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HOOFDSTUK I : BENAMING  -  ZETEL  -  DOEL 
 

ARTIKEL 1 
De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk.  Zij draagt 
de benaming “JCI HASSELT” en vervangt in die hoedanigheid de vorige benaming 
“JONGE KAMER HASSELT”. 
 
ARTIKEL 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Pijpersveldstraat 10, 3500 Hasselt en 
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt.  Deze mag worden 
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Algemene 
Vergadering, mits inachtneming van de taalwetgeving. 
 
ARTIKEL 3 
De vereniging heeft tot doel: een bijdrage leveren tot de vooruitgang van de universele 
gemeenschap door aan jonge mensen kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, 
verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen, 
eigenschappen die positieve veranderingen in de gemeenschap teweegbrengen. 
 
HOOFDSTUK II : DE LEDEN 
 
ARTIKEL 4 
De vereniging zal tenminste uit 20 leden bestaan. 
 
ARTIKEL 5 
De stichtende leden zijn zij, die vermeld worden in de oprichtingsakte gepubliceerd in de 
bijlage van het BELGISCH STAATSBLAD d.d. ..17/02/83 onder het nummer 1173/79. 
 
ARTIKEL 6 
De vereniging is samengesteld uit fysische personen. 
 
De voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden 
worden bepaald in het reglement van inwendige orde. 
 
Alle leden aanvaarden de statuten en de reglementen van de vereniging en verbinden 
zich ertoe deze na te leven. 
 
ARTIKEL 6bis  
De vereniging bestaat uit twee soorten leden: actieve leden en aangesloten leden. Ieder 
lid is actief lid tenzij anders bepaald.  
 
ARTIKEL 7 
De bijdrage van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering, 
met een maximum van € 250 per lid. 
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HOOFDSTUK III : DE ALGEMENE VERGADERING 
 
ARTIKEL 8 
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor: 
8.1 de wijziging van statuten en/of het reglement van inwendige orde ; 
8.2 de benoeming en afzetting van de bestuurders 
8.3 de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ; 
8.4 de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen ; 
8.5 de goedkeuring van de begroting en van de rekening ; 
8.6 de ontbinding van de vereniging ; 
8.7 de uitsluiting van een lid ; 
8.8 de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk ; 
8.9 alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 
ARTIKEL 9 
9.1 De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de 

gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van 
de leden het vraagt. 

9.2 De jaarvergadering wordt gehouden in de maand september op plaats, datum en 
uur door de Raad van Bestuur bepaald. 

9.3 Alle leden worden ten minste vijftien kalenderdagen voor de Algemene 
Vergadering schriftelijk opgeroepen.  De agenda en indien van toepassing, de 
begroting en de rekening, worden bij de oproepingsbrief gevoegd.  Elk voorstel, 
ondertekend door ten minste één twintigste van de leden en ten minste twintig 
kalenderdagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij de voorzitter 
kenbaar gemaakt, wordt op de agenda gebracht. 

9.4 De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen 
door een ander lid, mits een schriftelijke volmacht. 

9.5 De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of 
de statuten anders bepalen.  Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter, of diegene die hem vertegenwoordigt, doorslaggevend. 

9.6 Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden, tenzij 
de statuten zulks uitdrukkelijk vermelden. 

 
ARTIKEL 10 
Elk actief lid heeft één stem en kan maximum over één volmacht beschikken. 
 
ARTIKEL 11 
De beslissingen van de Algemene Vergadering moeten uiterlijk vijftien kalenderdagen 
voor de volgende Algemene Vergadering aan de leden worden bezorgd en worden 
vastgelegd in een notulenboek, getekend door de voorzitter en de secretaris, en 
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bewaard op de zetel van de vereniging waar alle belanghebbenden er kennis van 
kunnen nemen, doch zonder verplaatsing van het notulenboek. 
 
HOOFDSTUK IV : BESTUUR EN CONTROLE 
 
ARTIKEL 12 
12.1 De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 5 personen: Voorzitter, Beheerder 

HRM, penningmeester, secretaris, beheerder vorming en beheerder 
commissiewerking. 

12.2 De bestuurders worden aangeduid voor de periode van één jaar door de 
Algemene Vergadering, die hiertoe wordt bijeengeroepen in de maand juni.  Hun 
mandaat gaat in op 1 juli daaropvolgend. 

12.3 De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
12.4 De verkozen Raad van Bestuur kan bijkomende bestuurders ter coöptatie 

voordragen aan de Algemene Vergadering. 
12.5 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
12.6 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en 

buiten rechte.  Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de 
Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur. 

12.7 Voor alle transacties die de vereniging binden t.o.v. derden zijn de handtekening 
van de voorzitter of zijn vervanger én een andere bestuurder noodzakelijk.  

 
ARTIKEL 13 
13.1 De Raad van Bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen in de gevallen 

bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minstens twee bestuurders het 
vragen. 

13.2 De Raad van Bestuur vergadert minstens drie maal per jaar op plaats, datum en 
uur door de voorzitter te bepalen. 

13.3 De bestuurders worden ten minste acht kalenderdagen voor de Raad van Bestuur 
opgeroepen.  De agenda en indien van toepassing, de begroting en de rekening, 
worden bij de oproepingsbrief gevoegd.  Elk voorstel van een bestuurder en ten 
minste tien kalenderdagen voor de Raad van Bestuur schriftelijk bij de voorzitter 
kenbaar gemaakt, wordt op de agenda gebracht. 

13.4 Iedere bestuurder kan zich op de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen 
door een andere bestuurder, mits een schriftelijke volmacht. 

13.5 De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten nemen, indien 
de meerderheid van zijn leden aanwezig is.  De besluiten worden genomen bij 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.  Bij staking 
van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem vertegenwoordigt, 
doorslaggevend. 

13.6 Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden, tenzij 
de statuten zulks uitdrukkelijk vermelden. 

13.7 Elke bestuurder heeft één stem en kan maximum over één volmacht beschikken. 
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13.8 De beslissingen van de Raad van Bestuur moeten uiterlijk acht kalenderdagen 
voor de volgende Raad van Bestuur aan de bestuurders worden bezorgd en 
worden vastgelegd in een notulenboek, getekend door de voorzitter en de 
secretaris, en bewaard op de zetel van de vereniging waar alle belanghebbenden 
er kennis van kunnen nemen, doch zonder verplaatsing van het notulenboek. 

 
ARTIKEL 14 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van 
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan twee commissarissen 
opgedragen.  De commissarissen worden aangeduid voor de periode van één jaar door 
de Algemene Vergadering, die hiertoe wordt bijeengeroepen in de maand september.  
Hun mandaat is niet hernieuwbaar. 
 
HOOFDSTUK V : REKENINGEN  -  BEGROTING 
 
ARTIKEL 15 
15.1 Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. 
15.2 Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het 

boekjaar, legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, 
alsook de begroting voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de 
Algemene Vergadering. 

15.3 Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering 
dient de jaarrekening neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel 
van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is. 

 
HOOFDSTUK VI :  ONTBINDING  -  VEREFFENING 
 
ARTIKEL 16 
De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden geregeld door de wet van 2 
mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
 
ARTIKEL 17 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering vereffenaars 
benoemen, hun macht bepalen en beslissen over de aanwending van de goederen en 
waarden van de ontbonden vereniging, zuivering van de passiva, door aan deze 
goederen een waarde en bestemming te geven die zo dicht mogelijk verband houden 
met het doel waarmee de vereniging werd opgericht. 
 
ARTIKEL 18 
Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wet 
van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 


