Statuten

Titel I - Naam-zetel-doel-duur
Artikel 1. De vereniging draagt als naam : "Koninklijke Harmonie Mechelen", vereniging zonder winstoogmerk,
en werd oorspronkelijk gesticht als feitelijke vereniging "Harmonie De Verbroedering", op 15 juli 1897. Op 5
december 1993 vond de stichtingsvergadering plaats van de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke
Harmonie Verbroedering Kunst & Vrij", gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 februari
1994. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en
andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “KHMe” te gebruiken.
Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2800 Mechelen, Gebroeders
Verhaegenstraat 28 en ressorteert de vereniging onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Alle
stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier, bijgehouden op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel van voornoemd gerechtelijk arrondissement.
Artikel 3. De vereniging heeft een socio-culturele functie met als doel het muzikaal opluisteren van diverse
manifestaties van allerlei aard, georganiseerd door derden, de deelname aan muziekconcerten en muzikale
happenings, georganiseerd door derden en ook de organisatie van muziekconcerten ten voordele van de
vereniging of van derden Dit alles geschiedt los van enige ideologische strekking of politieke duiding en
zonder winstoogmerk. De VZW kan alle handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk doel.
Artikel 4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
Titel II – De Leden
Artikel 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. Het aantal leden is niet beperkt.
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De effectieve leden zijn de personen vermeld in het ledenregister dat door de raad van bestuur jaarlijks wordt
bepaald.
De toegetreden leden zijn enerzijds een onbeperkt aantal actieve muzikanten en anderzijds een onbeperkt
aantal personen, die door het betalen van een jaarlijkse financiële bijdrage tot de vereniging worden
gerekend.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Artikel 6. Als effectief of toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder (natuurlijke of rechtspersoon) die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. In de raad van bestuur kunnen ook
personen zetelen, die geen deel uitmaken van de vereniging.
Artikel 7. De effectieve leden zijn tot geen bijdrage verplicht. De jaarlijkse financiële bijdrage voor toegetreden
leden, waarvan sprake in artikel 5, wordt door de raad van bestuur vastgelegd volgens de noodwendigheden.
Ze kan maximaal 250 Euro bedragen aan index 116,5 (basis 1988).
Artikel 8. De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht
a.
b.

de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen
na te leven
de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden;

Artikel 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van
bestuur ter kennis gebracht worden. Het toegetreden lid dat als muzikant gedurende zes opeenvolgende
maanden niet aan de activiteiten van de vereniging heeft deelgenomen (als daar zijn : repetities, concerten,...
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te
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Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid
van stemmen. In afwachting van de beslissing over de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het
lidmaatschap schorsen van de persoon
a.
b.

die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;
die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen

De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn
beslissing
te
moeten
motiveren.
Uitgetreden en uitgesloten effectieve of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf, door hun rechtsvoorgangers,
of door anderen gedane inbrengen of gestorte bijdragen terug te vorderen.
Titel III. – Raad Van Bestuur
Artikel 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 3 meerderjarige
bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. Zij worden verkozen en benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde afzetbaar door deze. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de
algemene vergadering anders zou bepalen.
Artikel 11. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Bestuurders kunnen hun ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter.
Artikel 12. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig bestuurder door de raad van
bestuur benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt tot de
eerstvolgende algemene vergadering. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het
aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, blijven de bestuurders in functie tot in
hun
vervanging
is
voorzien.
Uittredende bestuurders blijven bij het verstrijken van hun mandaat in functie totdat in hun opvolging is
voorzien door de raad van bestuur. De overname van een bestuursmandaat geschiedt uiterlijk één maand na
de algemene vergadering waarop de nieuwe bestuurder werd verkozen.
Artikel 13. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie meerderjarige mandatarissen die verkozen
zijn door de algemene vergadering, te weten :
a.
b.
c.
d.
e.

een voorzitter, die de vergaderingen leidt.
eventueel een ondervoorzitter, die de voorzitter bijstaat in het uitoefenen van zijn taken en vervangt
tijdens diens afwezigheid.
een secretaris die de administratieve taken van de vereniging verzorgt.
een penningmeester die de financiële verrichtingen van de vereniging uitvoert en controleert, een
financieel jaarverslag opstelt en voorlegt op de algemene vergadering, en op eenvoudig verzoek
van de raad van bestuur inzage in de boekhouding inzage te verleent.
maximum zes bestuursleden, die elk een taak vervullen, die door de raad van bestuur is omschreven.

Artikel 14. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van de secretaris of van twee
bestuursleden. De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar en verder voor zover de omstandigheden het noodzaken.
Artikel 15. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als tenminste een meerderheid de helft van de
bestuurders aanwezig zijn is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders
aanwezig
of
vertegenwoordigd
zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

Artikel 16. Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
Artikel 17. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat samen met de uitnodiging voor de volgende
vergadering aan de bestuursleden wordt bezorgd.
Artikel 18. De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
deze, die door de wet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Hij is bevoegd voor alle
handelingen, zonder uitzondering, van beheer en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs
om niet, van roerende of onroerende goederen en van hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke
uitwinning ; van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn; van alle handels- en bankverrichtingen ; van het opheffen van hypotheken.
Artikel 19. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer
meerderjarige personen (adviseurs, technici, juristen, … zonder dat deze opsomming limitatief is). Zij maken
als dusdanig niet noodzakelijk deel uit van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie
plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan vijf jaar en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang
worden ingetrokken door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bedoelde aangestelde(n)
beslissingsrecht verlenen, mits dit duidelijk is omschreven. In voorkomend geval berust de
eindverantwoordelijkheid steeds bij de raad van bestuur.
Artikel 20. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. Bij een
huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met bindende voorschriften van de wet of van de
statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met toepassing van de statuten en de regeling van
de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de toegetreden leden en leden of hun
rechtverkrijgende alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.
Artikel 21. De raad van bestuur stelt twee bestuursleden aan om met geldige handtekening te handelen met
financiële
instellingen.
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd
door
de
gezamenlijke
handtekening
van
twee
bestuursleden.
Tegenover derden zijn zij niet gehouden enig bewijs voor te leggen, tegenover de vereniging blijven zij
evenwel aansprakelijk op hun persoonlijk vermogen, zelfs voor lichte schuld.
Titel IV. – Algemene Vergadering
Artikel 22. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden zoals omschreven in artikel 5. Toegetreden
leden mogen de algemene vergadering bijwonen, doch zij bezitten geen stemrecht.
De algemene vergadering vergadert slechts geldig indien minstens drie stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
doch steeds minstens 1 persoon meer dan de raad van bestuur. Een lid kan zich door volmacht laten
vertegenwoordigen.
Elk
lid
kan
slechts
één
ander
lid
vertegenwoordigen.
Ieder lid dat aan hogervermelde voorwaarden voldoet, beschikt over één stem.
Artikel 23. De algemene vergadering is bevoegd voor :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Statutenwijziging
Benoeming en afzetting van bestuursleden
Desgevallend de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval er een bezoldiging toegekend wordt
Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
Goedkeuring van de rekeningen en de begroting
Vrijwillige ontbinding
Uitsluiting van leden
Wijziging van juridische vorm
Alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen

Voor de hierboven vermelde bevoegdheden a) b) f) en g) wordt de in de wet voorgeschreven procedure
nageleefd : Bij stemming is een meerderheid van 2/3 van de aanwezigen vereist en bij statutenwijziging of
ontbinding worden onthoudingen geteld als tegenstem. Voor de andere bevoegdheden c) d) e) h) en i)
worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid, waarbij onthoudingen niet meegeteld worden.

Artikel 24. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen werkingsjaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na de afloop van het
boekjaar,
doch
binnen
de
zes
maanden
na
het
afsluiten
van
het
boekjaar.
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens wanneer de omstandigheden het
noodzaken en in elk geval wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt. Oproepingen
voor een algemene vergadering kunnen alleen geldig zijn onder handtekening van de voorzitter en de secretaris. Zij worden aan de leden bezorgd, ten laatste acht dagen vóór de algemene vergadering. De oproeping
vermeldt dag, uur, plaats en bevat de agenda die wordt bepaald door de raad van bestuur. De vergadering
kan niet geldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet op de agenda staan, behalve wanneer alle
aanwezige effectieve leden eenparig akkoord zijn de agenda uit te breiden.
Artikel 25. De voorzitter zit de algemene vergadering voor. Bij diens afwezigheid de ondervoorzitter. De
algemene vergadering kan dit voorzitterschap weigeren en bij eenvoudige meerderheid een andere voorzitter
voor die bewuste vergadering aanduiden. In voorkomend geval dient deze voorzitter van de algemene
vergadering een stemgerechtigd lid te zijn.
Artikel 26. Van elke algemene vergadering worden een verslag gemaakt en ondertekend door de secretaris
of een bestuurder.
Artikel 27. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekeningen en de overige in de VZW-wet
vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank
van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.
Titel V. Begrotingen en Rekeningen
Artikel 28. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Bij het einde van elk boekjaar
worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en worden de inventaris
en balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgend jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering onderworpen. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder
geen beding bij wijze van dividenden of op een of andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
Titel VI. – Inzagerecht Leden
Artikel 29. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, evenals alle
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. Hiervoor dienen de leden vooraf een schriftelijke aanvraag
te richten aan de raad van bestuur. Datum en uur van de raadpleging worden in overleg tussen het betrokken
lid en de raad van bestuur bepaald, maar liggen maximaal 14 dagen na de ontvangst van de schriftelijke
aanvraag.
Titel VII.- Ontbinding en Vereffening
Artikel 30. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot
ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering. In voorkomend geval worden de bezittingen van de vereniging, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een
gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering zal aanduiden aan welke vereniging het
vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Titel VIII.- Wettelijke Bepalingen
Alle in deze statuten vermelde artikels zijn slechts geldig wanneer ze ook wettelijk zijn geoorloofd. Voor zaken
die in bovenstaande statuten niet of onvolledig zijn geregeld, geldt de huidige of toekomstige wetgeving en
gebruiken inzake verenigingen.
Mechelen, 28 April 2005

