BRUGS OMMELAND

KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING MAURITS VAN COPPENOLLE VZW
MOERKERKSE STEENWEG 194, 8310 BRUGGE
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STATUTEN

zoals gewijzigd in de algemene vergadering van 13 april 2016 en 8 juni 2016
en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2016

Titel I Naam - zetel - doel - duur
Art. 1. De vereniging heeft als naam ‘Brugs Ommeland’ en gebruikt als ondertitel ‘Koninklijke
Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle’.
In 2012 heeft Brugs Ommeland vzw de werking van de feitelijke vereniging ‘Heemkundige Kring
Maurits Van Coppenolle’ integraal overgenomen, met inbegrip van alle roerende goederen en
financiële middelen.
De naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, publicaties en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door 'vereniging zonder winstoogmerk' of 'vzw', met nauwkeurige vermelding van de
maatschappelijke zetel.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd: Moerkerkse Steenweg 194 in
8310 Brugge in het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen. De algemene vergadering kan de
maatschappelijke zetel verplaatsen naar een andere plaats binnen het arrondissement Brugge.
Art. 3. Het doel van de vereniging is de instandhouding, bescherming, ontsluiting, bestudering en
valorisatie van het historisch, volkskundig, cultuurhistorisch, natuurhistorisch, materieel en
immaterieel erfgoed van noordelijk West-Vlaanderen in het algemeen en het Brugse ommeland in het
bijzonder. Ten einde dit doel te bereiken, mogen alle passende middelen worden aangewend, zoals
het oprichten van werkgroepen, het inrichten van voordrachten, studievergaderingen, cursussen,
audiovisuele voorstellingen, uitgeven van of steun verlenen aan de uitgave van periodieke en nietperiodieke publicaties op welke drager dan ook. De voormelde opsomming is niet beperkend.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 5. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vereniging. Zij mag tevens hiertoe alle roerende
of onroerende goederen verwerven, behouden, van de hand doen, in welke vorm dan ook (eigendom,
naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, bruikleen,...). De vereniging kan economische activiteiten
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uitoefenen voor zover die bijkomstig blijven en de opbrengst ervan integraal naar de realisatie van het
belangenloos maatschappelijk doel gaat.

TITEL II Leden
Art. 6. De vereniging bestaat uit stemgerechtigde en toegetreden leden. Stemgerechtigde leden
vormen samen de algemene vergadering en hebben er stemrecht. Toegetreden leden zijn alle andere
leden van de vereniging maar hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
Het aantal stemgerechtigde leden mag niet minder dan tien bedragen. Een stemgerechtigd lid van
de vereniging is ieder natuurlijke en rechtspersoon die door de algemene vergadering als zodanig
wordt toegelaten. Elke kandidaat-stemgerechtigd lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te
richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt deze kandidatuur voor aan de
eerstvolgende algemene vergadering die beslist over het al dan niet aanvaarden. De raad van bestuur
brengt het kandidaat-stemgerechtigd lid op de hoogte van deze beslissing.
Een toegetreden lid van de vereniging is ieder natuurlijke of rechtspersoon die wenst mee te
werken aan het doel van de vereniging en die zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt. De
stemgerechtigde en toegetreden leden zijn in geen geval aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vereniging.
Om stemgerechtigd of toegetreden lid te worden en te blijven moet men instemmen met het doel,
de statuten en de afsprakennota.
Art. 7. De raad van bestuur kan, onder de door haar te bepalen voorwaarden, ook andere
personen als ereleden of steunende leden tot de vereniging toelaten. De raad van bestuur kan tevens
andere ledencategorieën in het leven roepen.
Art. 8. De raad van bestuur bepaalt het jaarlijks lidgeld dat de stemgerechtigde en toegetreden
leden verschuldigd zijn. Dat lidgeld mag evenwel niet meer dan 125 euro bedragen.
Art. 9. Elk stemgerechtigd en toegetreden lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het vrijwillig ontslag van een stemgerechtigd lid moet evenwel bij brief of e-post aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht. De raad van bestuur beschouwt als ontslagnemend het
stemgerechtigd lid dat stelselmatig nalaat om deel te nemen aan werkzaamheden van de vereniging,
nadat het hierop is gewezen door de raad van bestuur. De uitsluiting van stemgerechtigde leden
gebeurt door de algemene vergadering. Voor stemgerechtigde leden die een bestuursmandaat
bekleden, betekent het verlies van hun lidmaatschap tevens het verlies van hun bestuursmandaat.
De uitsluiting van toegetreden leden gebeurt door de raad van bestuur.
Het stemgerechtigd of toegetreden lid dat weigert voor 31 maart van het lopende kalenderjaar de
lidmaatschapsbijdrage te betalen, verliest van rechtswege zijn lidmaatschap.
Elke inbreng van een stemgerechtigd of toegetreden lid, zowel financieel, materieel of immaterieel
(met uitzondering van auteurs- en andere persoonlijke rechten), wordt geacht volle eigendom
geworden te zijn van de vereniging op het moment van de inbreng, tenzij schriftelijk anders bepaald.
Geen enkel lid of hun erfgenamen of rechtsopvolgers kunnen rechten doen gelden op het
maatschappelijk bezit of op de door hen gestorte bijdragen.
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TITEL III Raad van bestuur
Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste zeven
bestuurders bestaat. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
maximum vijf jaar en zijn door deze afzetbaar. Elke kandidaat-bestuurder dient zijn verzoek om
benoeming schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt deze kandidatuur
voor aan de eerstvolgende algemene vergadering die beslist over het al dan niet aanvaarden. De raad
van bestuur brengt de kandidaat-bestuurder op de hoogte van die beslissing.
Elke bestuurder kan te allen tijde zijn mandaat beëindigen. Het vrijwillig ontslag van een
bestuurder moet per brief of e-post aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. De raad van
bestuur beschouwt als ontslagnemend de bestuurder die zonder kennisgeving stelselmatig nalaat om
deel te nemen aan raad, nadat het door de raad van bestuur hierop is gewezen per brief of e-post.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Wel kan de raad van bestuur de terugbetaling
bevelen van kosten die door de stemgerechtigd leden en de bestuurders van de vereniging worden
gedragen en die voortspruiten uit hun werking binnen de vereniging.
Art. 11. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Andere functies kunnen bij beslissing van de raad van bestuur worden
ingesteld. De ambtsperiode van voorzitter en ondervoorzitter kan maximum met één opeenvolgende
periode verlengd worden.
De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en zit de vergaderingen voor. Bij afwezigheid van
de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door
de oudste van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur wordt geldig samengeroepen bij brief
of e-post verstuurd ten minste vijf werkdagen voor de gestelde dag. De uitnodiging bevat de agenda.
Elke bestuurder heeft één stem in de raad van bestuur. Een bestuurder mag zich bij schriftelijke
volmacht door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan slechts één
andere bestuurder vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer
minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen wegens gebrek aan draagvlak. Indien minstens de helft van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Die worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en worden op de zetel van de vereniging bewaard. De uitreksels die moeten worden
voorgelegd en al de akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen
gelden als bewijs voor de aan- of afwezigheid en verontschuldiging op de vergadering van de raad
van bestuur. Het verslag wordt op de eerstvolgende raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Art. 12. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij heeft de meest uitgebreide
volheid van machten om de vereniging en haar vermogen te beheren en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtshandelingen en beslist over het al
dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden uitgezonderd voor
deze die expliciet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur is tevens
verantwoordelijk voor het opmaken en wijzigen van de afsprakennota.
Art. 13. De raad van bestuur kan alle handelingen van beheer verrichten en bovendien alle daden
van beschikking stellen met inbegrip van (onder meer) het vervreemden - zelfs om niet - van
roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en het uitlenen, van alle
bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
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De raad van bestuur benoemt en ontslaat eventuele personeelsleden van de vereniging. Hij
bepaalt hun taken en hun bezoldigingen.
De raad van bestuur vaardigt alle reglementen uit die hij nodig oordeelt. De stukken die uitgaan
van de raad van bestuur of die de vereniging verbinden, worden ondertekend door twee bestuurders
die daartoe gemandateerd zijn door de raad van bestuur.
Art. 14. De raad van bestuur treedt op als college. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden
door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot het uitoefenen
van het ontvangen mandaat.

TITEL IV Algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle
stemgerechtigde leden. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Een stemgerechtigd lid mag zich bij
schriftelijke volmacht door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Een
volmachtdrager kan slechts één ander stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.
In functie van een democratische controle wordt er naar gestreefd dat maximum twee derde van
de stemgerechtigde leden ook deel uitmaakt van de raad van bestuur.
Op de algemene vergadering kunnen toegetreden leden, ereleden, steunende leden of derden
uitgenodigd worden. Die zijn evenwel niet stemgerechtigd.
Art. 16. De algemene vergadering is bevoegd voor wijziging van de statuten, benoeming en
afzetting van bestuurders, kwijting aan de bestuurders, goedkeuring van begroting en jaarrekening,
vrijwillige ontbinding van de vereniging en uitsluiting van een stemgerechtigd lid.
Art. 17. De bijeenroeping van de algemene vergadering wordt geregeld als volgt.
De oproeping gebeurt per brief of e-post ten minste acht dagen voor de vergadering plaatsvindt,
op initiatief van de voorzitter of de secretaris, of twee bestuurders of door ten minste één vijfde van
de stemgerechtigde leden.
De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering.
De agenda wordt bepaald door de raad van bestuur. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om
vooraf punten op de agenda te brengen. Bij aanvang van de vergadering kunnen nog agendapunten
aan de agenda toegevoegd worden, mits akkoord van een meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
De oproeping bevat alle bijlagen zodat het voor iedereen duidelijk is waar het over gaat.
Art. 18. De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Bij afwezigheid
van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid
door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter stelt een notulist aan.
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen, behalve in de volgende, wettelijk bepaalde gevallen: een statutenwijziging (2/3
aanwezigheid of vertegenwoordiging en 2/3 meerderheid), wijziging van de doelstellingen (2/3
aanwezigheid en 4/5 meerderheid), uitsluiting van stemgerechtigde leden (aanwezigheid niet nader
bepaald, 2/3 meerderheid) of vrijwillige ontbinding (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid). Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen wegens gebrek aan draagvlak. Indien minstens de
helft van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, dient binnen een
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termijn tussen 15 en 30 dagen een nieuwe algemene vergadering te worden samengeroepen, die
rechtsgeldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris. De notulen worden opgenomen in een digitaal register dat op de
maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard. Het verslag wordt op de eerstvolgende
vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

TITEL V Begroting en rekeningen
Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Art. 21. Elk jaar moet de raad van bestuur rekenschap geven aan de algemene vergadering. De
raad van bestuur stelt de jaarrekening van het voorbije jaar op en maakt een begroting voor het
volgend jaar en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Art. 22. Het batig saldo kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd.
Art. 23. De stemgerechtigde leden kunnen ter gelegenheid van het jaarverslag inzage krijgen in
de rekeningen en de begroting op de zetel van de vereniging en van alle bescheiden waarop de
rekeningen en de begroting steunen.

TITEL VI Ontbinding
Art. 24. De vereniging mag ten allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering bij
vier vijfde meerderheid wanneer minstens twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
In geval van beslissing tot ontbinding benoemt de algemene vergadering tegelijkertijd vereffenaars
en bepaalt hun bevoegdheden.
In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en de
aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een (1) of meerdere verenigingen of instanties met een
gelijkaardig belangeloos doel, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VII Algemeen
Art. 25. Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de afsprakennota
en naar de vzw-wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
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