Vzw Speransa
vereniging zonder winstoogmerk

STATUTEN
HOOFDSTUK I. - Naam, zetel, doel
Artikel 1:
De vzw draagt de naam "Speransa", hierna genoemd “de vzw”.

Artikel 2:
De vzw is gevestigd te Waterstraat 76 – 3300 Tienen. De vzw ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Leuven. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet
worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van
koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3:
De vzw heeft tot doel het inzamelen van gelden om dolfijnondersteunde therapie voor
kinderen van 3 t.e.m. 18 jaar met het Syndroom van Down, autisme of een andere al
dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking bij het Curaçao Dolphin
Therapy & Research Centre (CDTC) mogelijk te maken. Dit onder voorbehoud van
goedkeuring door het CDTC.
De vzw tracht dit doel te bereiken door het organiseren van fondsenwervende
activiteiten in samenwerking met de ouders van kinderen op de wachtlijst.
De vzw dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4:
De vzw wordt voor onbepaalde tijd opgericht.
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HOOFDSTUK II. - Leden, aanneming, ontslag verplichtingen
Artikel 5:
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

Artikel 6:
Als lid kan tot de vzw toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de Raad van
Bestuur als zodanig wordt aanvaard. De Raad van Bestuur zal daarbij in eer en geweten
beslissen.
Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de Raad van Bestuur te
worden gericht onder vermelding van naam, voornamen en adres van de verzoeker en
onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te
komen als lid.
De Raad van Bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de vzw uiterlijk één
maand nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan
de verzoeker.

Artikel 7:
Leden van de vzw betalen geen lidgeld en worden niet bezoldigd voor de prestaties die
zij ten voordele van de vzw leveren. Gemaakte onkosten kunnen door de vzw worden
vergoed.

Artikel 8:
De leden van de vzw zijn verplicht om :
a) de statuten van de vzw, alsook de besluiten van haar organen na te leven;
b) de belangen van de vzw of van haar organen niet te schaden;
Bij niet naleven van deze verplichtingen, of bij gedrag dat indruist tegen de geest van de
vzw, is de Raad van Bestuur gemachtigd de uitsluiting uit te spreken van het
desbetreffende lid. Deze beslissing wordt met gewone meerderheid der stemmen
genomen en geldt met onmiddellijke ingang.
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Artikel 9:
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vzw mits het opsturen van een schrijven
aan de Raad van Bestuur.
Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch bij het overlijden van de natuurlijke
persoon. Ontslagnemende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van
de vzw en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of
gedane inbrengen.

HOOFDSTUK III. - Raad van Bestuur
Artikel 10:
De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste vijf leden van de vzw. De bestuurders handelen als een college dat beslist
bij gewone meerderheid der stemmen.
De Algemene Vergadering benoemt de Raad van Bestuur bij eenvoudige meerderheid
(helft + één) van stemmen van de aanwezige leden. De Raad van Bestuur is te allen tijde
door de Algemene Vergadering afzetbaar bij meerderheid van tweederde stemmen van
de aanwezige leden.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. Gemaakte onkosten kunnen door de vzw
worden vergoed.

Artikel 11:
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Als door vrijwillig ontslag het
aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven deze
bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Indien bij uitsluiting het
aantal bestuurders daalt onder de 3, duiden de overblijvende bestuurders een
vervanger aan die de functie zal vervullen tot de volgende Algemene Vergadering. Deze
laatste dient ten laatste binnen de drie weken na de feiten samengeroepen te worden.

Statuten vzw Speransa.doc

p 3 van 9

Artikel 12:
a) De Raad van Bestuur verkiest uit haar midden minstens een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij afwezigheid van de
voorzitter is de ondervoorzitter acterend voorzitter.
De Raad komt minstens om de drie maanden bijeen op uitnodiging van de voorzitter of
van minstens twee bestuurders. De voorzitter zit de vergadering voor.
b) De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan binnen de 3 weken een
nieuwe Raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen
en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één,
onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
c) Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen.

Artikel 13:
a) De Raad van Bestuur bestuurt de vzw conform het doel zoals beschreven in artikel 3.
b) De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle daden die betrekking hebben op
het maatschappelijk beheer in de meest uitgebreide zin, alleen uitgenomen deze die
door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
In deze orde van gedachten zal hij bij wijze van voorbeeld:
• betalingen doen en ontvangen;
• contracten afsluiten;
• roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen en in huur nemen of
geven;
• inkomsten aanvaarden en ontvangen;
• geldplaatsingen doen;
• leningen aangaan;
• waarborgen vestigen of aanvaarden;
• schenkingen en legaten aanvaarden en ontvangen;
• rechtsvorderingen als eiser of verweerder doen en alle vonnissen uitvoeren of
doen uitvoeren; alle minnelijke regelingen treffen.
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Bij handelingen wordt de vzw slechts geldig vertegenwoordigd door de handtekening
van twee Bestuurders.
De Raad van Bestuur heeft het recht bijzondere bevoegdheden op te dragen aan gelijk
welke bestuurder, voor zover dat schriftelijk bevestigd wordt.

HOOFDSTUK IV. - De Algemene Vergadering
Artikel 14.
De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle leden van De vzw.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur, bijgestaan door de andere leden van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van
de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens
afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
Elk lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten
vertegenwoordigen, mits geschreven volmacht. Een lid kan slechts één ander lid
vertegenwoordigen.

Artikel 15:
De Algemene Vergadering is bevoegd voor
• de wijziging van de statuten,
• het benoemen en ontslaan van de Bestuurders,
• de kwijting aan de Bestuurders,
• de aanneming en de uitsluiting van leden,
• de goedkeuring van de begroting en de rekeningen,
• Het vrijwillig ontbinden van de vzw,
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering zal, na de stemming over de begroting en de
rekeningen, een stemming gehouden worden over de samenstelling van de Raad van
Bestuur.
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Artikel 16:
a) De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens
als het doel of het belang van de vzw zulks vereist en moet bijeengeroepen worden
telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet tenminste éénmaal per
jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen
boekjaar en de begrotingen van het volgende boekjaar. Dit moet in het eerste kwartaal
plaatsvinden.
b) Alle leden worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering per mail
uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de
voorzitter of de ondervoorzitter. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene
Vergadering.
c) De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 17:
a) De Algemene Vergadering zetelt geldig wanneer ten minste één derde van de leden
aanwezig is. Indien dit aantal niet bereikt wordt, zal de voorzitter van de Raad van
Bestuur binnen de drie weken een nieuwe vergadering beleggen. Op de agenda staan
dan alle punten waarover niet kon worden beslist. Deze vergadering zetelt geldig,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
b) Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld onder punt c) hieronder worden
de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen
worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
c) Tot de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de ontbinding kan alleen
geldig besloten worden mits naleving van de in de wet voorgeschreven procedure. Bij
stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als
tegenstem.

Artikel 18:
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
secretaris of een bestuurder en ze worden opgenomen in een register of blijvende
gegevensdrager.
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HOOFDSTUK V. - Inzagerecht leden
Artikel 19:
De leden van de vzw hebben recht op inzage van de notulen van de Algemene
Vergadering.
Alle leden van de vzw kunnen op de zetel van de vzw het register van de leden
raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van
de Raad van Bestuur evenals alle boekhoudigkundige stukken van de vzw.

HOOFDSTUK VI. - Begroting en rekeningen
Artikel 20:
a) Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december.
b) De Penningmeester bereidt de jaarrekeningen voor en legt ze ter goedkeuring voor
aan de Algemene Vergadering. Deze zal zich, na goedkeuring van de jaarrekeningen
door twee voorafgaandelijk door de Algemene Vergadering aangeduide commissarissen,
die de stukken minstens twee weken op voorhand hebben ontvangen, bij uitzonderlijke
stemming (= tweederde meerderheid, waarbij onthouding geldt als tegenstem)
uitspreken over de kwijting van de bestuurders.
c) De Penningmeester draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de Vzwwet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 20bis:
Alle leden van de Raad van Bestuur krijgen, op eenvoudige vraag, elektronische
leestoegang op de rekeningen.
Alleen de Voorzitter en de secretaris hebben een betaalvolmacht. Zij kunnen
afzonderlijk tekenen, voor zover zij daartoe gemachtigd zijn door een beslissing van de
Raad van Bestuur.
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HOOFDSTUK VII - Ontbinding – Vereffening
Artikel 21:
In geval van ontbinding van de vzw wordt door de Raad van Bestuur aan het actief van
de vzw in eer en geweten een nieuwe bestemming gegeven, en dit in overeenstemming
met de wetgeving betreffende de vzw’s.

HOOFDSTUK VII - Identiteit van de stichtende leden van de Raad
van Bestuur
Voorzitter:
De Heer Vangoidsenhoven Kristof, wonende te 3300 Tienen, Waterstraat 76
Ondervoorzitter:
De heer Misbaer Ruben, wonende te 3360 Bierbeek, Oude Baan 72
Secretaris:
De heer Van der Jeugt Koen, wonende te 3000 Leuven, Weggevoerdenstraat 177 bus 1
Penningmeester:
Mevrouw Ducheyne Laurence, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg
787
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Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Tienen op
12 december 2017 in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de
maatschappelijke zetel van de vzw en waarvan het andere wordt neergelegd op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
Getekend voor gelezen en goedgekeurd:
Oprichter 1:

Oprichter 2:

Voornaam en naam

Voornaam en naam

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Datum

Datum

…………………………………………….

…………………………………………….

Handtekening

Handtekening

Oprichter 3:

Oprichter 4:

Voornaam en naam

Voornaam en naam

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Datum

Datum

…………………………………………….

…………………………………………….

Handtekening

Handtekening
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