Groen + Tervuren
Statuten
Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met
onderstaande statuten.
Artikel 1: Omschrijving van de vereniging
1.1.

De naam van de vereniging luidt Groen + Tervuren en is gevestigd op het adres van (naam
voorzitter)
Dit adres is enkel een postadres en kan jaarlijks aangepast worden, afhankelijk van wie door de
leden wordt verkozen tot voorzitter.

1.2.

De vereniging is verbonden met de overkoepelende regionale organisatie Groen Fonds vzw,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel.

1.3.

De vereniging bevestigt te zullen werken conform de richtlijnen van de overkoepelende
organisatie. Een exemplaar van de statuten van deze organisatie zal op verzoek van derden ter
beschikking worden gesteld door de vereniging.

1.4.

Het doel van de vereniging is op lokaal niveau politieke oplossingen die een ecologisch
duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving naderbij brengen, te bevorderen.

Artikel 2: Leden
2.1

De vereniging telt leden. Leden van Groen die woonachtig zijn in Tervuren zijn automatisch
ook lid van de vereniging. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de
dood. Indien het aantal leden daalt tot minder dan 5, wordt de vereniging ontbonden.

2.2

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen
opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding,
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de
vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag
het niet worden uitgekeerd aan de leden.

2.3

De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en
leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.

Artikel 3: Algemene Vergadering
3.1.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging, is samengesteld uit alle
leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, indien deze afwezig is, door
de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd).
Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.
Alleen de leden die aantonen dat zij hun jaarlijkse bijdrage hebben verricht, zijn
stemgerechtigd.

3.2

De Algemene Vergadering is bevoegd voor
 benoeming en afzetting van bestuurders;
 uitsluiting van leden;
 goedkeuring van begroting en rekeningen;
 wijziging van de statuten;
 wijziging van het doel van de vereniging;
 ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming van het vermogen voor een
doel dat aansluit bij het doel van de vereniging.

3.3

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter of zijn
vervanger.

3.4

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders overeenkomstig para. 3.3.
Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij beslist wordt over zijn afzetting.
De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.
Na de afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder;
dit is verplicht indien er door de afzetting slechts één bestuurder overblijft.
Tot staving van de afzetting van een bestuurder en/of benoeming van een nieuwe bestuurder
wordt een uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering overhandigd aan
belanghebbende derden.

3.5

Een meerderheid van 2/3 van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

3.6

Besluiten over personen worden genomen middels schriftelijke stemming.

3.7

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.

Voor de bekendmaking van de beslissing aan derden moeten alle bestuurders tekenen.
3.8

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van alle leden
worden besloten.

3.9

Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het
vermogen gelden de regels beschreven in art. 3.7.

3.10 Elke beslissing tot het sluiten van overeenkomsten inzake koop op afbetaling, of lening of
krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 1000 EUR moet goedgekeurd worden door ten
minste 2 bestuursleden met handtekenrecht.

Artikel 4: Bestuur
4.1.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 3 personen die lid zijn van de
vereniging.

4.2.

De bestuurders worden voor een periode van 2 jaar door de Algemene Vergadering benoemd.
Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene
Vergadering.
Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het aantal
voorgeschreven door par. 4.1 moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe
bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.
Indien het aantal bestuurders door afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal
voorgeschreven in para. 4.1 moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe
bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

4.3.

De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden in functie gekozen.

4.4.

De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten recht, geldig
vertegenwoordigd door tenminste twee bestuurders.

4.5

Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter overdragen aan één of
meer bestuurders of derden.

Artikel 5: Financiën
5.1.

De inkomsten van de vereniging zijn:
 lidgelden;
 afdrachten van mandatarissen en bestuurders;
 bijdragen van Groen naar rato van het aantal leden;



5.2.

bijdragen van Groen voor activiteiten die Groen + Tervuren organiseert;
vrijwillige bijdragen.

De hoogte van het lidgeld wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur
steeds voor een periode van 2 jaar vastgesteld.
Leden die lid zijn uit hoofde van hun lidmaatschap van Groen zijn van de betaling van lidgeld
uitgezonderd. Aan hen kan wel een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.
Van de inkomsten van de vereniging zal jaarlijks een deel worden belegd op een spaarrekening
ten behoeve van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 6: Problermen binnen de vereniging
6.1

Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of
derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in het
gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen
gevraagd worden door twee bestuurders gezamenlijk.
Een lid van de vereniging –dat geen bestuurder is- kan individueel niet de blokkering vragen,
tenzij een rechtelijke beschikking wordt voorgelegd.
De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene Vergadering bij gewone
meerderheid beslissen om de bankrekening te blokkeren. In dat geval wordt een uittreksel
uit de notulen van de vergadering aan de bank overhandigd overeenkomstig art. 3.4.
Voor de deblokkering van de bankrekeningen moeten alle bestuurders samen optreden,
tenzij een beslissing van de Algemene Vergadering of een rechtelijke beschikking wordt
voorgelegd.

Opgemaakt in 3 exemplaren waarvan één exemplaar voor elke ondertekenaar en aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
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