HEEMKUNDE VLAANDEREN vzw
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
O/408.276.859
STATUTEN
TITEL I – Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De naam van de vereniging is: “Heemkunde Vlaanderen vzw”
Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800-Mechelen
(gerechtelijk arrondissement Mechelen).
Artikel 3. Heemkunde Vlaanderen vzw is de koepelvereniging voor de heemkundige sector in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Heemkunde Vlaanderen vzw stelt zich tot doel:
- een vereniging te zijn die heemkunde en onderzoek over lokale en regionale geschiedenis
in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt voor het grote
publiek en die ondersteuning en vorming biedt aan de heemkundige verenigingen en aan
de provinciale koepels voor heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dit o.a. door te publiceren, door informatie en beleid toegankelijk te maken voor
haar doelpubliek, door studiedagen te organiseren en door te participeren aan allerlei
erfgoedmanifestaties;
- een vereniging te zijn die mensen kan samenbrengen die belang hechten aan de
geschiedenis en volkscultuur van hun eigen regio, waarbij de uitwisseling van informatie
en ideeën centraal staat en die heemkunde als een bindmiddel gebruikt om contacten te
leggen tussen al wat beweegt binnen de erfgoedsector in de breedste betekenis van het
woord en aldus een bepalende rol te spelen in de maatschappelijke erkenning van
volkscultureel erfgoed;
- een vereniging te zijn die zich binnen een Europees en internationaal kader kan profileren,
mensen kan stimuleren om cultuur te hanteren als een manier om wederzijds respect en
begrip in de hand te werken;
- een vereniging te zijn die kan bewijzen dat zij, op haar manier, meebouwt aan een eerlijke
en democratische samenleving.
De opsomming van de doelstellingen is niet beperkend.
Artikel 4. Voor zover nodig of nuttig voor het verwezenlijken van haar doel, mag de
vereniging alle rechtshandelingen stellen.
Artikel 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – Leden
Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste zes bedragen. Zij worden door
de algemene vergadering benoemd op voordracht van ten minste één provinciale koepel. De
leden oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Artikel 7. De algemene vergadering beslist over de aanneming van nieuwe leden. De leden
onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het huishoudelijk reglement en zij verbinden

er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de
vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Artikel 8. Het maximum bedrag van de lidmaatschapsbijdrage, waartoe de leden van de
vereniging verplicht zijn, is 100 euro. Het niet betalen van een bijdrage kan uitsluiting door de
algemene vergadering tot gevolg hebben.
Artikel 9. De leden zijn in geen geval persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vereniging.
Artikel 10. Uittredende en uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging; zij kunnen geen enkel recht laten gelden op de goederen van de vereniging.
TITEL III - Algemene vergadering
Artikel 11. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Op een vergadering mag een lid
zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan
slechts één lid vertegenwoordigen.
Artikel 12. De algemene vergadering is bevoegd voor:
1°de wijziging van de statuten;
2°de benoeming en afzetting van de bestuurders;
3°de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in
geval een bezoldiging wordt toegekend;
4°de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5°de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6°de ontbinding van de vereniging;
7°de aanneming en de uitsluiting van een lid;
8°de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Artikel 13. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden voor het
goedkeuren van de rekening van het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het
daaropvolgende boekjaar. Zij heeft plaats binnen de drie maanden na het einde van het
boekjaar.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de
omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden erom verzoekt.
Artikel 14. Uitnodigingen tot de algemene vergadering dienen schriftelijk te gebeuren ten
minste acht dagen vóór de vergadering en worden per gewone post verstuurd of persoonlijk
aan de leden overhandigd. Zij kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening
van de voorzitter of van twee bestuurders of van één vijfde van de leden.
Alle leden moeten opgeroepen worden.
De uitnodiging dient dag, uur en plaats van de vergadering te vermelden, alsook de agenda.
Eén vijfde van de leden heeft echter het recht om vóór de vergadering punten op de agenda te
brengen.
Artikel 15. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Als
secretaris fungeert de secretaris van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van de leden
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn. Indien dit aantal niet is bereikt kan een
tweede vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag evenwel niet binnen de
vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
De algemene vergadering beslist, behoudens andersluidende bepaling in de wet of de statuten,
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.
TITEL IV - Raad van bestuur
Artikel 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten
minste vijf bestuurders, die de algemene vergadering onder haar leden benoemt.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Artikel 17. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar.
Indien om een of andere reden de vervanging of de herbenoeming van de bestuurders niet
tijdig kan geschieden, blijven de uittredende bestuurders bij het verstrijken van hun mandaat
in functie tot in hun vervanging is voorzien.
Wanneer door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting het mandaat van een bestuurder
voortijdig een einde neemt, dan oefent de bestuurder die in diens plaats aangesteld wordt deze
functie verder uit tot het einde van het oorspronkelijk mandaat.
Artikel 18. Indien, om welke reden ook, het aantal bestuurders tot minder dan het wettelijk
vereiste aantal is gedaald, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een
algemene vergadering bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling van nieuwe
bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden van
de raad van bestuur uit.
Artikel 19. De bestuurders kiezen onder elkaar een voorzitter, een of meer ondervoorzitters,
een secretaris en een penningmeester.
Artikel 20. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beheer en
beschikking, zonder dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is
vereist.
De raad van bestuur mag aldus alle rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor
het verwezenlijken van het doel van de vereniging voor zover zij door de wet of de statuten
niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
Artikel 21. Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden
is nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer
de raad van bestuur uitdrukkelijk een bestuurder heeft afgevaardigd of gevolmachtigd en met
een bijzondere opdracht heeft belast.
Artikel 22. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee
bestuurders. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering en de agenda,
vastgelegd door degene die de raad bijeenroept. Alle bestuurders ontvangen een oproeping,
die per gewone post verstuurd of persoonlijk aan de bestuurders overhandigd wordt uiterlijk
acht dagen vóór de vergadering. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts over één volmacht beschikken.

De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering, door de
ondervoorzitter.
TITEL V – Begrotingen, rekeningen
Artikel 23. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn
beleid tijdens het afgelopen boekjaar.
De raad stelt de rekeningen op van het afgelopen boekjaar en maakt de begroting op voor het
komende boekjaar. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd,
die kwijting verleent aan de bestuurders.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze
van dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.
De rekening en de begroting worden ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter kennis
gebracht van de leden, die alsdan inzage kunnen krijgen, doch alleen ter plaatse op de zetel
van de vereniging, van alle bescheiden waarop de rekening en de begroting steunen.
TITEL VI – Ontbinding en vereffening
Artikel 24. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na
vereffening van de schulden en aanzuivering der lasten, overgedragen aan een werk met een
gelijkaardig doel als dat van de vereniging.
TITEL VII – Algemene bepalingen
Artikel 25. Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, is de wetgeving op de
verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing en kan verwezen worden naar het
huishoudelijk reglement van de vereniging.

