Statuten Genkse vereniging van
Boekbinders ‘&’
Artikel 1. Naam, zetel en duur
1.

De vereniging draagt de naam Genkse vereniging van boekbinders ‘&’ en wordt in de
statuten en het huishoudelijk reglement nader aangeduid als de ‘vereniging’.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Genk.

3.

De vereniging is opgericht op 4 oktober 2003 voor onbepaalde tijd.

4.

De vereniging is een feitelijke vereniging naar Belgisch recht.

Artikel 2. Doel en middelen
1.
a.
b.
c.
d.

2.

De vereniging heeft ten doel:
het stimuleren van de uitoefening van handboekbinden - moderne bindingen, oude
bindingen, renovatie – en conservering van boekbanden en kartonnage – als hobby;
het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden;
het bevorderen van uitwisseling van kennis, ervaring en samenwerking tussen de leden;
het verrichten van alle verdere activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het instellen van een helpdesk, waar leden vragen kunnen stellen of advies kunnen
vragen over bindingen, boekbindmateriaal en – gereedschappen en adressen van
leveranciers;
b. Het organiseren van lezingen en presentaties over handboekbinden;
c. Het jaarlijks maken van bindafspraken, incluis de bespreking van gemaakte banden;
d. Het organiseren van excursies;
e. Het organiseren en of deelnemen aan exposities en workshops;
f. alle overige geoorloofde middelen;

Artikel 3. Organen

De vereniging kent de volgende organen:
1. het bestuur;
2. commissies, die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering of het
bestuur zijn belast met een nader omschreven taak;
3. de algemene ledenvergadering.
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Artikel 4. Lidmaatschap
1.

Iedereen die zich bezig houdt met handboekbinden – als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder
a – en als lid is toegelaten;

2.

Toelating kan geschieden nadat een verzoek hiervoor bij het bestuur is ingediend. Het
bestuur beslist over de toelating.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.

Artikel 5. Verplichtingen van leden
1.

De leden van de vereniging zijn verplicht:
a.
de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de
vereniging na te leven;
b.
alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2..

Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen
kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene
ledenvergadering.

3.

Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden
aangegaan, dan nadat het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe is
gemachtigd.

Artikel 6. Einde lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap van een lid eindigt door:
a.
overlijden;
b.
opzegging door het lid;
c.
opzegging door de vereniging;
d.
ontzetting (royement).

2.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
het kalenderjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor
afloop van het jaar in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet
tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Deze opzegging
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vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet
ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
5.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid:
a.
handelt in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de
organen van de vereniging;
b.
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het ontnemen van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid
wordt ten spoedigste, onder opgave van reden(en), schriftelijk van het besluit in kennis
gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit
van de algemene ledenvergadering tot het ontnemen van het lidmaatschap moet
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

6.

Indien het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van een kalenderjaar eindigt,
blijft toch de contributie voor het jaar geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders besluit.

Artikel 7. Geldmiddelen
1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
contributie van leden;
b.
bijdragen in de kosten van deelneming aan excursies, exposities en workshops;
c.
alle andere baten.

2.

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie vast.

Artikel 8. Bestuur

1.

a.
b.

2.

a.
b.

c.
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Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf
leden.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gestelde
kandidaten benoemd.
De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf uit
zijn midden een secretaris en penningmeester aan. De functie van secretaris en
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
In het huishoudelijk reglement kan een functiebeschrijving worden opgenomen
van alle functies in het bestuur.
Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.

3.

a.

b.
c.

d.

e.

Bestuursleden hebben gedurende vier jaren zitting en treden af volgens een op
te maken rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzitter,
secretaris en penningmeester ieder in een ander jaar aftreden.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, met een maximale
zittingstermijn van acht jaren.
In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Na benoeming door de algemene
ledenvergadering treedt een tussentijds benoemd bestuurslid af op het tijdstip
waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde
door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een
dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de
uitgebrachte geldige stemmen.
De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 9. Bestuur: taak, bevoegdheden en vertegenwoordiging
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordiging komt mede toe
aan de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester dan
wel bij afwezigheid van een van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

3.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of commissieleden
alsook aan derden om de vereniging, binnen de grenzen van die volmacht, te
vertegenwoordigen.

4.

In het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen worden opgenomen over de
vergaderingen en besluitvorming van het bestuur.

Artikel 10. Commissies
1.

Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke
commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te
ontslaan. Een commissie ontvangt haar taakomschrijving van hen, die haar opdracht
hebben gegeven. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan haar opdrachtgever op
een door laatstgenoemde te bepalen wijze, met inachtneming van de richtlijnen die haar
zijn verstrekt.

2.

Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of
het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat
de commissie heeft ingesteld.

3.

Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
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4.

a.
b.

c.

d.

De kascommissie is een statutaire permanente commissie van de vereniging,
belast met de controle van het geldelijk beheer van het bestuur.
De commissie bestaat uit twee leden, die jaarlijks door de jaarvergadering
worden benoemd. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
Aftredende kascommissieleden zijn ten hoogste twee keer achtereen terstond
herbenoembaar.
De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de
vereniging te controleren.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
De kascommissie is verplicht de controle ten minste eenmaal per jaar uit te
voeren en wel vóór de jaarlijkse jaarvergadering. De penningmeester is gehouden
de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 11. Algemene ledenvergadering
1.

Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar wordt een algemene
ledenvergadering gehouden, hierna te noemen jaarvergadering. De datum van deze
vergadering is bepaald in de vorige jaarvergadering.

2.

In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en legt het, onder overlegging van een jaarverslag en de jaarrekening,
rekening en verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

3.

Vaststelling door de jaarvergadering van het verslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en
verantwoording blijken.

4.

De agenda voor jaarvergadering omvat ten minste de volgende punten:
a.
vaststelling verslag van de vorige jaarvergadering;
b.
vaststelling van het jaarverslag;
c.
verslag van de kascommissie;
d.
vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
e.
vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar;
f.
vaststelling van de contributie voor het komend kalenderjaar
g.
benoeming leden van de kascommissie;
i
ingekomen voorstellen;
j.
vaststelling datum volgende jaarvergadering.

5.

De algemene ledenvergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden
geacht voor een goed functioneren van de vereniging.
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6.

a.
b.

De algemene ledenvergadering kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien
de meerderheid van de leden aanwezig is;
Is in een vergadering niet de meerderheid van de leden aanwezig, dan wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later
dan zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan
ongeacht het aantal aanwezige leden worden besloten omtrent de onderwerpen
welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping
tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 12. Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
1.

De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan
alle leden te zenden schriftelijke mededeling of op een andere daartoe geschikte wijze.

2.

Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering, worden algemene
ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo
dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht
door ten minste vijf leden.

3.

Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in lid 2, is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan, op de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 13. Stemrecht
1.

De leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Zij hebben daar ieder één
stem.

2.

Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de
vergadering. Het is niet mogelijk dat een lid een ander lid volmacht verleent tot het
uitbrengen van zijn stem.

3.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk, tenzij de vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit.

4.

Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid
heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij
benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte geldige
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stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken,
beslist het lot.
5.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het
staken van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

6.

Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn partner of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 14. Leiding en verslaggeving

1.

De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis
leidt een van de andere bestuursleden de vergadering.

2.

Van de op de algemene ledenvergadering behandelde agendapunten en besluiten wordt
door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid een verslag gemaakt

Artikel 15. Statutenwijziging

1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een
wijziging van de statuten wordt voorgesteld.

2.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

3.

Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene
ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de statuten
met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening
1.

De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
ledenvergadering. In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de leden
aanwezig te zijn (quorum). Het besluit moet worden genomen met ten minste twee
derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

2.

Bij gebreke van het quorum wordt conform artikel 11, lid 6 b een tweede vergadering
belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, tot ontbinding kan worden
besloten. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

3.

Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te
ontbinden.

7

4.

Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.

5.

Het liquidatiesaldo wordt aangewend voor door de algemene ledenvergadering te
bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

6.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen
die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in
liquidatie’.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement
1.
De algemene ledenvergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere
regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributie en
deelnemersbijdragen, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze
van uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de
regeling haar gewenst voorkomt.
2.

Een wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt door een besluit van de
algemene ledenvergadering. Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of
door middel van een schriftelijk verzoek door ten minste vijf leden.

3.

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd
zijn met de bepalingen van de statuten.

Artikel 18. Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, neemt het bestuur een voorlopige beslissing.
Deze beslissing is van kracht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin daarover
een besluit wordt genomen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 17 februari 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

Guy Rutten

Wim Heijnen
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