
STATUTEN	  VZW	  WIJKCOMITE	  ZEVENBERGEN	  	  

AFGEKORT:	  “WC7B”	  	  	  

Guido	  Gezellelaan	  14	  	  
2500	  Lier	  	  

ONDERNEMINGSNUMMER:	  xxxxxxxx	  	  
	   .Naam,	  doel	  en	  duur	  

	  Artikel	  1	  	  

De	  vereniging	  wordt	  genoemd	  "Wijkcomité	  Zevenbergen"	  vzw,	  afgekort	  “WC7B”.	  	  

Artikel	  2	  	  

De	  zetel	  van	  de	  vereniging	  is	  gevestigd	  in	  het	  gerechtelijk	  arrondissement	  Antwerpen,	  ten	  titel	  van	  inlichting	  
Guido	  Gezellelaan	  14	  te	  2500	  Lier.	  	  

De	  Algemene	  Vergadering	  kan	  bij	  gewone	  meerderheid	  de	  zetel	  wijzigen.	  De	  eventuele	  wijziging	  zal	  worden	  
gepubliceerd	  in	  het	  Belgisch	  Staatsblad.	  	  

Artikel	  3	  	  

De	  	  vereniging	  heeft	  tot	  doel	  het	  leefklimaat	  en	  de	  	  sociale	  	  cohesie	  op	  de	  wijk	  Zevenbergen	  te	  bevorderen,	  
initiatieven	  van	  derden	  	  te	  ondersteunen	  	  die	  hiertoe	  	  kunnen	  bijdragen.	  Daarnaast	  zet	  de	  vereniging	  zich	  mee	  
in	  om	  “het	  karakter”,	  nl.	  een	  aangename	  wijk	  om	  te	  wonen	  en	  te	  vertoeven,	  te	  bewaren.	  	  
	  
Dit	  kan	  onder	  meer	  door:	  
	  -‐	  	  het	  inrichten	  van	  culturele,	  sociale,	  hulpverlenende	  en	  ontspannings-‐	  activiteiten;	  	  
-‐	  	  ruimte	  te	  bieden	  voor	  reflectie,	  discussies,	  lezingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  sociaal,	  culturele	  en	  woonkwaliteit	  
op	  de	  wijk;	  
-‐	  als	  overlegorgaan	  te	  fungeren	  met	  lokale,	  provinciale	  en	  gewestelijke	  overheden;	  
-‐	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  veiligheid	  en	  verfraaiing	  van	  de	  wijk.	  	  

De	  vereniging	  zal	  zich	  mogen	  aansluiten	  bij	  elk	  organisme	  dat	  een	  gelijkaardig	  of	  aanverwant	  doel	  heeft.	  Zij	  
mag	  alle	  taken	  vervullen	  die	  rechtstreeks	  of	  onrechtstreeks	  met	  haar	  doel	  verband	  houden.	  

De	  vereniging	  kan,	  doch	  slechts	  op	  bijkomstige	  wijze,	  handelsdaden	  stellen	  waarvan	  de	  inkomsten	  dienen	  
besteed	  te	  worden	  aan	  het	  doel	  waarvoor	  de	  vereniging	  werd	  opgericht.	  	  

Artikel	  4	  	  

De	  vereniging	  is	  opgericht	  voor	  onbepaalde	  duur.	  	  

	  Leden	  en	  lidgeld	  	  
	  
Artikel	  5	  	  
De	  vereniging	  heeft	  effectieve	  en	  toegetreden	  leden.	  Het	  aantal	  effectieve	  leden	  is	  onbeperkt,	  maar	  moet	  
minstens	  vier	  bedragen.	  De	  volheid	  van	  het	  lidmaatschap,	  met	  inbegrip	  van	  het	  stemrecht	  op	  de	  algemene	  
vergadering,	  komt	  uitsluitend	  toe	  aan	  de	  effectieve	  leden.	  
	  
Artikel	  6	  	  
Om	  lid	  (toegetreden	  of	  effectief	  lid)	  te	  worden	  van	  de	  vereniging	  moet	  men	  ofwel:	  	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  wonen	  in	  de	  wijk	  Zevenbergen;	  	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  voorgedragen	  onder	  het	  peterschap	  van	  twee	  aangesloten	  leden.	  	  



Toegetreden	  leden	  worden	  aangenomen	  door	  de	  raad	  van	  bestuur.	  	  

	  Artikel	  7	  	  

De	  leden	  (effectieve	  en	  toegetreden)	  moeten	  de	  verplichtingen	  naleven	  vastgelegd	  door	  het	  huishoudelijk	  
reglement,	  door	  de	  statuten	  of	  door	  de	  algemene	  vergadering.	  	  
De	  verbintenissen	  van	  de	  vereniging	  leveren	  voor	  haar	  leden	  geen	  persoonlijke	  verplichtingen	  ten	  opzichte	  van	  
derde	  op.	  	  

	  Artikel	  8	  	  

Het	  jaarlijkse	  minimum	  lidgeld	  is	  bepaald	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  en	  is	  vooraf	  betaalbaar.	  
Het	  mag	  echter	  niet	  meer	  bedragen	  dan	  250	  euro.	  

	  Artikel	  9	  	  

Om	  effectief	  lid	  te	  worden	  moet	  men	  als	  dusdanig	  aanvaard	  worden	  door	  de	  algemene	  vergadering.	  Het	  
verzoek	  om	  toelating	  van	  een	  kandidaat	  effectief	  lid	  moet	  schriftelijk	  ingediend	  worden	  bij	  de	  voorzitter	  van	  de	  
raad	  van	  bestuur.	  	  
	  
Beslissing	  over	  toetreding	  van	  een	  effectief	  lid	  gebeurt	  door	  de	  algemene	  vergadering,	  met	  een	  meerderheid	  
van	  twee	  derde	  van	  de	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  stemmen.	  De	  beslissing	  wordt	  door	  de	  raad	  van	  
bestuur	  schriftelijk	  meegedeeld	  aan	  de	  betrokkene.	  	  
	  
Het	  lidmaatschap	  eindigt	  door	  overlijden,	  door	  het	  niet	  betalen	  van	  het	  lidgeld	  en	  door	  ontslag.	  Het	  ontslag	  
moet	  schriftelijk	  gebeuren	  	  aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  raad	  van	  bestuur.	  Tot	  uitsluiting	  wordt	  enkel	  beslist	  door	  
de	  algemene	  vergadering	  met	  een	  meerderheid	  van	  2/3	  van	  de	  op	  de	  vergadering	  aanwezige	  of	  
vertegenwoordigde	  leden.	  

Artikel	  10	  	  

Uitgetreden	  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.	  	  

	  	  De	  Raad	  van	  Bestuur	  	  

	  Artikel	  11	  	  

Het	  beleid	  van	  de	  vzw	  wordt	  bepaald	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  De	  Raad	  is	  samengesteld	  uit	  minimum	  drie	  
effectieve	  leden.	  Zij	  worden	  benoemd	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  voor	  een	  onbeperkte	  periode	  en	  zijn	  ten	  
allen	  tijde	  door	  deze	  afzetbaar.	  Zij	  oefenen	  hun	  mandaat	  onbezoldigd	  uit.	  	  

	  Artikel	  12	  	  

Om	  tot	  bestuurder	  te	  worden	  verkozen	  moet	  men	  lid	  zijn	  en	  de	  leeftijd	  van	  achttien	  jaar	  bereikt	  hebben.	  	  

	  Artikel	  13	  	  

De	  Raad	  van	  Bestuur	  bestuurt	  de	  vereniging	  en	  vertegenwoordigt	  deze	  bij	  elke	  gerechtelijke	  en	  
buitengerechtelijke	  handeling.	  Tegenover	  derden	  wordt	  de	  vereniging	  geldig	  vertegenwoordigd	  door	  de	  
handtekening	  van	  twee	  bestuurders,	  waarvan	  één	  van	  de	  voorzitter	  of	  de	  secretaris.	  De	  Raad	  is	  bevoegd	  alle	  
daden	  van	  beschikking	  te	  stellen	  die	  niet	  uitdrukkelijk	  door	  de	  wet	  aan	  de	  Algemene	  Vergadering	  toegewezen	  
zijn.	  De	  Raad	  vaardigt	  alle	  huishoudelijke	  reglementen	  uit	  die	  hij	  nodig	  acht.	  De	  Raad	  is	  ook	  verantwoordelijk	  
voor	  alle	  verplichte	  publicaties.	  De	  Raad	  van	  Bestuur	  treedt	  op	  als	  college	  volgens	  het	  meerderheidsbesluit.	  De	  



Raad	  van	  Bestuur	  kan	  het	  dagelijks	  beleid	  alsook	  de	  externe	  vertegenwoordiging	  of	  onderdelen	  daarvan	  
delegeren	  aan	  een	  afgevaardigd	  bestuurder.	  Deze	  kan	  zowel	  bestuurder	  als	  effectief	  lid	  zijn.	  	  

Hij/zij	  wordt	  benoemd	  voor	  een	  onbeperkte	  periode.	  	  

	  	  De	  Algemene	  Vergadering	  	  

	  Artikel	  14	  	  

De	  Algemene	  Vergadering	  is	  samengesteld	  uit	  alle	  effectieve	  leden	  en	  wordt	  voorgezeten	  door	  de	  voorzitter	  
van	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  Elk	  effectief	  lid	  kan	  zich	  laten	  vertegenwoordigen	  door	  een	  ander	  effectief	  lid.	  Elk	  
effectief	  lid	  kan	  slechts	  één	  ander	  effectief	  lid	  vertegenwoordigen.	  Elk	  effectief	  lid	  beschikt	  over	  één	  stem.	  	  

	  Artikel	  15	  	  

De	  Algemene	  Vergadering	  is	  uitsluitend	  bevoegd	  voor	  het	  wijzigen	  van	  statuten,	  het	  benoemen	  en	  ontslaan	  
van	  bestuurders,	  het	  uitsluiten	  van	  een	  lid,	  het	  goedkeuren	  van	  begrotingen	  en	  rekeningen,	  het	  vrijwillig	  
ontbinden	  van	  de	  vereniging,	  het	  verlenen	  van	  kwijting	  aan	  de	  bestuurders,	  het	  omvormen	  van	  de	  vereniging	  
tot	  een	  vennootschap	  met	  sociaal	  oogmerk.	  Alle	  andere	  bevoegdheden	  worden	  uitgeoefend	  door	  de	  Raad	  van	  
Bestuur.	  	  

	  Artikel	  16	  	  

De	  Algemene	  Vergadering	  wordt	  minstens	  éénmaal	  per	  jaar	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  bijeengeroepen	  voor	  de	  
goedkeuring	  van	  rekeningen	  en	  begrotingen,	  en	  telkens	  als	  één	  vijfde	  van	  de	  leden	  hierom	  verzoekt.	  De	  
oproeping	  gebeurt	  schriftelijk,	  ten	  minste	  acht	  dagen	  voor	  de	  vergadering,	  en	  is	  ondertekend	  door	  de	  
voorzitter	  of	  twee	  bestuurders.	  Ze	  vermeldt	  plaats,	  dag	  en	  uur	  en	  bevat	  de	  agenda	  die	  wordt	  vastgesteld	  door	  
de	  Raad	  van	  Bestuur.	  	  

	  Artikel	  17	  	  

De	  besluiten	  van	  de	  Algemene	  Vergadering	  worden	  genomen	  bij	  eenvoudige	  meerderheid	  van	  de	  aanwezige	  
en	  vertegenwoordigde	  stemmen,	  behalve	  voor	  de	  door	  de	  Wet	  voorziene	  gevallen	  van	  statutenwijziging,	  
uitsluiting	  van	  een	  lid,	  ontbinding	  van	  de	  vereniging	  en	  wijziging	  van	  het	  doel.	  	  

	  Artikel	  18	  	  

Van	  elke	  vergadering	  worden	  notulen	  opgemaakt,	  ondertekend	  door	  de	  voorzitter	  of	  twee	  bestuurders.	  	  

De	  notulen	  worden	  ingeschreven	  in	  een	  daartoe	  bestemd	  register	  en	  bewaard	  op	  de	  zetel	  van	  de	  vereniging.	  	  

	  	  Begroting	  en	  rekeningen	  	  

	  Artikel	  19	  	  

Ieder	  jaar	  wordt	  de	  rekening	  van	  het	  verlopen	  boekjaar	  afgesloten	  en	  de	  begroting	  van	  het	  volgend	  boekjaar	  
opgemaakt.	  	  

Beide	  worden	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd	  aan	  de	  Algemene	  Vergadering	  binnen	  zes	  maanden	  na	  
afsluitingsdatum	  van	  het	  boekjaar.	  Het	  boekjaar	  loopt	  van	  1	  januari	  tot	  en	  met	  31	  december.	  	  

	  Artikel	  20	  	  



In	  geval	  van	  vrijwillige	  ontbinding	  benoemt	  de	  Algemene	  Vergadering	  die	  deze	  ontbinding	  uitgesproken	  heeft,	  
één	  of	  meerdere	  vereffenaars,	  bepaalt	  hun	  bevoegdheid	  en	  de	  vereffeningvoorwaarden.	  De	  Algemene	  
Vergadering	  beslist	  over	  het	  aanwenden	  van	  de	  goederen	  en	  waarden	  van	  de	  ontbonden	  vereniging,	  na	  
aanzuivering	  van	  het	  passief,	  en	  mits	  aan	  deze	  goederen	  en	  waarden	  bestemming	  te	  geven	  die	  zoveel	  mogelijk	  
het	  doel	  van	  de	  ontbonden	  vereniging	  benadert.	  	  

	  Artikel	  21	  	  

Voor	  al	  wat	  niet	  door	  deze	  statuten	  wordt	  geregeld,	  zal	  de	  wet	  van	  27	  juni	  1921,	  gewijzigd	  door	  de	  	  

wet	  van	  2	  mei	  2002	  van	  toepassing	  zijn.	  	  

	  Gedaan	  te	  Lier	  op	  xxxxx	  	  

	  Voor	  echt	  en	  waar	  verklaard,	  	  	  	  

xxxx	  	  	  
Voorzitter	  	  	  	  

xxxxx	  	  
Secretaris	  	  	  	  

	  


