Statuten Diesterweg's Hulpkas
(gewijzigd AV 27 mei 2015)

Inleidend
De vereniging "Diesterweg's Hulpkas voor behoeftige schoolkinderen" werd gesticht op 11 februari 1894, als afdeling van de onderwijsvereniging "Diesterweg", sinds 11 november
1920 tot zelfstandige kring en uiteindelijk omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk.
De statuten werden sindsdien verschillende keren geactualiseerd.
Ingevolge de beslissingen van de Algemene Vergadering van 27 mei 2015 vervangen onderstaande statuten alle voorgaande :
de standregelen van de vereniging, geboekt te Antwerpen (Best :en Q:H. akten), de 23" februari 1922, deel 52, blad 44, vak 18. Drie bladen en zonder verzending.
Ontvangen 5 frank, (get.) De Jongh.
de statuten van 21 juli 1983, bijlage Belgisch Staatsblad: p.3431
raad van bestuurwijziging : 14 december 2000, B.S. p.14774
statutenwijziging : publicatiedatum B.S. 24 januari 2005, nr. akte 14895
statutenwijziging : publicatiedatum : griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen :11 mei 2010

TITEL I: Naam, zetel, doel, duur
Art. 1:

De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd: Diesterweg’s Hulpkas voor behoeftige schoolkinderen vzw, verkort: Diesterweg’s Hulpkas vzw.
Ondernemingsnummer 409 330 102
Identificatienummer 70122

Art. 2:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 15 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De plaats van
vestiging kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur worden gewijzigd binnen dit gerechtelijk arrondissement.

Art. 3:

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot het welzijn van behoeftige leerlingen / studenten / cursisten van de scholen ingericht door het Autonoom Gemeentebedrijf
Stedelijk Onderwijs van de Stad Antwerpen. De vereniging verleent haar steun zonder enige discriminatie van de begunstigde leerlingen.

Art. 4:

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht en zal ten allen tijde kunnen ontbonden worden.
Bij ontbinding van de vereniging wordt haar netto actief vermogen overgedragen aan een door de Algemene Vergadering aan te duiden vereniging met een gelijkaardig
belangeloos doel.

Art. 5:

De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

TITEL II: De leden
Art. 6:

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Art. 7:

Effectieve leden
a. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, zonder nochtans minder te mogen zijn dan 6.
b. Effectief lid kan men slechts worden op voordracht van een ander effectief lid en na aanvaarding door de Algemene Vergadering.
c. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering komt uitsluitend toe aan deze leden.
d. Zij onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind en hebben een aantoonbare
binding met het onderwijs.
e. Zij betalen een jaarlijks lidgeld, met een maximum van € 2000.
f. Effectieve leden houden op effectief lid te zijn:
- door vrijwillig ontslag schriftelijk meegedeeld aan de Raad van Bestuur
- door niet-betaling van het lidmaatschap
- door een beslissing van de Algemene Vergadering

Art. 8:

Toegetreden leden
Zij worden toegetreden lid door het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht.
Het niet betalen van hun bijdrage beëindigt hun lidmaatschap.

Art. 9:

Noch de effectieve leden, noch de toegetreden leden, noch hun erfgenamen kunnen aanspraak maken op het gemeenschappelijk bezit van de vereniging.

TITEL III: Het bestuur
Art. 10: De Raad van Bestuur
a. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die bestaat uit minstens vijf bestuursleden
b. Het aantal bestuursleden moet steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden.
c. De kandidaturen als bestuurslid worden door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgedragen. Dit gebeurt op initiatief van de Raad van
Bestuur ofwel op schriftelijke aanvraag van de kandidaat, gericht aan de Raad van Bestuur, minstens veertien dagen voor de datum van de Algemene Vergadering.
d. De Algemene Vergadering benoemt de bestuursleden bij eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen.
e. Bestuursleden kunnen op eenvoudige aanvraag aan de Raad van Bestuur ontslag nemen .

f. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren.
g. De Raad van Bestuur benoemt autonoom onder zijn leden een voorzitter, een secretaris , een penningmeester en twee bestuursleden met mandaat.
Zij vormen het Dagelijks Bestuur en zijn gemachtigd om namens de vereniging op te treden bij handelingen die tot de dagelijkse werking behoren.
Voor uitgaven voor steun, handelingen of betalingen die niet tot de dagelijkse werking van de vereniging behoren en/of die een bedrag van € 1000 overschrijden, is een
voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur.
h. De Raad van Bestuur kan enkel beslissen wanneer de meerderheid van zijn bestuursleden in persoon aanwezig is en beslist bij eenvoudige meerderheid der aanwezige
stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
i. De Raad van Bestuur vergadert minstens éénmaal per maand, de maanden juli en augustus uitgezonderd.
j. Bestuursleden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Art. 11: De Algemene Vergadering
a. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door het
oudste aanwezige bestuurslid zonder mandaat.
b. Elk effectief lid heeft één stem.
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.
c. Enkel de Algemene Vergadering kan beslissen over :
- goedkeuring of wijziging van de statuten
- benoeming van bestuursleden en kastoezichters
- goedkeuring van jaarrekening en begroting
- kwijting aan de bestuursleden
- beslissing tot aanvaarding of uitsluiting van effectieve leden
- ontbinding of omzetting van de vereniging
- alle gevallen waarin de statuten of de wet dat vereisen.
d. De Algemene Vergadering beslist, behalve voor de in de wet voorziene gevallen, bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen.
Voor uitsluiting van effectieve leden is een tweederde meerderheid der aanwezige stemmen verplicht.
Een tweederde aanwezigheid én een tweederde meerderheid der aanwezige stemmen is verplicht voor:
- goedkeuring of wijziging van de statuten
- ontbinding van de vereniging
- omzetting van de vereniging naar een vennootschap met een sociaal oogmerk
- aanstelling van de vereffenaars

- keuze van de vereniging waaraan de activa van de vereniging zullen overgedragen worden
Indien de 2/3 aanwezigheid niet gehaald wordt, dient ten vroegste binnen de 15 dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen te worden, die ongeacht het
aantal aanwezige leden geldig zal kunnen beslissen met een 2/3 meerderheid der aanwezige stemmen.
Voor een wijziging van het doel van de vereniging gelden een 2/3 aanwezigheid en een 4/5 meerderheid der aanwezige stemmen.
Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.
e. De Raad van Bestuur roept elk jaar binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar de Algemene Vergadering bijeen en telkens als het belang van de vereniging
het vereist of op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de effectieve leden.
f. De bijeenroeping gebeurt door de Raad van Bestuur schriftelijk of per mail uiterlijk acht dagen voor de vergadering met de vermelding van plaats, dag, uur en dagorde.
g. Elk voorstel dat binnen de bevoegdheidsbeslissingen van de Algemene Vergadering valt en dat door minstens één vijfde van de effectieve leden ondertekend en
minstens vijf dagen voor de vergadering aan de Raad van Bestuur gericht werd, moet op de dagorde worden gebracht.
Art. 12: Verslaggeving
Van alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en van alle Algemene Vergaderingen worden notulen opgemaakt die ter inzage liggen van alle effectieve leden op het
secretariaat van de vereniging. Op elke volgende vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

TITEL IV: Algemeen
a. Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot eenendertig december.
b. Voor het nazicht van de rekeningen worden door de Algemene Vergadering twee kastoezichters aangesteld. Zij zijn, net als alle bestuursleden, onbezoldigd. De
kastoezichters stellen samen een schriftelijk verslag van hun bevindingen op en bezorgen dat aan de Algemene Vergadering.
c. Voor al wat niet bij deze statuten uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 en latere wijzigingen en aanvullingen.

27 mei 2015

