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Gecoördineerde statuten na wijzigingen van 28 december 2004
Benaming en doel
Art. 1. De vereniging draagt de naam "Active Company", vereniging zonder
winstoogmerk; gelijkwaardig afgekort tot "Active Company", VZW. De vereniging is
opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen,
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen en valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen. Het maatschappelijke jaar begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van datzelfde jaar.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel: "Het beoefenen en bevorderen van lichamelijke,
geestelijke en culturele vorming in al haar vormen, in het bijzonder "actieve sport en
ontspanning voor holebi's", alsook het inrichten van allerlei evenementen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met dit doel."
Zij is bevoegd alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken
van haar doel nodig heeft, in eigendom of andere zakelijke rechten, uit te oefenen.
De vereniging onthoudt zich van partijgebonden politiek.
Samenstelling
Art. 4. De vereniging is samengesteld uit vaste en toegetreden leden. Alleen de
vaste leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het
stemrecht op de algemene ledenvergadering.
De rechten en plichten van toegetreden leden stemmen verder overeen met die van
de vaste leden.
De toegetreden leden moeten net als de vaste leden het huishoudelijk reglement
naleven. De Raad van Bestuur kan bij tweederde meerderheid een toegetreden lid
uitsluiten.
Art. 5. Om vast lid te worden moet men de bepalingen voorzien in de statuten en
het huishoudelijk reglement aanvaarden en aangenomen worden door de raad van
bestuur.
Het aantal vaste leden is onbepaald, maar mag niet minder dan drie bedragen. Het
verzoek om toelating van een kandidaat vast lid moet schriftelijk worden ingediend
bij de raad van bestuur.
Ter griffie van de Rechtbank van Koophandel der plaats waar de vereniging is
gevestigd, wordt elk jaar een aangevulde en/of gewijzigde lijst van de vaste leden
neergelegd en dit na de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Art. 6. De vaste en toegetreden leden zijn een jaarlijks lidgeld verschuldigd. Het
maximum jaarlijkse bedrag wordt bepaald op 250 EUR. Een lid dat zijn bijdrage niet
betaalt wordt geacht ontslag te nemen.
Algemene ledenvergadering
Art. 7. De algemene ledenvergadering vertegenwoordigt alle vaste en toegetreden
leden, haar besluiten binden evenzeer de niet-stemgerechtigde toegetreden leden
alsook de vaste leden die niet of tegenstemmen.
De algemene ledenvergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het
benoemen en ontslaan van de bestuurders, het benoemen en ontslaan van de
commissarissen, de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, het
goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de
vereniging en het uitsluiten van een lid, alle gevallen waarin de statuten dat
vereisen.

Art. 8. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de raad van
bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet
tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen en de begrotingen, en van het beleid van de bestuurders. Dit gebeurt
telkens voor 30 juni van het lopende jaar. De bestuurders zijn bovendien verplicht
een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen telkens als tenminste
één vijfde van de vaste leden daarom schriftelijk verzoekt en wel binnen één maand
na het indienen van zulk verzoek bij de raad.
Al de vaste leden moeten worden opgeroepen ten minste acht (8) dagen voor de
algemene ledenvergadering of een bijzondere algemene ledenvergadering. Dit
geschiedt bij wijze van gewone brief, via elektronische post (e-mail) of door een
aankondiging in het clubblad. Steeds wordt de agenda vermeld.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij
diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
Al de vaste leden beschikken in de vergadering over één stem. Er kan ook per
volmacht worden gestemd volgens het principe van één stem per vast lid.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Over onderwerpen die niet
op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd. Elk onderwerp dat
schriftelijk wordt voorgedragen, zeven dagen (postdatum) voor het begin van de
vergadering, door tenminste één twintigste van de vaste leden, moet op de agenda
worden geplaatst.
De aanwezigen dienen een aanwezigheidslijst te ondertekenen.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. Bij staking van stemmen beslist
de voorzitter indien hij persoonlijk aanwezig is. Zoniet is het voorstel verworpen.
Alle stemmingen betreffende personen zijn geheim.
Over het wijzigen van de statuten kan slechts worden gestemd indien deze
wijziging op de agenda voorkomt en indien tweederde van de vaste leden aanwezig
zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. De wijziging is goedgekeurd als tweederde van
de aanwezige leden positief stemmen.
Tot wijziging van het doel kan slechts met eenparigheid van stemmen worden
beslist.
De notulen van de algemene ledenvergadering worden opgenomen in een
bijzonder ten zetel van de vereniging bijgehouden register en worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris. Alle leden en belanghebbende derden moeten
de besluiten van de algemene ledenvergadering kunnen inzien.
Raad van Bestuur
Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, allen vaste leden
van de vereniging en bestaat uit minstens drie bestuurders.
De kandidaturen voor de verkiezing in de raad van bestuur moeten schriftelijk ter
kennis worden gebracht aan de raad van bestuur, en dit ten minste twee weken
voor de algemene ledenvergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een
termijn van drie (3) jaar en hun mandaat kan enkel worden herroepen door een
buitengewone algemene ledenvergadering bij twee derde meerderheid der
stemmen. Alle mandaten zijn hernieuwbaar. De raad van bestuur oefent hun
mandaat kosteloos uit.
De raad van bestuur verdeelt de functies onder haar leden. In het huishoudelijk
reglement worden de taken van de respectievelijke functies nader bepaald.
Bij ontslag, schorsing of overlijden van één van de leden van de raad van bestuur
zal de eerstvolgende algemene vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de

nog lopende periode van het mandaat. Intussen kan de raad van bestuur onder zich
een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.
Art. 10. Nieuwe kandidaturen voor voorzitter worden schriftelijk gemotiveerd en
ingediend bij de raad van bestuur, die deze ontvankelijk verklaart bij geheime
stemming. De kandidaturen en de schriftelijke motivaties moeten tenminste twee
maanden voor de algemene ledenvergadering worden ingediend. Vanaf die datum
moeten de kandidaat-voorzitters effectief aan de raad van bestuur deelnemen,
zonder te beschikken over stemrecht. Na twee maanden worden de kandidaturen,
bij geheime stemming, al dan niet aanvaard voor voordracht op de algemene
ledenvergadering. De verkiezing van de voorzitter op de algemene
ledenvergadering gebeurt in een aparte geheime stemronde.
Art. 11. Alle bestuurders zijn handtekeninghouder. De raad van bestuur leidt de
zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling.
De raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen
organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van personeel en het uitvaardigen
van een Huishoudelijk Reglement. De Raad is bovendien bevoegd om alle daden
van beschikking te stellen, die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze Statuten
aan de Algemene Ledenvergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur bepaalt het jaarlijks lidgeld.
De raad van bestuur is tevens bevoegd het Huishoudelijk Reglement aan te passen
of te veranderen bij eenvoudige meerderheid.
Art. 12. De raad van bestuur vergadert minimum één keer per maand of op
bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. Alle vergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige
bestuurder. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Er dienen echter minstens twee derde van de bestuurders aanwezig te zijn. Bij
staking van stemmen beslist de voorzitter indien hij persoonlijk aanwezig is. Zoniet
is het voorstel verworpen. Indien een agendapunt dit zou vereisen, kan ter advies
een deskundige ter zake worden uitgenodigd. Van elke vergadering worden notulen
opgemaakt en bijgehouden in een daartoe bestemd register.
Art. 13. Met het eindigen van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de
rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten, de inventaris en de jaarrekeningen,
alsmede de begroting voor volgend jaar opgemaakt. Zij worden aan de goedkeuring
van de algemene ledenvergadering onderworpen. De algemene ledenvergadering
stelt twee commissarissen ter controle voor de jaarrekening. Deze brengen zowel
mondeling als schriftelijk verslag uit op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
De kandidaturen voor de verkiezing van de commissarissen moeten schriftelijk ter
kennis worden gebracht aan de raad van bestuur, en dit ten minste twee weken
voor de algemene ledenvergadering.
De commissarissen worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor
een termijn van één (1) jaar en hun mandaat kan enkel worden herroepen door een
buitengewone algemene ledenvergadering bij twee derde meerderheid der
stemmen. Hun mandaat is hernieuwbaar. De commissarissen oefenen hun
mandaat kosteloos uit.
Schorsing, uitsluiting en uittreding
Art. 14. Elk vast lid kan wegens wangedrag worden geschorst door de raad van
bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering met een tweederde
meerderheid van de bestuurders en nadat het lid is gehoord. De dagorde van de
algemene vergadering vermeldt uitdrukkelijk : "Schorsing of uitsluiting lid". Over de
uitsluiting van een vast lid beslist de algemene ledenvergadering met twee derden
der stemmen.

Elke bestuurder kan wegens wangedrag of systematische afwezigheid op de
vergaderingen zonder geldige reden door de algemene ledenvergadering worden
ontslagen.
Bij ontslag, schorsing of uitsluiting van een bestuurder draagt deze alle betreffende
stukken en eventuele financiën over aan een bestuursafvaardiging, aangewezen
door de raad van bestuur.
Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid
kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen van de vereniging noch teruggave
van gestorte bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties vorderen.
Een ontslagnemend bestuurder of vast lid dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan
de raad van bestuur.
Ontbinding
Art. 15. In geval van ontbinding zullen de activa, na aanzuivering der schulden,
overgedragen worden aan een Antwerpse vereniging zonder winstoogmerk met
gelijkaardige doelstellingen en gericht naar een gelijkaardige doelgroep.
Art. 16. Voor alles waarin in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorzien,
wordt verwezen naar de wet van zevenentwintig juli negentienhonderd eenentwintig
op de verenigingen zonder winstoogmerk en alle daaropvolgende wetten
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

