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Statuten BUURTKOMITEE DEN DREIHOEK VZW.
Identificatienummer 3014/81
Ondernemingsnummer 421.459.456

TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur

Art.1. De vereniging draagt als naam “Buurtkomitee Den Dreihoek vzw.”, afgekort: “Den
Dreihoek vzw.”.

Art.2. De vereniging is gevestigd te Borgerhout, gelegen in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen met als adres: Den Dreihoek vzw. p/a Van Hoegaerden Anita, Van Leentstraat 36,
2140 Antwerpen.

Art.3. De vereniging heeft tot doel: het nemen van alle mogelijke initiatieven met het oog op
het nastreven van steun aan, en bevorderen van de wijk, waartoe behoren: Van Geertstraat,
Van Leentstraat, Dodoensstraat, Tuinbouwstraat, Ketsstraat, Kroonstraat tot nummer 21,
Turnhoutsebaan tot nummer 46, Carnotstraat, nummers 150, 152, 154, 165, 167 en 169.

Art.4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden
worden.

TITEL II. – Leden

Art.5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste zes leden bedragen.

Art.6. De vereniging telt werkende leden en toegetreden leden. Alleen de eersten bezitten de
volheid van lidmaatschap met inbegrip van stemrecht in de algemene vergadering.
Artikelen 7, 8 en 9 zijn alleen op hen van toepassing. Toegetreden leden hebben alleen
rechten en verplichtingen welke bepaald worden in een huishoudelijk reglement.

Art.7. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur. De nieuwe leden
moeten voorgedragen worden door een lid van de raad van bestuur. Zij moeten de
doelstellingen van de vereniging onderschrijven en steunen.

Art.8. Ontslag en uitsluiting van leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de
wet van 27 juni 1921.

Art.9. Leden zijn geen lidgeld verschuldigd.
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TITEL III. – Bestuur, raad van bestuur

Art.10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie leden,
benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders
oefenen hun mandaat gratis uit.

Art.11. §1. Nieuwe bestuurders in te begeven functies worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Behaalden twee voorgedragen leden evenveel stemmen in de algemene vergadering, dan
geeft de stem van de voorzitter een doorslag.

Art.12. §1. De bestuurders worden gekozen voor een termijn van één jaar. Zij kunnen elk jaar
door de algemene vergadering herkozen worden met behoud van twee derden.
§2. Mochten door welk geval van vrijwillig ontslag, overlijden, verstrijken van een termijn,
afzetting, enz., de vorenstaande bepalingen niet meer nageleefd zijn of nageleefd kunnen
worden, dan blijven de andere bestuurders in functie, en besturen de vereniging gezamenlijk
tot de volgende algemene vergadering. Zij kunnen een voorlopig kandidaat-bestuurder
aanwijzen tot verkiezing door de algemene vergadering.

Art.13. §1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en
een secretaris.
§2. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De oproep
gebeurt door een schriftelijke verwittiging.
§3. De raad vergadert geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Alle
besluiten gebeuren bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
§4. Een bestuurder kan zich laten vervangen door een volmacht. Niemand mag meer dan één
volmacht dragen.
§5. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat de voorzitter goedkeurt.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Art.14. §1. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan
één of meer van zijn leden. Derden kunnen slechts één volmacht dragen voor een duidelijke
omschreven opdracht en mits deze beperkt is in tijd.
§2. De raad van bestuur schrijft alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig acht.
§3. De raad van bestuur kan twee of meer bestuurders aanduiden om gezamenlijk een geldige
handtekening te plaatsen tegenover het Bestuur der postchecks, banken, spaarkassen en
andere financiële instellingen.
§4. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door deze statuten zijn toegewezen aan de
algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Art.15. Bij de buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging ook tegenover derden
geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekeningen van de helft van de
bestuurders.
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TITEL IV. – De algemene vergadering

Art.16. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden.
Een lid mag zich echter laten vervangen door een ander lid bij geschreven volmacht. Geen lid
mag meer dan één volmacht dragen. Ieder lid beschikt over één stem.

Art.17. De algemene vergadering is bevoegd voor:
a). Statutenwijziging.
b). Benoeming en afzetting van bestuurders.
c). Goedkeuring van begrotingen en rekeningen.
d). Vrijwillige ontbinding.
e). Uitsluiting van werkende leden.

Art.18. §1. Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het
goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen van het volgende
jaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boekjaar en uiterlijk in de
loop van de maand februari.
§2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden wanneer de omstandigheden dit
vereisen en in elk geval wanneer één vijfde der leden erom verzoeken.
§3. Zij wordt bijeengeroepen ten minste veertien dagen op voorhand en per schriftelijke
verwittiging, dit binnen de maand na het schriftelijk verzoek bij de voorzitter.
§4. Oproepingen kunnen alleen geschieden onder de handtekening van de voorzitter, twee
ondervoorzitters of één vijfde der leden.
§5. De notulen en besluiten van de algemene vergadering kunnen worden ingekeken op de
zetel van de vereniging.

Art.19. Besluiten die vallen buiten de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zijn geldig bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

TITEL V. – Financieel beleid

Art.20. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december

TITEL VI. – Ontbinding en vereffening

Art.21. In geval van vrijwillige ontbinding zullen de bestuurders als vereffenaars optreden.

Art.22. De bestemming van het nettoaktief wordt bepaald door de algemene vergadering. De
bestemming moet rekening houden met het doel van de vereniging.

Art.23. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.


