STATUTEN fotografievereniging (f)ART
Wijziging statuten volgens algemene vergadering van 17 december 2012
Wijzigingen in fluogeel

01 Naam:
Fotografievereniging (f)ART
Structuur : Feitelijke vereniging
02 Maatschappelijke zetel :
Voskenslaan 358
9000 Gent
03 Doel van de vereniging :
De fotografievereniging(f)ART heeft als doel : haar leden te begeleiden in de ontwikkeling
van hun eigen fotografische visie.
Dit door :
- Opvang en begeleiding nieuwe leden.
- Bespreking van elkaars foto's, kritisch maar met respect voor fotografische visie van
de auteur.
- Organisatie van workshops, lesavonden, foto-uitstappen, bezoek aan
tentoonstellingen.
- De leden de kans te geven om met hun werk naar buiten te komen via kwaliteitsvolle
tentoonstellingen.
- De leden de kans te geven om mee te doen aan wedstrijden al dan niet in
clubverband.
Hiervoor worden op, regelmatige basis vergaderingen of activiteiten georganiseerd.
04 Oprichting - duur :
De vereniging werd opgericht op 15 mei 1999 voor onbepaalde duur.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
05 Leden :
5.1 De vereniging telt minstens 2 leden. Inidien het aantal leden minder dan 2 bedraagt
wordt de vereniging ontbonden. Bestemming van de goederen, zie punt 9.
5.2 Nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe moet een verzoek door
het kandidaat-lid aan het adres of één van de bestuursleden worden gericht. De
beslissing van het het bestuur wordt genomen met gewone meerderheid; een eventuele
weigering moet niet worden gemotiveerd.
5.3 Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de
vereniging.
5.4 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Hij moet dit schriftelijk of per
electronische post meedelen aan het bestuur.
a. De algemene vergadering kan een besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing
daartoe wordt genomen met 2/3 meerderheid.

Een lid die zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt binnen de 2 maand na vervaldag,
wordt geacht ontslag te nemen.
5.5 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging en kunnen bij uittreding, uitsluiting of overlijden, nooit teruggaven of
vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
6

Lidgeld :
6.1 Het lidgeld wordt vastgesteld op 30 euro per jaar.
Voor jongeren (-26j) is er een voordeeltarief van 15 euro per jaar.
6.2 Dit lidgeld geldt voor alle leden en bestuursleden.
6.3 Door het betalen van deze bijdrage bewijst men tevens zijn lidmaatschap.
6.4 Het lidgeld kan jaarlijks gewijzigd door melding op de algemene vergadering na
goedkeuring door de meerderheid van de bestuursleden.

7

Algemene vergadering :
7.1 De algemene vergadering is bevoegd voor :
- benoeming en afzetting van bestuurders (2/3 meerderheid vereist)
- uitsluiting van leden (2/3 meerderheid vereist)
- goedkeuren van begroting en rekeningen (gewone meerderheid)
- wijziging van de statuten (2/3 meerderheid)
- wijziging van het doel van de vereniging (2/3 meerderheid)
- ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming van de goederen. (2/3
meerderheid)
- koop op afbetaling, of lening of krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 5000 euro.
(2/3 meerderheid)
7.2 Maken deel uit van de algemene vergadering : alle leden en bestuursleden.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of indien deze aanwezig is,
door de oudst aanwezige bestuurder (in leeftijd).
7.3 Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander lid laten
vertegenwoordigen (max 1 volmacht per persoon)
7.4 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter ten minste 1x per
jaar in de maand september of telkens het belang van de vereniging zulks eist of
wanneer 2/3 van de leden hierom verzoeken.
7.5 De uitnodiging van de algemene vergadering moet minste 7 dagen voor de datum van
de vergadering aan de leden en bestuursleden worden overgemaakt met bekendmaking
van de agenda (schriftelijk of electronisch).
7.6 Ieder lid of bestuurslid die een punt wil toevoegen aan de agenda moet dit met de
nodige uitleg melden aan aan de voorzitter minstens 1 dag voor de vergadering.
7.7 De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid, behalve de in het punt 7.1
vermelde meerderheid voor deze punten.
7.8 Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn
afzetting als bestuurder. Deze beslissing wordt genomen met gewone meerderheid.
7.9 Na afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe
bestuurder. Dit is verplicht indien er door afzetting het verplicht minimum aantal
bestuurders niet langer behaald wordt.

7.10 Op de algemene vergadering maakt de secretaris notulen van de genomen
beslissingen. Deze worden aan de leden bezorgd op electronische of schriftelijke
manier binnen de maand na de algemene vergadering.

8. Raad van bestuur :
8.1 Het bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering voor een periode van 3 jaar
en is herverkiesbaar.
8.2 Het bestuur bestaat uit minimum 3 personen, zijnde een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
8.3 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen hun kandidatuur richten aan de voorzitter
minstens 7 dagen voor de algemene vergadering.
8.4 Het bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van voor deze die
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn overeenkomstig art.
7.1.
8.5 De bestuurders kunnen ten allen tijde ontslag nemen en zijn ten allen tijde afzetbaar
door de algemene vergadering.
Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan 2, blijft de
ontslagnemende bestuurder in functie tot de Algemene Vergadering op regelmatige
wijze nieuwe bestuurder heeft aangeduid.
8.6 De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
8.7 Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter en dit minstens 3x per jaar, of
op verzoek van 2 bestuurders of op vraag van 5 leden.
8.8 De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of zijn gedelegeerde, of
bij afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder (in leeftijd).
8.9 Het bestuur kan slechts beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders
aanwezig is.
8.10
Het bestuur kan zich laten adviseren en assisteren bij het dagelijks bestuur door
een kerngroep van leden en leiders van de werkgroepen.
8.11
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.
8.12
Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan
deze besluitvorming deelnemen.
8.13
Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en secretaris of door 2 andere bestuurders.
8.14
De uittreksels die moeten voorgelegd worden aan derden waaronder de bank,
worden geldig ondertekend door 2 bestuurders.
8.15
De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte,
geldig vertegenwoordigd door minstens 2 bestuurders.
8.16
Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter
overdragen aan één of meerdere bestuurders of derden. De beslissing tot het geven
van deze volmacht wordt genomen bij gewone meerderheid en wordt
vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de handtekening van 2 bestuurders.
8.17
Het beheer van de tegoeden van de vereniging komt ten laste van de
penningmeester.
8.18
Minimum 2 bestuursleden (penningmeester en voorzitter) hebben volmacht op
de bankrekeningen.

9. Problemen binnen de vereniging
9.1 Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de
leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het ernstig beheer van de
vereniging in het gedrang kan komen, kan elke bestuurder schriftelijk aan de bank de
blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen vragen. In het
geschrift moet het belang van de blokkering gemotiveerd worden.
9.2 Een individueel lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan niet afzonderlijk
de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.
9.3 De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene Vergadering bij gewone
meerderheid beslissen om de bankrekeningen te blokkeren. In dat geval wordt een
uittreksel uit de notulen van de vergadering aan de bank overhandigt.
9.4 Voor de deblokkering van de bankrekeningen moeten alle bestuurders samen optreden,
tenzij een beslissing van de Algemene Vergadering of een rechterlijke beschikking
kan worden voorgelegd.

10. Ontbinding :
10.1 Alleen de algemene vergadering is gemachtigd om de vereniging te ontbinden.
10.2 De overblijvende gelden en materialen worden geschonken aan een vereniging met
gelijkaardig doel.
10.3 Dit wordt beslist door de algemene vergadering.

11. Benoemingen :
Worden benoemd als bestuurder :
- Voorzitter : Marnix Detollenaere
- Secretaris : Koert Martens
- Penningmeester : Wim Pandelaers
- Bestuurslid / materiaalverantwoordelijke : Hedwig De Lange

Een exemplaar van de statuten van deze organisatie zal op verzoek van derden ter beschikking
worden gesteld door de vereniging.

Opgemaakt en goedgekeurd op de algemene vergadering te Gent op 21-12-2012
Opgemaakt in 3 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij en aangenomen met
eenparigheid van stemmen.

De voorzitter

De secretaris

De penningmeester

