Nieuwe statuten Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
Aanpassing in functie van alle vzw-wetswijzigingen tot en met december 2014, eenparig
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 maart 2015
Ondernemingsnummer 0456.804.573

Titel I – Stichters, naam, zetel

De hierna genoemde personen: Baro Franz, Bastiaensen Johan, Declercq Thérèse, Dom René,
Hermans Frieda, Holemans Emile, Meulenbergs Maria, Philipsen Robert, Troch Rosette, Van Garsse
Hugo, Vanhuyse Hein en Vleugels Alfons, allen van Belgische nationaliteit, stichtten in de algemene
vergadering van 2 oktober 1995 te Turnhout de Vlaamse Alzheimer Liga vzw, overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921. De statuten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad op 21
december 1995.
In de algemene vergadering van 25 maart 2004 werd de ‘Gecoördineerde tekst van de statuten van
de Vlaamse Alzheimer Liga vzw na aanpassing in functie van de nieuwe wetgeving’ eenparig
goedgekeurd en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad op 24 mei 2004.
In de algemene vergadering van 23 maart 2015 werd het voorliggend document eenparig
goedgekeurd als ‘Nieuwe statuten Alzheimer Liga Vlaanderen vzw’, conform de bepalingen van de
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van
2 mei 2002 en door alle latere wetswijzigingen tot en met december 2014.
De algemene vergadering bestaat uit volgende leden: Alaerts Jacqueline, Barbe Jan, De Leeuw Julien,
De Spiegelaere Gerard, De Vleeschouwer François, Gabriëls Bernard, Gielen Jacques, Holemans
Emile, Martens Mathieu, Pernet Margareta, Philipsen Robert, Pieters Roland, Rentmeesters Hilde,
Timmers Louis, Troch Rosette, Van Gertruyden John en Vanhuyse Hein.
Artikel 1. - De vereniging draagt de naam ‘Alzheimer Liga Vlaanderen’.
Artikel 2. – De zetel van de vereniging was bij oprichting gevestigd te 2300 Turnhout, Stationstraat
60-62 onder het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Vanaf 1 juni 2014 is de zetel gevestigd te
2300 Turnhout, Rubensstraat 104/4 onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, griffie
Turnhout.
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Titel II. – Doel, duur
Artikel 3. – De pluralistische vereniging Alzheimer Liga Vlaanderen heeft tot doel binnen de Vlaamse
Gemeenschap:


-

-

familiegroepen (jong)dementie op te richten en te begeleiden waarin
betrokkenen informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie kunnen
uitwisselen;
 initiatieven of activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en/of te organiseren
ter begeleiding van betrokkenen van personen met dementie;
 het publiek bewust te maken van de mogelijkheden en de beperkingen rond
dementie;
 het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in verband met dementie en in
verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met
dementie.
De vereniging kan begeleid worden door een groep van deskundigen op het vlak van
dementie.
De vereniging kan alle initiatieven nemen of activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op vermelde niet-winstgevende doelstellingen, met
inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen
van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen
worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen. Zij is bevoegd om alle
roerende en onroerende goederen en rechten die zij voor het verwezenlijken van haar
doelen nodig heeft. te bezitten en te gebruiken in eigendom, vruchtgebruik of
anderszins.
De vereniging is tevens bevoegd om deel te nemen in of lid te worden van andere
rechtspersonen, in de mate dat dit bijdraagt tot het verwezenlijken van haar doelen.

Artikel 4. - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel III. – Leden
Artikel 5.
-

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Effectieve leden zijn personen
of rechtspersonen die deel uitmaken van de Algemene Vergadering.
Toegetreden leden zijn personen die een bijdrage storten als gewoon lid. Zij oefenen
geen rechten of plichten uit.
Hieronder wordt met 'lid' altijd 'effectief lid' bedoeld.
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht; zo ook wordt er van de leden geen financiële
tussenkomst gevraagd bij een eventueel negatief saldo van de vereniging.
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Artikel 6.
-

-

-

Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan vier bedragen.
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging én alle
rechten en plichten zoals omschreven voor de leden in de vzw-wet onderschrijft, kan zich
kandidaat stellen als lid. Kandidaten voor het lidmaatschap richten hun schriftelijke
kandidaatstelling aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist autonoom over
het aanvaarden van nieuwe leden.
Het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging sluit de aanvaarding in van de
statuten en desgevallend van het huishoudelijk reglement.
De leden verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het
maatschappelijk doel van de vereniging of die de vereniging op enigerlei wijze schade
kunnen toebrengen.
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.
Onverminderd de bepalingen in de wet betreffende de vzw's, gaan de leden, bestuurders
en personen waaraan de raad van bestuur (een deel van) zijn bestuursbevoegdheid
overdraagt, geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de
vereniging aangaat.

Artikel 7.
-

-

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht.
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt, failliet of
onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met
twee derde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het
lid is gehoord.
Opgave van redenen bij de uiteindelijke beslissing tot uitsluiting is niet vereist.
Een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid en hun rechthebbenden hebben geen
enkele aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van
bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties vorderen.
Zij kunnen in geen geval de opgave of overlegging van rekeningen, plaatsing van zegels of
opmaking van inventaris vorderen.

Titel IV. – Raad van Bestuur
Artikel 8.
-

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie leden.
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-

-

Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal personen dat lid is van de
vereniging.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze
afzetbaar.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Hun mandaat eindigt door overlijden, ontslag of afzetting.
De bestuurders worden niet bezoldigd.
Indien door vrijwillig ontslag of door afzetting het aantal overblijvende bestuurders
terugvalt op minder dan drie, dan blijven de wegvallende bestuurders in functie totdat
op regelmatige wijze in hun vervanging is voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden functies voorzien zoals bijvoorbeeld voorzitter,
medevoorzitter, secretaris en penningmeester. De raad van bestuur is vrij om alle andere
functies in het leven te roepen die zij noodzakelijk acht. Het is mogelijk om een
waarnemend lid in de raad van bestuur op te nemen. Indien door de raad van bestuur
gewenst, kunnen haar vergaderingen in aanwezigheid van personeelsleden worden
gehouden.

Artikel 9.
-

-

-

-

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
De raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen
organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van personeel en het uitvaardigen van
huishoudelijke reglementen.
De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of deze
statuten.
De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en
taken overdragen aan één der bestuurders of zelfs aan een ander persoon, lid van de
vereniging of niet, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk ofwel als college mag optreden.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van
de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven misgrepen.

Artikel 10.
-

De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan het directiecomité dat
als college optreedt. De directeur is lid van het directiecomité met raadgevende stem.
De leden van het directiecomité gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de
verbintenissen die de vereniging aangaat.
Leden van het directiecomité die ook een bestuursfunctie opnemen, worden benoemd
voor onbepaalde duur.
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-

-

-

-

-

Hun mandaat eindigt door overlijden, ontslag of afzetting. Hun eventuele afzetting is te
allen tijde door de raad van bestuur mogelijk.
Indien door vrijwillig ontslag of door afzetting het aantal overblijvende leden van het
directiecomité terugvalt op minder dan drie, dan blijven de wegvallende leden die ook
bestuurder zijn, in functie totdat op regelmatige wijze in hun vervanging is voorzien.
De vergaderingen van het directiecomité kunnen desgewenst in afwezigheid van de
directeur plaats vinden.
Het directiecomité bestuurt de dagelijkse werking, bereidt de raad van bestuur voor,
volgt de uitvoering op van de beslissingen van de raad van bestuur en kan spoedeisende
handelingen stellen in afwachting van de samenkomst van de raad van bestuur.
Elk bestuurslid van het directiecomité kan geldig namens de vereniging alle kwitanties en
ontvangstbewijzen tekenen ten aanzien van banken, spaarkassen en dergelijke instanties
meer.
Voor rechtshandelingen met betrekking tot inkomsten van de vereniging en vereffening
van nalatenschappen is de vereniging verbonden door de handtekening van één
bestuurder.
Voor andere rechtshandelingen zijn de handtekeningen van twee bestuurders vereist.
Bestuurders die namens de raad optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk
geven van enige beraadslaging of machtiging.

Artikel 11.
-

-

-

-

-

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van het directiecomité of van twee
bestuurders. Dit gebeurt schriftelijk per reguliere post en/of per e-mail. De agenda wordt
vastgesteld door het directiecomité. De agenda wordt minimaal één dag voor de
vergadering bekendgemaakt. Elk onderwerp of elke nota dat schriftelijk wordt verzocht
of voorgedragen, moet aan de agenda worden toegevoegd.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of op elke andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De vergaderingen worden voorgezeten door een lid van het directiecomité of door een
ander lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer
de helft of meer van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur mag geldig beslissen over onderwerpen die niet op de agenda
voorkomen.
Wanneer men niet geldig kan vergaderen, mag de raad van bestuur voor een tweede
vergadering met eenzelfde agenda worden samengeroepen. Over deze agenda zijn de
beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigden.
De raad van bestuur beslist als een college. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de
vergadering.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad;
niemand mag evenwel drager zijn van meer dan één volmacht.
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-

-

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de
voorzitter of de verslaggever van de vergadering en ingeschreven worden in een daartoe
bestemd register.
Uittreksels en afschriften worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Het verslag van de raad van bestuur wordt bezorgd aan elk lid van de raad van bestuur
en elk lid van de algemene vergadering.

Titel V. – Algemene Vergadering
Artikel 12.
-

-

De algemene vergadering bestaat uit minstens vier effectieve leden.
Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits
toestemming van de voorzitter van de vergadering, tot de algemene vergadering richten.
De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden van de
vereniging. Haar besluiten zijn, binnen de perken van de wet en van onderhavige
statuten, voor alle leden bindend, evenzeer de leden die niet of tegen stemmen.
De algemene vergadering is exclusief bevoegd en haar besluit is vereist voor:
1° wijziging van statuten;
2° benoeming en afzetting van bestuurders;
3° uitsluiting van leden;
4° goedkeuring van rekeningen en begroting;
5° ontbinding op vrijwillige basis van de vereniging.
6° benoeming en afzetting van de commissarissen indien er commissarissen
benoemd worden en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
7° kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
8° omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 13.
-

-

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens in de
gevallen bepaald bij de wet of de statuten of als het doel of het belang van de vereniging
zulks vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden samengeroepen voor het goedkeuren van
de rekeningen en de begroting en van het beleid van de bestuurders.
De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen voor
een buitengewone zitting telkens als ten minste één vijfde van de leden hierom verzoekt
en wel binnen de eenentwintig dagen na het indienen van zulk verzoek bij de raad van
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-

bestuur. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit
verzoek.
Alle leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen voor de vergadering; dit
geschiedt schriftelijk per gewone brief en/of per e-mail met vermelding van de agenda.

Artikel 14.
-

-

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een lid van het directiecomité of door
een ander lid van de raad van bestuur.
De voorzitter van de vergadering duidt zijn verslaggever aan.
Alle leden beschikken over één stem.
Elk lid kan door een ander lid vertegenwoordigd zijn, maar niemand mag over meer dan
één volmacht beschikken.
Indien door het bestuur gewenst, kan de algemene vergadering in aanwezigheid van
personeelsleden worden gehouden.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur; elk onderwerp dat schriftelijk
wordt voorgedragen door ten minste één lid minstens twee dagen voor de algemene
vergadering, moet aan de agenda worden toegevoegd.
De algemene vergadering mag geldig beslissen over onderwerpen die niet op de agenda
voorkomen.

Artikel 15.
-

-

-

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen wanneer er een meerderheid
van het aantal leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is.
Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn; wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
bijeen worden geroepen die geldig kan beraadslagen welke ook het aantal aanwezigen is.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.
Een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, is vereist voor het wijzigen van de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht.
Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig
hetgeen bepaald is voor het wijzigen van het doel van de vereniging.
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-

Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

Artikel 16.
-

-

De notulen der algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder ten zetel van
de vereniging bijgehouden register en ondertekend door een bestuurder van de
vereniging en door de leden die zulks wensen.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.
De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden schriftelijk ter kennis
gebracht per reguliere post en/of per e-mail. Belanghebbende derden kunnen zich
beroepen op het inzagerecht.

Titel VI. – Rekeningen, begroting, toezicht
Artikel 17.
-

-

-

De vereniging kan onder meer gefinancierd worden door subsidies,
lidmaatschapsbijdragen, giften, schenkingen, (duo-) legaten en andere voorzieningen in
laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene
doelstellingen van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van één specifiek
of meerdere projecten. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere
wijze die niet in strijd is met de wet.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Na het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het
verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgend jaar opgemaakt; beide worden
onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden
binnen een periode van zes maand na het einde van het boekjaar.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij
wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.
De rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering
schriftelijk per reguliere post en/of per e-mail ter kennis gebracht van de leden, die
alsdan inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop
deze rekeningen en begroting steunen.

Titel VII. – Ontbinding, vereffening
Artikel 18.
-

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering of
door een gerechtelijke beslissing.
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-

-

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder
dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de
doeleinden van de vereniging.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, bij gebreke
daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid
bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen
vastgesteld.

Artikel 19.
-

Bij ontbinding van de vereniging zal het actief, na aanzuivering der schulden,
overgedragen worden aan één of meerdere organisaties met een doel dat overeenstemt
met de doelen van de huidige vereniging.

Titel VIII. – Openbaarmaking
Artikel 20.
-

-

Alle gegevens van de vereniging worden gecentraliseerd in een dossier dat wordt
aangelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Dit dossier bevat alle belangrijke documenten in verband met de vereniging.
Hiernaast worden de statuten en hun wijzigingen, de akten betreffende de benoemingen
en de ambtsbeëindigingen en de beslissingen inzake ontbinding, vereffening of nietigheid
van de vereniging, ingediend bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
Deze zal instaan voor de verzending van bedoelde stukken naar het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21.
-

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden
gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of,
ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de
zetel. Bovendien worden alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of
uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register ingeschreven
binnen acht dagen nadat deze van de beslissing in kennis is gesteld.

Artikel 22.
-

-

De leden van de vereniging kunnen op de zetel van de vereniging het register van de
leden raadplegen, alle notulen en beslissingen, evenals alle boekhoudkundige stukken van
de vereniging.
Iedereen kan kosteloos kennis nemen van de stukken die neergelegd zijn in het dossier
van de vereniging dat op de griffie van de rechtbank van koophandel berust.
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-

Op aanvraag en tegen betaling kan men er ook volledig of gedeeltelijk afschrift van
verkrijgen.

Titel IX. – Slotbepalingen
Artikel 23.
-

Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de bepalingen van
de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad, 1 juli 1921, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de
Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wijzigingen
tot en met december 2014.

Alzo eenparig goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 23 maart 2015,

François De Vleeschouwer

Robert Philipsen

voorzitter

secretaris-penningmeester
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