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GECOÖRDINEERDE STATUTEN  

 

Titel I – Naam – Zetel – Doel – Duur 

 

Art 1 – De vereniging draagt als naam: “Persephone, vereniging van vrouwen met een handicap of een 

invaliderende chronische ziekte”. In contacten met derden mag zij tevens gebruik maken van de kortere 

benaming “Persephone” of van de vertaling “Persephone, union of women with a disability or a disabling 

chronic disease”. 

   

Art 2 – De vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest. De zetel van de vereniging kan verplaatst worden bij 

besluit van het Bestuursorgaan, behoudens in de gevallen waarbij de wetgeving een besluit van de Algemene 

Vergadering vereist, zoals de verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied. 

 

Art 3 – §1 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk,  

* vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte met elkaar in contact te brengen om 

ervaringen uit te wisselen, 

* bij te dragen aan een positieve beeldvorming door hun deskundigheid door te geven aan personen en instanties 

die er nood aan hebben,  

* hun zichtbaarheid in de samenleving te vergroten en hun belangen te behartigen, i.h.b. hun mensenrechten te 

verdedigen en hun discriminatie te bestrijden 

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken kan de vereniging gespreksnamiddagen organiseren voor leden, 

publieke samenkomsten beleggen, brochures uitgeven, artikels publiceren…. 

§2 De vereniging mag tevens, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen op  

voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.  

 

Art 4 – De vereniging is opgericht op 9 september 2000 voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden 

worden. Zij is de voortzetting van de gelijknamige feitelijke vereniging, die in 1995 opgestart werd. 

 

 

Titel II – Leden 

 

Art 5 – Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste twee bedragen. 

 

Art 6 – De vereniging kan werkende en toegetreden leden tellen. Werkende leden mogen zich mengen in de 

besluitvorming en de planning van de vereniging. Alleen zij bezitten de volheid van lidmaatschap, met inbegrip 

van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De artikels 7 tot 10 zijn alleen op hen van toepassing. 

Toegetreden leden hebben alleen de rechten en plichten welke bepaald worden in het intern reglement. 

 

Art 7 – Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van het Bestuursorgaan. De lijst van de werkende leden wordt 

bewaard op de zetel van de vzw. De ledenlijst kan ook elektronisch gehouden worden. Wijzigt het bestand van 

de werkende leden, dan moet de oude versie binnen een maand na de verjaringsdag van de lijst vervangen of 

bijgewerkt worden.  

 

Art 8 – De uitsluiting van een lid dient te worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering beslissend met een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen en nadat het lid is 

gehoord. De stemming geschiedt geheim en de beslissing dient niet gemotiveerd. Zij dient binnen de acht dagen 

door het Bestuursorgaan aan de betrokkene ter kennis te worden gebracht.  

 

Art 9 – Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging. Ook actieve leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vzw. Evenmin hebben zij 

het recht om de door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te 

vorderen. 

 



Art 10 – §1 Het bestuursorgaan kan jaarlijks een beslissing nemen over de door de leden verschuldigde 

lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 50 euro. Dit bedrag wordt gekoppeld aan 

de gezondheidsindex van de maand februari 2020. 

§2 In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. 

 

 

Titel III – Bestuur   

 

Art 11 - §1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste twee werkende leden, 

benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuurders zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering 

afzetbaar. 

§2 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De door hen in hun functie van bestuurder of  

voor de vereniging gemaakte kosten, kunnen terugbetaald worden. 

§3 Het Bestuur oefent zijn bevoegdheden als college uit. Tenzij anders bepaald worden beslissingen bij  

gewone meerderheid genomen. 

 

Art 12 - De bestuurders worden verkozen voor onbepaalde duur. Uittredende bestuurders blijven in functie tot 

wanneer in hun vervanging is voorzien. Gedurende die tijd blijven ze verantwoordelijk voor de goede gang van 

zaken. Aldus vermijden zij een bestuurlijk vacuüm. Zij moeten de eerstvolgende verkiezingen voorbereiden, 

desnoods na wijziging van het intern reglement en/of de statuten. Het Bestuursorgaan kan een (vervangende) 

bestuurder te coöpteren. 

 

Art 13 - §1 Het Bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester of enige 

andere functionaris aanduiden. 

§2 Het Bestuursorgaan vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders. Bij de  

oproeping wordt de agenda van de vergadering gevoegd. 

§3 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door het Bestuursorgaan op zijn volgende  

vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Uittreksels uit de notulen worden geldig ondertekend door de 

voorzitter of door twee bestuurders. 

 

Art 14 - §1 Het Bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen. Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle handelingen zowel van 

beheer als van beschikking te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de 

vereniging, met uitzondering van die welke door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene 

Vergadering. 

§2 Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut. 

§3 Het Bestuursorgaan kan één of meer bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden; hij  

kan al zijn bevoegdheden overdragen aan twee of meer van zijn leden. Derden kunnen slechts volmacht  

ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en deze wordt bij voorkeur in de tijd beperkt.  

§4 Het Bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht. 

§5 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de  

behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden 

van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het 

bestuursorgaan niet rechtvaardigen . 

 §6 Zowel de lijst van de leden van het Bestuursorgaan als van het Dagelijks Bestuur wordt openbaar 

gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en in de bijlagen 

van het Belgisch Staatsblad. Deze lijst vermeldt naast de benoeming van de leden en hun ambtsbeëindiging, ook 

de duur van hun mandaat, de aard van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen. 

 

Art 15 – Bij buitengerechterlijke handelingen wordt de vereniging ook tegenover derden, geldig 

vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Tegenover derden zijn zij niet 

verplicht enig bewijs hiervan voor te leggen; zij blijven evenwel persoonlijk aansprakelijk tegenover de 

vereniging. Het Bestuur kan deze handtekening ook verlenen aan één bestuurder of zelfs aan een derde, voor 

bepaalde en beperkte opdrachten overeenkomstig art. 14 §3 en §5. 

 

 

Titel IV– De Algemene Vergadering 

 

Art 16 – De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden. Een lid mag zich door een ander lid laten 

vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag beschikken over meer dan twee geschreven volmachten. Ieder  



lid beschikt over één stem. 

 

Art 17 – Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor wijziging statuten; benoeming en afzetting 

bestuurders; benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; kwijting bestuurders en commissaris, en verenigingsvordering tegen de 

bestuurders en de commissarissen; goedkeuring jaarrekening begroting; vrijwillige ontbinding; uitsluiting van 

een lid; omzetting in IVZW, coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende 

coöperatieve vennootschap sociale onderneming; inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden, en 

alle gevallen waarin deze statuten dit vereisen. 

 

Art 18 – §1 Elk jaar wordt ten minste één gewone Algemene Vergadering gehouden voor het goedkeuren van de 

rekeningen van het vorig jaar en de begroting van het volgend jaar. Zij heeft plaats uiterlijk zes maanden na het 

einde van het boekjaar. 

§2 Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit  

vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de wettelijke leden erom verzoeken. 

§3 Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter, door twee bestuurders of van 

een vijfde van de wettelijke leden. Zij worden verstuurd ten laatste vijftien dagen voor de vergadering. 

§4 De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en de agenda. Deze wordt bepaald door het Bestuur, maar  

één twintigste van de leden hebben het recht punten op de agenda te brengen. 

§5 De Algemene Vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda. 

 

Art 19 – De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur of, bij diens 

verhindering, door een andere bestuurder. 

 

Art 20 – §1 In gewone gevallen kan de Algemene Vergadering besluiten nemen met eenvoudige meerderheid 

van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de 

stem van de voorzitter. 

§2 Besluiten i.v.m. statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding zijn slechts geldig  

als de voorwaarden, genoemd in het Wetboek (WVV), voldaan zijn. Een statutenwijziging vereist een twee 

derden meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien ze betrekking heeft op het 

doel van de vereniging is een vier vijfden meerderheid vereist. Indien tijdens een eerste vergadering 

onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; kan ten minste vijftien dagen later, een 

tweede samenkomst van de algemene vergadering worden belegd die, ongeacht het aantal aanwezigen, geldig 

beslist met twee derden meerderheid (of vier vijfde ingeval het wijziging van doelstellingen aan de orde is). 

 

Art 21– Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris of door twee bestuurders. 

Leden of derden die van wettig belang doen blijken, kunnen afschriften of uittreksels van de verslagen bekomen. 

 

 

Titel V – Rekeningen – Begroting – Controle 

 

Art 22 – §1 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  

§2 Het Bestuursorgaan bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan 

de Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering 

zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen. 

Het Bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in het Wetboek vermelde stukken 

binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, of 

indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. 

 

 

Titel VI –  Inzagerecht leden 

 

Art 23 – §1 Derden die van belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van 

de Algemene Vergadering te vragen. 

§2 Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle  

notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van het Bestuursorgaan en van de personen, al dan niet 

met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle 

boekhoudkundige stukken van de vereniging. 

 



 

Titel VII – Ontbinding en vereffening 

 

Art 24 – Behoudens gedwongen ontbinding, kan de Algemene Vergadering de vereniging ontbinden 

overeenkomstig art. 20. Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars; bij gebrek daaraan 

kan de Rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende. 

 

Art 25 – Wat ook de oorzaak van de ontbinding is, de bestemming van de netto-activa wordt bepaald door de 

Algemene Vergadering, waarbij de vereffenaars voorstellen kunnen indienen. De Algemene Vergadering 

verbindt zich er alleszins toe een vereniging te kiezen wiens doel aansluit bij dat van deze vereniging.  

 

 

Titel VIII – Slotbepaling 

 

Art 26 – Aangelegenheden die niet door deze statuten zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig 

het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 februari 2020 

Gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 26 februari 2020 

(zie https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl ) 
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