I. BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

Art.1: Onder de naam " BELGISCHE CLUB VAN BASEL EN DE JURA ", waarvan de zetel zich bevindt
op het adres van de Voorzitter, bestaat een vereniging zonder winstgevend doel, in de
zin van artikel 60 en volgende van de C.C.
Art.2: Deze vereniging, waarvan de duur onbeperkt is, heeft tot doel de Belgen en de vrienden
van België samen te brengen om hen zodoende de gelegenheid te bieden vriendschappelijke
en culturele betrekkingen aan te knopen en te onderhouden die de harmonieuze ontwikkeling
van de banden tusssen Zwitserland en België bevorderen. Ze heeft noch politiek noch
godsdienstig karakter.
Art.3: De Vereniging is ertoe gehouden de Belgische en Zwitserse instanties in eere.te houden.
II.

SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

Art.4: De vereniging bestaat uit aktieve leden en ereleden. Ze staat onder het erevoorzitterschap
van Z.E. de Ambassadeur van België te Bern en van de Ereconsul van België te Basel.
Art.5: Kunnen lid worden van de vereniging: Belgen en alle personen, ongeacht hun nationaliteit
of oorsprong, die in de zin van art. 2 twee willen meewerken aan het verwezenlijken van
het doel van de vereniging. De leden worden tot de vereniging toegelaten door het Comitee.
Art.6: Het toekennen v a n de titel van erelid moet gemotiveerd worden voorgesteld door het
Comitee. Deze benoeming moet door de A.V. goedgekeurd worden.
Art.7: Het lidmaatschap gaat verloren door schriftelijk ontslag, schrapping of uitsluiting.
Een uitsluiting kan alleen op voortsel van het Comitee, en mits goedgekeuring door de
A.V.. Het Comitee moet niet noodzakelijk de redenen ven de uitsluiting bekendmaken.
Art.8: Elk lid dat zich niet aan de statuten houdt, kan uitgesloten en geschrapt worden
overeenkomstig de bij art. 7 vastgelegde procedure.
III. FINANCIES VAN DE VERENIGING
Art. 9:De inkomsten van de vereniging bestaan uit de lidgelden der leden en alle andere giften
of steungelden.
Art.10:Het bedrag der lidgelden wordt vastgesteld door de A.V. op voorstel van het Comitee.
Het werkjaar valt samen met het kalenderjaar.
Art.11:De schatbewaarder brengt tijdens de A.V. verslag uit over het voorbije boekjaar. De
verificatteur der rekeningen geeft eveneens zijn verslag tijdens de A.V. en verschaft
zijn opmerkingen en voortsellen.
Eventuele ontlasting van hun mandaat zal hen verleend worden.
Art.12:De verbintenissen van de vereniging mogen in geen geval het aktief overtreffen. De leden
van de vereniging zijn in geen geval verantwoordelijk voor de verliezen van de
vereniging.
IV. HET COMITEE
----------------------------Art.13:De vereniging wordt beheerd door een Comitee bestaande uit minimum vijf leden die door
de A.V. worden verkozen. Hun mandaat loopt van de ene A.V. tot de volgende

A.V..

Art.14: De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Schatbewaarder en de andere leden
van het Comitee worden rechtstreeks door de gewone A.V. benoemd.
De titularissen van de andere posten worden in de schoot van het Comitee zelf
aangeduid. De kandidaturen als bestuurslid zijn open vanaf het versturen van de
schriftelijke uitnodiging tot de gewone A.V..
Art.15: In geval van overlijden of ontslag van een zijner leden voorziet het Comitee in zijn
vervanging tot aan de eerstvolgende A.V. door coöptatie bij eenvoudige meerderheid
van de resterende leden.
Art.16: Het Comitee vergadert op uitnodiging van zijn Voorzitter, zijn Ondervoorzitter of
tenminste twee van zijn leden.
Art.17: Een verslag van de vergaderingen van het Comitee wordt opgemaakt door een
sekretaris en ieder lid van het Comitee krijgt een exemplaar.
Art.18:De beslissingen van het Comitee zijn geldig indien ze genomen worden bij
meerderheid van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen is
deze van de Voorzitter doorslaggevend.
Art.19:De vereniging wordt vertegenwoordigd door de persoon of personen daartoe
aangeduid door het Comitee.
Art.20:Geen enkel lid mag verplichtingen aangaan in verband met de lasten van de
vereniging zonder toelating van het Comitee.
V. ALGEMENE VERGADERING
=======================
Art.21:De gewone A.V. vindt jaarlijks plaats in het eerste trimester, in de regel tijdens de maand
januari. Ze moet tenminste vijftien dagen op voorhand, per individueel_ schrijven en
met bekendmaking van de dagorde samengeroepen worden.
De A.V. voorziet in de verkiezing van de leden van het Comitee, benoemt de
Voorzitter, de Ondervoorzitter, de schatbewaarder en de verificateur der
rekeningen. Ze beraadslaagt over alle punten voorzien op de dagorde.
Art.22:Een buitengewone A.V. kan op vraag van minimum één vijfde van de leden op elk moment
samengeroepen worden.
Art.23:De aanwezige leden vormen de gewone A.V. en hebben beslissingsrecht ongeacht hun aantal.
(Uitzondering: zie art. 25) Hebben stemrecht alle aanwezige, meerderjarige leden in orde
met hun lidgeld.
Art.24:Geen enkel lid kan zich laten vertegenwoordigen op de A.V..
Art.25:De beslissingen van de A.V. zijn bindend voor alle leden. Ze worden genomen bij
eenvoudige meerderheid. (Uitzondering: zie art.25) Bij gelijkheid der stemmen is
deze van de voorzitter doorslaggevend.
Art.26:Voor een wijziging van de statuten of voor de ontbinding van de vereniging is de
aanwezigheid van 30% der leden en een 2/3 meerderheid van de stemmen noodzakelijk.
Art.27:De A.V. kan enkel beraadslagen over onderwerpen die op de dagorde vermeld staan, alsook
over elk voorstel dat schriftelijk acht dagen op voorhand bij de Voorzitter ingediend
werd. In dergelijk geval dient een aanpassing van de dagorde bij de opening van de A.V.
voorgesteld en bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden goedgekeurd te worden.

Art.28:Een verslag van de vergadering met een overzicht van de genomen besluiten wordt
opgemaakt door een sekretaris en ieder lid krijgt een exemplaar.
VI.ONTBINDING - VEREFFENING ---------------------------Art.29:In geval van ontbinding der vereniging zal de A.V. twee vereffenaars aanstellen, waarvan
zij de bevoegdheden zal vastleggen. Deze aanstelling maakt meteen een einde aan het mandaat
van het Comitee. Het eventueel overblijvend aktief zal gestort worden aan een liefdadig
werk, dat zal worden aangeduid door de A.V. die de ontbinding heeft gestemd.
Deze statuten, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 januari 1996 zijn
geldig vanaf 1.2.1996.

Basel, 27 januari 1996

DE VOORZITTER F. DE

DE ONDERVOORZITSTER

SLOOVERE

H. ROORYCK

