FLORILEGIUM
Vereniging zonder Winstoogmerk
Adres:

Lombaardenstraat 5, bus 1
3000 Leuven
Gerechtelijke arrondissement Leuven
ondernemingsnr: BE454 097 580

Betreft: Gecoördineerde statuten

V.Z.W. FLORILEGIUM
KESSEL-LO

STATUTEN

Ondergetekenden,
- de Heer LAURENT Luk, verpleger,
wonende te KESSEL-LO, Benedictijnenlaan 3,
- de Heer DE VIS Paul, ambtenaar,
wonende te KESSEL-LO, Rodenbachstraat 6,
- de Heer DECKMYN Hans, doctor in de biochemie,
wonende te LUBBEEK, Lemingstraat 1,
- de Heer WESSELS Kris, industrieel ingenieur,
wonende te WOMMELGEM, Ternesselei 15,
- de Heer DRIES Koen, directeur,
wonende te HERENT, Keulenstraat 53,
- Mevrouw VYVERMANS Ann, dossierbeheerder,
wonende te KONTICH, Nieuwstraat 19,
- de Heer TIMMERMAN Koenraad, advocaat,
wonende te KESSEL-LO, Sneppenstraat 62A,
allen van Belgische nationaliteit,
verklaren bij deze een Vereniging Zonder
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921,

Winstoogmerk

op

te

richten,

de algemene vergadering van 9 september 2004 heeft de aanpassing van de statuten
aan de wet 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende
Verenigingen Zonder Winstoogmerk, goedgekeurd,
de algemene vergadering van 9 september 2004 heeft de wijziging van de artikels nrs.
2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 en 14 van de statuten goedgekeurd,
de algemene vergadering van 24 januari 2008 heeft de wijziging van de artikel nr. 2
van de statuten goedgekeurd,
de gecoördineerde statuten luiden als volgt:
Hoofdstuk I : Benaming, doel en duur
Art. 1 :
De vereniging draagt de naam "Florilegium", v.z.w.
Art. 2 :
De zetel van de vereniging is gevestigd in: Sneppenstraat 63 3010 Leuven. De
vereniging behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de zetel naar een andere
plaats worden overgebracht.
Art. 3 :
De vereniging heeft tot doel het organiseren van, ondersteunen van en deelnemen
aan muzikale activiteiten, met inbegrip van alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiertoe kunnen bijdragen en dit met uitsluiting van enig winstoogmerk.
Art. 4 :
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juli 1994.
Hoofdstuk II : Leden
Art. 5 :
Het aantal leden bedraagt niet minder dan vier. De leden van de vereniging zijn
ondergetekenden, oprichters, en de personen die door de raad van bestuur worden
aanvaard. Kandidaat-leden melden zich voor lidmaatschap bij een lid van de raad
van bestuur. De kandidaat-leden en toegetreden leden worden effectieve leden na
hun aanvaarding door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist volledig autonoom over het aanvaarden van nieuwe
leden.
Art. 6 :
Ontslag en uitsluiting worden geregeld conform art. 12 van de wet van 27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Hoofdstuk III : Raad van bestuur
Art. 7 :
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens vier
bestuurders, waarvan de helft + 1 koorleden. De raad van bestuur treedt op als
college.
Art. 8 :
De leden van de raad van bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar,
behoudens ontslag of uitsluiting. De verkiezing heeft plaats tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De bestuurders worden gekozen uit de leden van de vereniging. Andere kandidaatbestuurders moeten worden voorgedragen door een lid van de vereniging en
kunnen deelnemen aan bestuursverkiezing, indien zij worden aanvaard door 2/3 van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden op de algemene vergadering.
Art. 9 :
De raad van bestuur oefent alle machten uit behalve deze die door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur beheert de goederen van de vereniging volgens de bepalingen
van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei
2002, en volgens de doelstellingen van de vereniging.

De raad van bestuur is belast met de praktische uitvoering van de doelstellingen van
de vereniging. De raad van bestuur kan hierbij beroep doen op derden.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, wordt
opgedragen aan 1 bestuurder, nadat hij het mandaat van de raad van bestuur heeft
verkregen.
Art. 10 :
De raad van bestuur vergadert slechts geldig als de helft + 1 van de bestuurders
aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid,
onthoudingen inbegrepen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, de
ondervoorzitter.
Art. 11 :
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarbij alles kan
geregeld worden wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan door de raad
van bestuur steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingen eraan worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Hoofdstuk IV : Algemene vergadering
Art. 12 :
De werking van de algemene vergadering wordt integraal geregeld door de
desbetreffende artikels van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2
mei 2002. De algemene vergadering van de leden heeft minstens eenmaal per jaar
plaats in de loop van de maand januari. Alle leden worden hierop uitgenodigd per
gewone brief. De uitnodiging vermeldt plaats, tijdstip en agenda. De uitnodiging voor
de algemene vergadering kan ook elektronisch worden verstuurd. De beslissingen
van de algemene vergadering worden schriftelijk of elektronisch ter kennis gebracht
aan de leden of aan derden.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
Art. 13 :
De algemene vergadering beslist over : de goedkeuring van de begroting en de
rekeningen, de benoeming en afzetting van de leden van de raad van bestuur, de
uitsluiting van een lid, de wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging.
Beslissingen hierover worden met meerderheid van twee derde van de stemmen
genomen, behoudens de gevallen waarbij de wet of de statuten er anders over
beslissen. De algemene vergadering beslist over de ambtsbeëindiging van de
bestuurders.
Art. 14 :
Behalve in de gevallen door de wet voorzien, is de algemene vergadering geldig
samengesteld als er minimum 3 leden aanwezig zijn en als het aantal aanwezige
leden gelijk is aan het aantal aanwezige bestuurders plus één.

Hoofdstuk VI : Ontbinding
Art. 15 :
De vereniging kan alleen op voorstel van de raad van bestuur en bij beslissing
genomen door de algemene vergadering worden ontbonden. De algemene
vergadering die tot de ontbinding besloten heeft, benoemt de vereffenaars en stelt hun
bevoegdheden vast. Dezelfde algemene vergadering zal na aanzuivering van de
schulden de bestemming bepalen van het bezit der ontbonden vereniging en wel op
die wijze dat de bestemming het doel van de vereniging zo dicht mogelijk benadert.
Art. 16 :
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni
1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de algemene
vergadering, gehouden te Kessel-Lo, op 2 januari 2017

