VLAAMSE VOLKSKUNSTBEWEGING vzw
zetel en secretariaat:
Lieven Stubbe, Vredelaan 34, 1982 Weerde
Ondernemingsnummer: 0410 942 577
Aanpassing van de statuten
Deze publicatie vervangt alle voorgaande publicaties met identificatienummer
5512/81.
De leden van de Algemene Vergadering van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw.
hebben tijdens de bijeenkomst van 26 maart 2002 de statuten van hun vereniging,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 december 1964
en 24 december 1981, onder het nr. 5512 gewijzigd en bevestigd tijdens de
Algemene Vergadering van 13 juni,10 oktober 2002, 13 september 2005, 12 oktober
2006 en 22 april 2010.
Volgende artikelen werden met hierna volgende tekst aangenomen.
Benaming, zetel, gerechtelijk arrondissement, doel, duur
Artikel 1: De vereniging heeft als benaming aangenomen: ”Vlaamse
Volkskunstbeweging” in het kort genaamd:
“VVKB”
Artikel 2: De zetel der vereniging is gevestigd in Vlaanderen, 9680 Maarkedal,
Etikhoveplein 5 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
Artikel 3: De vereniging heeft als doel: het ondersteunen, het instandhouden van de
Vlaamse volkskunst en erfgoed, en het aanmoedigen van de vernieuwende
tendensen in de Vlaamse volkskunst.
Artikel 4: De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan te allen
tijde ontbonden worden.
De leden, voorwaarden tot toetreding, uittreding en uitsluiting
Artikel 5: Het aantal leden is onbeperkt, maar mag anderzijds niet minder dan drie
bedragen.
De vereniging aanvaardt als leden:
a. Effectieve leden: als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder die
door de Algemene Vergadering als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat effectief
lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur. Ook het ontslag van een effectief lid dient schriftelijk gericht te worden
aan de voorzitter aan de Raad van Bestuur .
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
rechten en de plichten van de effectieve leden worden omschreven in de vzwwetgeving.
b. Toetredende leden: hun rechten en plichten worden omschreven in het
huishoudelijk reglement.
c. Ereleden: hun rechten en plichten worden omschreven in het huishoudelijk
reglement.

Artikel 6: De bijdragen der leden mogen per jaar niet meer dan € 250,00 bedragen.
Zij worden telkens voor een periode van 2 jaar vastgesteld door de Raad van
Bestuur.
Artikel 7: Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet
schriftelijk aan de Raad van Bestuur medegedeeld worden. Elk lid dat zijn jaarlijkse
bijdrage niet betaalt kan geacht worden ontslag te nemen. Elk lid dat ontslag neemt
of wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging, noch
betaalde bijdragen terug vorderen. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door
de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden volgens de procedure
voorzien in de vzw-wetgeving. Hierbij moet tenminste 2/3 van de effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Raad van bestuur, voorzitter, dagelijks bestuur, mandatarissen
Wijze van benoeming, ambtsbeëindiging of afzetting, omvang van bevoegdheden,
wijze van uitoefenen en duur van het mandaat.
Artikel 8: De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur van minstens 3
bestuurders, gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering. De bestuurders
worden benoemd voor een termijn van 4 jaar door de Algemene Vergadering en zijn
te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. Leden die vier
achtereenvolgende jaren in de Raad van Bestuur gezeteld hebben zijn uittredend. Ze
zijn herkiesbaar. Zij oefenen hun mandaat collegiaal en kostenloos uit.
Bij nieuwe verkiezingen voor de Raad van Bestuur krijgen alle effectieve leden
tenminste 30 kalenderdagen voor datum een oproepingsbrief om zich kandidaat te
stellen als lid van de Raad van Bestuur.
Kandidaten hebben dan 14 kalenderdagen tijd om de kandidaturen schriftelijk in te
dienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Bij ontslag of aftreden van een bestuurslid wordt een nieuwe kandidaat aan de
Algemene Vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting worden in, door de wet bepaalde akten,
vastgelegd en gedeponeerd bij de griffie bij de rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement waaronder de vereniging ressorteert teneinde de wettelijk verplichte
publicaties in het Belgisch Staatsblad te laten verrichten.
Artikel 9: De voorzitter van de vereniging is voorzitter van de Raad van Bestuur, van
de Algemene Vergadering en van alle bijeenkomsten van de vereniging. De Raad
van Bestuur kiest uit zijn leden de voorzitter en verdeelt de bestuursmandaten.
Artikel 10: De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping en onder voorzitterschap
van zijn voorzitter, telkens het belang der vereniging dit vereist of op aanvraag van
de helft van zijn leden en in alle gevallen door de wet voorzien.
Bij belet van de voorzitter wordt hij vervangen door een bestuurder daartoe door zijn
collega’s benoemd. De vergaderingen hebben plaats op tijd en plaats zoals voorzien
door de oproepingsbrief. Een bestuurder die belet is kan zich laten vervangen door
een volmachtdrager, die zelf lid is van de raad van bestuur. Elk bestuurslid kan
maximaal één volmacht dragen.

Artikel 11: De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid der aanwezige leden.
Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter der vereniging beslissend.
Bij staking van stemmen en bij zijn afwezigheid wordt de beslissing naar een
volgende vergadering verschoven.
Artikel 12: De Raad van Bestuur leidt en vertegenwoordigt collegiaal de vereniging
en heeft de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking die niet door de
wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De Raad van Bestuur is onder meer, bevoegd:
Alle betalingen doen en ontvangen, kwitanties ontvangen of geven, huren, verhuren,
aankopen, verkopen, zowel roerende als onroerende goederen, subsidies en legaten
aanvaarden of geven, leningen met of zonder waarborg aangaan of toestaan,
hypothekeren, handlichting geven met of zonder kwijting, verzaken aan alle zakelijke
of persoonlijke waarborgen, een reglement van inwendige orde opstellen. Deze
opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De Raad van Bestuur vaardigt
collegiaal alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
Artikel 13: De Raad van Bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter en een
aantal mandatarissen om samen het Dagelijks Bestuur te vormen.
Benoeming,ontslag, aftreden en afzetting van het Dagelijks Bestuur en de
personen die gemachtigd zijn, de vereniging te vertegenwoordigen, alsook de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, worden ook
in, door de wet bepaalde akten, vastgelegd en gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waaronder de vereniging ressorteert
teneinde de wettelijk verplichte publicaties in het Belgisch Staatsblad te laten
verrichten.
Artikel 14: De raad mag sommige van zijn bevoegdheden overdragen aan één of
meer personen, gekozen tussen bestuurders. De voorzitter en de penningmeester
worden gemachtigd samen een bankrekening te openen. De akten die de vereniging
verbinden worden samen getekend door twee leden van de raad van bestuur.
Artikel 15: De gerechtelijke akten, zo van aanlegger als van verweerder, zullen
worden benaarstigd door de voorzitter en een lid van de raad van bestuur. Zij zullen
alle bekomen vonnissen kunnen uitvoeren en laten uitvoeren.
Algemene vergadering
Artikel 16: De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Zij is
samengesteld uit effectieve leden van de vereniging.
De algemene vergadering is bevoegd in volgende aangelegenheden:
1. Wijzigen van statuten
2. Benoeming en afzetting van de bestuurders
3. Eventuele benoeming en afzetting van commissaris en bepalen van bezoldiging
indien toegekend.
4. Kwijting aan bestuurders en eventuele commissaris
5. Goedkeuring van begroting en rekeningen
6. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
7. Uitsluiting en aanvaarding van effectieve leden
8. Eventuele omzetting van de vereniging in vennootschap met sociaal oogmerk

9. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 17: Jaarlijks dient minstens één algemene vergadering te worden
samengeroepen in de loop van het eerste semester van het jaar, ter plaatse
aangeduid in de oproepingsbrief die de agenda, plaats, datum en uur vermeldt en
minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering dient verzonden te worden.
Bovendien kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden
naar gelang de noodwendigheden en in de gevallen voorzien bij de wet. Zowel leden
als belanghebbende derden kunnen de notulen en de besluiten van de Raad van
Bestuur, van de algemene vergadering, alsook alle boekhoudkundige stukken en het
ledenregister inzien op de zetel van de vereniging.
Artikel 18: Alle effectieve leden hebben stemrecht en hebben recht deel te nemen
aan de beraadslaging van de algemene vergadering, hetzij in persoon, hetzij door
één van hen gekozen effectief lid, dat dus zelf lid is van de algemene vergadering;
alle effectieve leden hebben recht op één stem en maximum één volmacht. Ook
ereleden en toegetreden leden hebben recht om deel te nemen aan de vergadering
maar hebben geen stemrecht.
Artikel 19: De besluiten worden normaal genomen bij eenvoudige meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
Een Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen indien de helft van de
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen door de
wet voorzien. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn
plaatsvervanger. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 20: Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die
ondertekend worden door twee aanwezige bestuurders. De notulen worden binnen
de maand aan alle effectieve leden bezorgd. De notulen van de Raad van Bestuur,
van de Algemene Vergadering, het register van de effectieve leden en de akten
betreffende benoeming of ambtbeëindiging van bestuursleden of mandatarissen of
commissarissen worden bewaard op de zetel van de vereniging ter inzage van de
leden en belanghebbende derden.
Rekeningen, begroting en inventaris
Artikel 21: Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. De raad is verplicht elk
jaar binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van boekjaar aan de Algemene
Vergadering ter goedkeuring de rekeningen (staat van ontvangsten en uitgaven) neer
te leggen samen met de begroting van het volgend jaar en de inventaris van activa,
rechten, schulden en verbintenissen. Een toelichting van de waarderingsregels is
hierbij vereist.
Wijziging der statuten, doelstellingen en ontbinding
Artikel 22: Indien de beslissingen handelen over de wijziging van de statuten,
ontbinding van de vereniging of wijziging van doelstellingen waarvoor de vereniging
werd opgericht, dienen twee derden van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn en vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden moeten instemmen. Indien het vereiste aantal aanwezige en
vertegenwoordigde effectieve leden niet wordt bereikt kan een tweede vergadering

beslissingen treffen wat dan ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
zij.
Er moeten dan minstens vijftien kalenderdagen tussen de eerste en de tweede
Algemene Vergadering zitten. De vier vijfden van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden moeten opnieuw instemmen. Wanneer één
vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt wordt een bijzondere Algemene
Vergadering binnen de maand bijeengeroepen
Artikel 23: Bij ontbinding zal het maatschappelijk kapitaal toekomen aan een
soortgelijke vereniging of instelling aan te duiden door de algemene vergadering om
aldus tot een belangeloze doelstelling aangewend te worden.
Akte van vernieuwing van het mandaat van bestuurder
De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Volkskunstbeweging,
samen in gewone Algemene Vergadering in Dendermonde op 22 april 2010, hebben
voor een termijn van vier jaar het mandaat van volgende bestuurders hernieuwd:
Voorzitter: Theo Smet, Beukenhofstraat 52/101 8570 Vichte geboren op 14-02-1950
in Merksem
Ondervoorzitter: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16, 1700 Dilbeek geboren op
26-07-1947 in Ukkel
Secretaris: Lieven Stubbe, Etikhoveplein 5, 9680 Maarkedal, geboren op 25-03-1962
in Wilrijk.
Assistent-secretaris: André Couvreur, Van Hovestraat 13, 2140 Borgerhout geboren
op 27-07-1947.
Penningmeester:André Dewitte, Molenstraat 27, 2870 Puurs geboren op 11-04-1947.
Bestuursleden: Jeanne Vandenbussche, Reygaerdijkstraat 28, 8630 Veurne geboren
op 02-11-1952 in Veurne
Godelieve Tratsaert, Sint-Amandsesteenweg 165, 2880 Bornem geboren op
02-04-1964 in Mortsel
Wilfried Vercammen, Stationsstraat 278, 1770 Liedekerke geboren op 09-12-1970 in
Schaarbeek
Pieter De Backere, Kemmelstraat 66, 8956 Kemmel geboren op 17-08-1972
Aan volgende personen wordt bevoegdheid verleend om verbintenissen aan te gaan
in naam van de vereniging,
Theo Smet als voorzitter
André Dewitte als penningmeester
Jeanne Vandenbussche als bestuurslid
Lieven Stubbe als secretaris
André Couvreur als assistent-secretaris.
Voor het uitvoeren van bankverrichtingen tot een maximumbedrag van 125 euro is de
handtekening van één van deze personen vereist. Vanaf 125 euro zijn twee
handtekeningen noodzakelijk.
Voor echt verklaard op
De voorzitter

De secretaris

Theo Smet

Lieven Stubbe

