Maatschappelijke zetel: 3500 HASSELT, Haarbemden 55/1, 3500 Hasselt

STATUTEN 2015
Ondernemingsnummer: 432870715
Identificatienummer: 1637/87

Benaming
Artikel 1
De vereniging draagt de naam ‘Nema’, met als ondertitel ‘Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen VZW’.
De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere
stukken van de vereniging de verkorte benaming ‘Nema’ te gebruiken.

Zetel
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in 3500 HASSELT, Haarbemden 55/1.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement HASSELT. Alle stukken voorgeschreven door de VZWwet worden neergelegd in het dossier, bijgehouden op de griﬃe van de Rechtbank van Koophandel van het
voornoemd gerechtelijk arrondissement.
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Doel
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel het welzijn, van welke aard ook, van personen met een neuromusculaire
aandoening te behartigen, alsook deze van hun ouders, voogden, aanverwanten en betrokkenen en alle
middelen aan te wenden die zij nodig acht ter bevordering van de bestrijding van neuromusculaire
aandoeningen.
De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.
De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten
verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen
inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In dit kader kan de vereniging zelfs
daden van koophandel stellen.

Duur
Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Wijziging doel
Artikel 5
De wijziging en regeling van het doel van de vereniging moet gebeuren op de algemene vergadering en het moet door
vier vijfde meerderheid van de eﬀectieve leden goedgekeurd worden en ten minste acht dagen op voorhand aan de
eﬀectieve leden aangekondigd worden. Om geldig te kunnen beraadslagen, dient minimum twee derden van het
aantal eﬀectieve of vertegenwoordigde leden aanwezig te zijn.
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Leden
Artikel 6
De vereniging is een groepering van personen met een neuromusculaire aandoening, hun ouders, voogden,
aanverwanten en betrokkenen.
Artikel 7
De vereniging is samengesteld uit eﬀectieve en toegetreden leden.
Artikel 8
Kunnen lid worden van de vereniging: al degenen vermeld onder artikel 6, evenals alle rechtspersonen die door de
raad van bestuur worden aanvaard.
Lidmaatschap wordt verworven door betaling van lidgeld; deze personen worden automatisch toegetreden lid.
Artikel 9
Kunnen eﬀectief lid worden van de vereniging: de toegetreden leden welke zich hiervoor schriftelijk kandidaat
stellen bij de raad van bestuur, en door deze laatste worden aanvaard.
Artikel 10
Alle leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en/of het huishoudelijk reglement, en bovendien
engageren de eﬀectieve leden zich tot een actieve medewerking.
Alle leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat ze de belangen van de vereniging of één van haar organen niet
schaden.
Artikel 11
Het aantal leden (toegetreden of eﬀectieve) is onbeperkt; de eﬀectieve leden moeten minstens drie bedragen.
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Artikel 12
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het schriftelijk kenbaar maken ervan aan
de raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting van de toegetreden leden.
Een eﬀectief lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering met een meerderheid
van twee derden van de stemmen.
Het lidmaatschap van een toegetreden en/of eﬀectief lid eindigt automatisch bij het niet-betalen van
het lidgeld, door het overlijden van het lid, of in geval van een rechtspersoon, door haar ontbinding,
fusie of splitsing.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbreng.

Algemene vergadering
Artikel 13
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eﬀectieve leden.
Ieder eﬀectief lid beschikt in de vergadering over één stem.
De algemene vergadering bestaat uit ten minste één persoon meer dan de raad van bestuur.
De eﬀectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering bij
middel van een schriftelijke volmacht aan een ander eﬀectief lid.
Het aantal volmachten per aanwezig eﬀectief lid is beperkt tot één.
De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij vier vijfden
van alle aanwezige eﬀectieve leden van de vergadering instemmen dat een niet geagendeerd onderwerp
toch behandeld wordt.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of diens
plaatsvervanger.
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Artikel 14
De algemene vergadering wordt volgens de voorschriften jaarlijks samengeroepen binnen het eerste
trimester na afsluiting van het boekjaar, bij middel van een omzendbrief per e-mail of per post,
verzonden ten minste acht kalenderdagen voor de datum.
De uitnodiging vermeldt plaats, dag, uur en dagorde van de vergadering.
Artikel 15
Een algemene vergadering wordt samengeroepen indien ten minste één vijfde van de eﬀectieve leden
schriftelijk hierom vraagt.

Artikel 16
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1. de wijziging van de statuten,
2. de benoeming en afzetting van de bestuurders,
3. de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend,
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
6. de ontbinding van de vereniging,
7. de uitsluiting van een lid,
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een niet-sociaal oogmerk,
9. alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.
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Artikel 17
Zijn twee derden van de effectieve leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede algemene vergadering samengeroepen. Deze kan, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, beraadslagen en beslissen bij gewone
meerderheid.
Tussen de eerste en de tweede vergadering dienen er minstens vijftien dagen te verlopen.
Artikel 18
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, tenzij over aangelegenheden onder artikel 16,
waar overeenkomstig de artikels 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2
mei 2002, een meerderheid vereist is van twee derden der stemmen.
Artikel 19
De notulen van de algemene vergadering worden bijgehouden op de zetel van de vereniging in een
register, en ondertekend door de voorzitter.

Elk effectief lid ontvangt een afschrift van de notulen.

Derden die van belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of een afschrift van de notulen en
beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, en van de personen, al dan niet met
een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.
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Raad van bestuur
Artikel 20
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten hoogste twaalf en ten
minste drie bestuurders, welke handelen als een college.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van
twee jaar.
Ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur blijven ook de volgende termijn in functie.
In de raad van bestuur blijft het aantal personen met een neuromusculaire aandoening, hun ouders,
voogd of samenwonende partner steeds in de meerderheid ten overstaan van de andere verkozen
leden.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen op voorwaarde dat de plaats, de dag, het uur en de
dagorde minstens twee kalenderdagen op voorhand schriftelijk aan ieder bestuurslid werd
meegedeeld.
Volmachten van bestuurders kunnen slechts aan bestuurders worden gegeven.
Artikel 21
De raad van bestuur duidt om de twee jaar één van de bestuursleden aan als voorzitter, secretaris,
penningmeester en/of iedere andere functie indien de noodwendigheden dit vereisen.
Ten minste de helft van de in dit artikel benoemde functionarissen blijft ook de volgende termijn in
functie.
Het voorzitterschap wordt verplicht toegewezen aan een persoon met een neuromusculaire aandoening
of aan een bloed- of aanverwant tot maximum de tweede graad van een persoon met een
neuromusculaire aandoening, zijn voogd of samenwonende partner.
Artikel 22
De uitsluiting of afzetting van een bestuurslid kan met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige of geldig vertegenwoordigde eﬀectieve leden van de algemene vergadering.
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Artikel 23
Het neerleggen van een mandaat moet schriftelijk gebeuren aan de raad van bestuur in zijn geheel.
Artikel 24
Bij vacature van een mandaat van een bestuurder wordt door de algemene vergadering een
vervangende bestuurder aangeduid voor de nog te lopen duurtijd.
Artikel 25
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.

Jaarlijks brengt de raad van bestuur verslag uit aan de algemene vergadering met betrekking tot de
verlopen activiteiten, de rekeningen van het verlopen boekjaar en de begroting en planning van het
komende jaar.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijkse bestuur aan derden, al dan niet
lid en/of bezoldigd, toevertrouwen.
In voorkomend geval zal de wijze van benoeming, de ambtsbeëindiging, de afzetting van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden, evenals de wijze waarop ze
die uitoefenen, alleen, gezamenlijk of als college gebeuren overeenkomstig dezelfde regels als deze van
de raad van bestuur.
Artikel 26
Elke beslissing van de raad van bestuur die de vereniging verbindt, wordt door ten minste twee
bestuurders ondertekend.
De ondertekenaars zijn enkel ten overstaan van de raad van bestuur of de algemene vergadering
verantwoording verschuldigd.
Op iedere raad van bestuur worden de notulen van de vorige raad van bestuur voorgelegd,
bevestigd en ondertekend door de voorzitter en een andere bestuurder.
Uitzonderingen op deze regel worden opgenomen in de akte der gemachtigden.
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Artikel 27
De raad van bestuur bepaalt de datum, het uur, de plaats en de dagorde van de algemene vergadering.
Bij staking van stemmen van de leden van de raad van bestuur is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 28
De raad van bestuur kan, al naargelang de noodwendigheden, overgaan tot het installeren van
verschillende werkgroepen.
De werkgroepen kunnen samengesteld zijn uit eﬀectieve en toegetreden leden. Ook niet-leden
kunnen eraan deelnemen.
Deze werkgroepen dienen een gemeenschappelijk belang na te streven.
De werking van deze werkgroepen en de wijze waarop zij verslag uitbrengen, worden
bepaald in een huishoudelijk reglement.
Artikel 29
De raad van bestuur kan adviesorganen oprichten waarin externe deskundigen zetelen.
De werking van deze adviesraden en de wijze waarop zij verslag uitbrengen, worden bepaald in een
huishoudelijk reglement.
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Statuutwijzigingen
Artikel 30
Omtrent een statuutwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproeping.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde eﬀectieve leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met en meerderheid van vier vijfden van de stemmen van
de aanwezige en vertegenwoordigde eﬀectieve leden.
Bij onvoldoende aanwezige of vertegenwoordigde eﬀectieve leden is artikel 17 van de statuten van
toepassing.
Om geldig te kunnen beraadslagen, dient minstens twee derde van de eﬀectieve of
vertegenwoordigde leden aanwezig te zijn.

Dagelijks bestuur
Artikel 31
De mogelijkheid bestaat om een dagelijks bestuur samen te stellen. De leden ervan worden in dat
geval in een akte opgesomd.
De werking en de wijze waarop zij verslag uitbrengen, worden bepaald in een huishoudelijk reglement.
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Gemachtigden
Artikel 32
Gemachtigden kunnen enkel aangesteld, gewijzigd en opgeheven worden door een twee derde
meerderheid van de leden van de raad van bestuur; zij worden in dat geval in een akte opgesomd.
De werking en de wijze waarop zij verslag uitbrengen, worden bepaald in een huishoudelijk reglement.

Bijzondere bepalingen
Artikel 33
De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
Artikel 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Stemmingen
Artikel 35
Alle stemmingen gebeuren publiek bij handopsteking, behalve indien twee derden van de
aanwezige of vertegenwoordigde eﬀectieve leden beslissen tot geheime stemming over te
gaan.
In dit laatste geval zal de geheime stemming gebeuren onder toezicht van de voorzitter en
uitgevoerd worden door de persoon door de voorzitter aangeduid.
Beide personen zijn aan de geheimhouding gebonden.

Ontbinding
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Artikel 36

De ontbinding van de vereniging kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met een vier
vijfde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, welke dan onmiddellijk
overgaat tot de aanduiding van de vereffenaar(s).
Om geldig tot ontbinding te kunnen beraadslagen, dient minimum twee derde van de effectieve of
vertegenwoordigde leden aanwezig zijn.
Op dezelfde vergadering zullen de effectieve leden zich uitspreken over het vermogen van de
vereniging, met dien verstande dat het vermogen ten goede moet komen aan een vereniging welke
hetzelfde belangeloos doel nastreeft.
Leden of bestuurders kunnen geen aanspraak maken op het patrimonium, gelden of goederen van de
vereniging.

Lidgeld
Artikel 37
Het lidgeld bedraagt maximum 100 euro.
De raad van bestuur bepaalt binnen voormelde grens het lidgeld.
Per gezin, zijnde alle personen woonachtig onder één dak, kan maar één keer lidgeld aangerekend
worden.
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