S-wan
Vlamingstraat 35
8000 BRUGGE

verwerpen. Deze opsomming geldt alleen als voorbeeld en is niet beperkend.
Art. 5
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Art. 6
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

De ondergetekenden-oprichters,
Götze Kurt, Erich,
Oprichters S-wan VZW
Zandberg 5 - 8310 Assebroek
Gruyaert Geert, Camiel,
Essenstraat 6 - 8730 Beernem,
Vandeghinste Marie-Christine, Magda,
Essenstraat 6 - 8730 Beernem
Vanhove Sofie, Nelly, vzw
Zandberg 5 – 8310 Assebroek
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Bijeen in vergadering op 22 december 2006 zijn
overeengekomen tussen hen een vereniging op te
richten en daartoe unaniem volgende statuten te aanvaarden.

STATUTEN
TITEL I: Benaming, zetel, doel, duur.
Art. 1
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met
rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een
vereniging zonder winstoogmerk (hierna VZW genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en
de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals gewijzigd door de wet van
2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003.
De VZW draagt de naam S-wan.
Art. 2
De maatschappelijke zetel van de VZW is gevestigd
te Brugge, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge.
De VZW ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brugge.
Art. 3
De VZW heeft tot doel de kennis en het ontdekken
van Brugge, Vlaanderen en het Westers cultureel erfgoed op een unieke manier te bevorderen en te verspreiden. Alle passende initiatieven kunnen hiervoor
aangewend worden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het doel kunnen bijdragen.
Art. 4
Ten einde haar doel te verwezenlijken kan de VZW
alle verrichtingen doen zoals roerende en onroerende
goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden,
huren en verhuren, alle private en officiële subsidies,
tegemoetkomingen, legaten of giften aanvaarden en

TITEL II: Leden en bijdrage
Art. 7
De vereniging telt enkel vaste leden die samen de algemene vergadering vormen. Het aantal vaste leden
is onbeperkt, het minimum zal 4 leden bedragen.
Kandidaten richten een schriftelijk verzoek naar de
raad van bestuur, die zal beslissen over de aanvaarding.
Elk lid van de VZW kan op ieder ogenblik zijn ontslag indienen bij de Raad van bestuur per aangetekende brief.
De raad van bestuur kan leden die zich schuldig maken aan een overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement van de VZW schorsen tot de
eerstvolgende algemene vergadering. De algemene
vergadering moet het betrokken lid dan uitsluiten of
de schorsing opheffen. Het lid heeft recht op verweer.
Om het even welk lid wordt als ontslagnemend beschouwd bij het niet betalen van het lidmaatschapsbedrag vóór 1 maart.
Art. 8
Het lidmaatschapsbedrag wordt jaarlijks door de
raad van bestuur bepaald en mag de 200,00 euro niet
overschrijden.

TITEL III: De Algemene Vergadering
Art. 9
De algemene vergadering is het hoogste gezag van
de VZW en is samengesteld uit alle vaste leden van
de VZW.
Art. 10
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren:
-de wijziging van de statuten,
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
-de goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de
rekeningen, en over voorgaande ontlasting verlenen
aan de bestuurders,
-de vrijwillige ontbinding van de VZW,
-de uitsluiting van leden,
-de jaarlijkse vaststelling van lidmaatschapsbijdrage
-alle beslissingen die de grenzen overschrijden van

de wettelijke, financiële of statutaire bevoegdhe
den van de raad van bestuur
-en alle bevoegdheden die in de wet van 27 juni 1921
en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet
van 16 januari 2003 aan de algemene vergadering
zijn toegewezen.

Art. 11
De algemene vergadering wordt jaarlijks in de loop
van het eerste kwartaal van het jaar bijeengeroepen
door de raad van bestuur. De oproepingsbrief wordt
minstens 14 dagen op voorhand per post of e-mail
bezorgd met vermelding van plaats, datum, uur en
agenda van de algemene vergadering.
Tijdens deze vergadering zal de raad van bestuur een
overzicht geven van de werkzaamheden van de
VZW en verslag uitbrengen over de inkomsten en
uitgaven van het afgelopen jaar, en de begroting van
het komende jaar voorleggen.
Art. 12
De leden kunnen tot een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens wanneer de
raad van bestuur het nodig acht in het belang van de
VZW en telkens wanneer één vijfde van de leden
hierom verzoeken per aangetekend schrijven. Er is
minstens één algemene vergadering per jaar.

Art. 13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste
der aanwezige bestuurders. Alle aanwezige leden
hebben één stem. De algemene vergadering beslist
met de gewone meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de
statuten het anders voorzien. Elk lid kan maximum
twee volmachten dragen.

aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede
vergadering mag slechts ten vroegste 14 dagen na de
eerste vergadering worden gehouden.
Art. 16
De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een bijzonder register dat door
de secretaris en de voorzitter of zijn plaatsvervanger
ondertekend wordt en op de maatschappelijke zetel
ter inzage van alle belangstellenden wordt bewaard.
De beslissingen voor dewelke geen bepaalde manier
van bekendmaking wordt vastgesteld, hetzij door de
wet, hetzij door de standregelen, hetzij door de raad
van bestuur worden geboekt in het register der VZW,
waar de leden ze kunnen inzien.
Art. 17
Iedere wijziging aan de statuten en iedere beslissing
betreffende de nietigheid, de ontbinding en vereffening van de VZW worden binnen de maand neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Tevens worden ze gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.

TITEL IV: Raad van Bestuur
Art. 18
De VZW wordt geleid door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 4 leden.
Art. 19
De bestuurders worden benoemd of afgezet door de
algemene vergadering met een gewone meerderheid
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een kandidaat lid voor de raad van bestuur dient per
brief zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur, gericht aan de voorzitter die ze ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

Art. 14
Voor wijziging van de statuten, de wijziging van
haar doel of doelstellingen, de uitsluiting van vaste
leden en de ontbinding van de VZW kan de algemene vergadering slechts geldig beslissen als tenminste twee derden van de leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voornoemde
beslissingen worden genomen met twee derden van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De beslissingen omtrent het doel en de ontbinding worden genomen met vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 20
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hun mandaat kan worden herroepen
door de algemene vergadering met twee derde meerderheid van de stemmen. Het mandaat van een bestuurder duurt vier jaar. De leden van de raad van
bestuur zijn herkiesbaar. Elk bestuurder, aangeduid
door de algemene vergadering om een tussentijds
opengevallen functie uit te oefenen, is slechts voor
de overblijvende duur van dit mandaat benoemd.

Art. 15
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid
van de stemmen bepaald bij wet ongeacht het aantal

Art. 21
De raad van bestuur leidt de zaken van de VZW en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Zij is bevoegd om alle
handelingen van bestuur te verrichten, daarbij inbegrepen de organisatie, de benoeming, het ontslag en
de bezoldiging van het personeel; het opstellen van

de begroting, de rekeningen en van het huishoudelijk
reglement. Zij is bevoegd zich tijdelijk of permanent
te laten bijstaan door één of meerdere medewerkers
die ze nodig achten om de doelstellingen van de
VZW te behartigen. Zij is bovendien bevoegd om
alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De bestuurders oefenen hun bevoegdheid uit als college. Het
college kan evenwel bepaalde bevoegdheden verdelen over een of meerdere bestuursleden, en deze bijzondere volmachten verlenen. De verdeling van deze
bevoegdheden/volmachten zijn niet tegenwerpelijk
aan derden, ook al zijn die openbaar gemaakt. De
niet naleving brengt wel de interne aansprakelijkheid
van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
Art. 22
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de
voorzitter of op verzoek van twee bestuurders. Er
wordt ten minste acht dagen op voorhand een uitnodigingsbrief per post of e-mail bezorgd, die datum,
plaats, uur en agenda van de vergadering bevat. De
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig
is. Wanneer dit aantal niet wordt bereikt kan een
nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Tussen de eerste en de tweede vergadering moeten er minstens vijftien kalenderdagen
verstreken zijn. Deze vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Art. 23
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste der
aanwezige bestuurders. De beslissingen van de raad
van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beslissingen worden genotuleerd en door
alle bestuursleden ondertekend.
Art. 24
Het financieel verslag, de rekeningen en het kasboek
worden minstens tweemaal per jaar voorgelegd en
nagezien door de raad van bestuur.
Art. 25
De bestuurders verbinden de VZW binnen de perken
van de hun verleende bevoegdheden en volmachten,
waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden
overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

TITEL V: Ontbinding van de VZW
Art. 26

In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en
bepaalt hun bevoegdheid.

Art. 27
In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij
rechterlijk, zal het actief na aanzuivering van de
schulden overgedragen worden aan een vereniging
met sociaal doel, naar keuze van de algemene vergadering .

TITEL VI: Slotbepalingen
Art. 28
Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen worden door de raad van bestuur opgemaakt en aan de
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Goedkeuring door de algemene vergadering
geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 29
Al wat niet nadrukkelijk door deze statuten is bepaald, wordt geregeld door de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk.

RAAD VAN BEHEER
Werden met eenparigheid van stemmen verkozen,
op 22 december 2006, door de voltallige algemene
vergadering als bestuurders:

BestuursledenKurt
S-wan
Voorzitter:
GötzeVZW
Ondervoorzitter: Marie-Christine Vandeghinste
Secretaris:
Geert Gruyaert
Penningmeester: Sofie Vanhove

Gedaan te Brugge op 22 december 2006,
in drie originele exemplaren.

