 bus 6, 3545 Halen
Toegetreden leden kunnen eveneens aansluiten bij de vereniging, alhoewel mede actief, hebben zij geen
stemrecht. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid (de helft plus een) en zonder verhaal
over de aanneming van de toegetreden leden en kan vrij hun jaarlijkse bijdrage bepalen die niet hoger
mag zijn dan 125 euro. De uitsluiting van toegetreden leden behoort eveneens tot de bevoegdheid van
de raad van bestuur die beslist bij gewone meerderheid (de helft plus een). Bij gewone brief of e-mail
dient het uitgesloten toegetreden lid ingelicht te worden.
Artikel 6:
Eenieder die wenst effectief lid te worden richt een verzoekschrift (brief of e-mail) tot de voorzitter
van de raad van bestuur om voorgedragen te worden aan de algemene vergadering.
Artikel 7:
Bestuurders kunnen ten allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke melding bij de voorzitter.
Bestuurders kunnen ten allen tijden door de algemene vergadering afgezet worden.
Artikel 8:
Wanneer een lid voorgedragen wordt tot uitsluiting, dan zal dit lid ingelicht worden met een gewone
brief of e-mail. Daarna zal betrokken lid gehoord worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
Bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige effectieve leden wordt
een lid uitgesloten. De uitsluiting wordt effectief de derde dag na het schriftelijk meedelen van de
beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan effectieve leden die de statuten zwaar overtreden of die de normen van
welvoeglijkheid duidelijk overschrijden schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 9:
De uittredende
maatschappelijk
geen geval kan
inventaris geëist

of uitgesloten effectieve en toegetreden leden hebben geen enkel recht op het
vermogen. Ze kunnen evenmin de teruggave vorderen van de gestorte bijdragen. In
mededeling van rekeningen, verzegelingen van goederen of het opmaken van een
worden.

Artikel 10:
De verbintenis van elk effectief en toegetreden lid van de vereniging wordt strikt beperkt tot het bedrag
van zijn bijdragen. Deze worden elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld op een bedrag dat
honderd vijfentwintig euro niet mag overschrijden.

3/6

TITEL III : Bestuur, dagelijks bestuur
Artikel 11:
De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur die haar bevoegdheden uitoefent als college. Dit
betekent dat de helft van de leden aanwezig moet zijn, en daarvan een gewone meerderheid akkoord
moet gaan. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal effectieve leden.
Uitsluitend effectieve leden kunnen door de algemene vergadering benoemd worden als beheerder voor
een termijn van drie jaar. Ze zijn herkiesbaar. Elke bestuurder die benoemd wordt om te voorzien in een
vacature voleindigt het mandaat van zijn voorganger. De opvolger wordt benoemd door de algemene
vergadering.
Artikel 12:
De raad van bestuur kiest onder haar leden een dagelijks bestuur:

1. Voorzitter: Martin Verheyden, Koning Albertstraat 94, 3290 Diest
2. Sectrais intern: Wim Salaets, Hoevebeemden 8, 3272 Testelt
3. Secretaris cultuur: Filip Beelen, Liebrechtsveld 11, 3290 Diest
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de ondervoorzitter.
Zijn beiden afwezig, dan wordt deze taak door de oudste van de overige leden van de raad van bestuur
waargenomen.
Artikel 13:
De raad van bestuur vergadert bij bijeenroeping per e-mail door de voorzitter, of door twee bestuurders
die elk afzonderlijk een e-mail hiervoor versturen. Het bericht zal de agenda bevatten en tenminste acht
dagen voor de vergadering gericht worden aan elk effectief lid. De vergadering mag enkel de op de
agenda vermelde punten behandelen. Bij hoogdringendheid kan de voorzitter voorlopige beslissingen
nemen, die hij achteraf moet laten bekrachtigen op de eerstvolgende vergadering. Hij kan slechts geldig
beslissen indien de meerderheid der bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen
wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.
Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt proces-verbaal opgesteld, dat ondertekend wordt
door de voorzitter, de ondervoorzitter en/of de secretaris. Uittreksels uit dit register voor
rechtsvervolging of andere doeleinden worden ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter en/of
de secretaris
Artikel 14:
De raad van bestuur heeft in haar bevoegdheid alle beschikkingen van bestuur met uitzondering van deze
die door de statuten, zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 15:
De vereniging wordt in rechte, als aanlegster en als verweerster, vertegenwoordigd door een
afgevaardigde van de raad van bestuur.
Artikel 16:
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hen gegeven opdracht. Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
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TITEL IV : Algemene vergadering
Artikel 17:
De algemene vergadering van de vereniging is samengesteld uit alle effectieve leden. Alle leden zijn op
gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken elk over één stem.
Artikel 18:
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Tot haar bevoegdheden zijn
voorbehouden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de wijziging van de statuten van de vereniging
de aanstelling, ontslag en afzetting van de bestuurders
de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen
de vrijwillige ontbinding van de vereniging
de uitsluiting van leden
de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend
8. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
Artikel 19:
Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, tijdens het burgerlijk boekjaar.
Een bijzondere algemene vergadering zal gehouden worden telkens het belang van de vereniging dit
vereist. Een algemene vergadering wordt gehouden indien ten minste één vijfde der effectieve leden
hier schriftelijk om verzoekt.
Artikel 20:
De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur, per e-mail en tenminste acht dagen voor
de vergadering, gericht aan elk effectief lid en ondertekend in naam van de raad van bestuur, door de
voorzitter of door twee bestuurders. Het bericht zal de agenda bevatten. De vergadering mag enkel de
op de agenda vermelde punten behandelen. Bijkomende punten kunnen op de agenda geplaatst worden
bij beslissing meerderheid aanwezigheid effectieve leden.
Artikel 21:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid
van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door de ondervoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan
wordt deze taak door de oudste van de overige leden van de raad van bestuur waargenomen.
De algemene vergadering duidt de secretaris aan, op voordracht van de voorzitter.
Artikel 22:
Alle effectieve leden hebben het recht de vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen.
Artikel 23:
In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, wanneer een meerderheid van de effectieve
leden aanwezig is en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende bijzondere algemene
vergadering.
Artikel 24:
Voor ontbinding van de vereniging moet 2/3 van de effectieve leden aanwezig zijn en is een 4/5
meerderheid van de stemmen vereist.
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Artikel 25:
Voor de wijziging van het doel van de vereniging moeten alle effectieve leden aanwezig zijn en is een
4/5 meerderheid vereist. De effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
en ondertekende volmacht te geven aan een ander effectief lid. Een effectief lid kan slechts één
volmacht uitoefenen.
Artikel 26:
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter, de ondervoorzitter en/of de secretaris.
De uittreksels, hetzij in rechte, hetzij elders, zullen ondertekend worden door de voorzitter, de
ondervoorzitter en/of de secretaris. Deze uittreksels worden afgeleverd aan elk lid van de vereniging of
aan elke derde die hierom verzoekt, mits voor deze laatste verantwoording van zijn wettig belang.
Artikel 27:
De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen, worden beschreven in een
huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement kan ten allen tijde gewijzigd worden door de raad
van bestuur.

TITEL V : Begroting, rekeningen
Artikel 28:
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Op 31 december van elk jaar worden door
de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen werkjaar afgesloten en de begroting voor het
volgend werkjaar opgesteld. Ze worden gelijktijdig onderworpen aan de goedkeuring van de volgende
algemene vergadering.
Artikel 29:
Het financieel verslag wordt ieder jaar door de penningmeester ter goedkeuring voorgelegd aan de
algemene vergadering die zal gehouden worden tijdens het eerste kwartaal van het kalenderjaar op een
plaats die vermeld wordt in de uitnodiging.

