Statuten AIB vzw
Aquarelinstituut van België vzw

De toegetreden leden worden soeverein toegelaten
door de Raad van Bestuur die tevens over hun
uittreding beslist. Zij verlenen hun geldelijke en morele
steun. De toegetreden leden maken geen deel uit van
de Algemene Vergadering en hebben geen inzagerecht.

Titel 1 : Naam, zetel, doel, duur.
Art. 1
De vereniging draagt de naam “Aquarelinstituut van
België”, vereniging zonder winstoogmerk.

Ereleden worden door de Raad van Bestuur soeverein
toegelaten wegens hun verdiensten voor de vereniging. De Raad van bestuur beslist soeverein over hun
uittreding. De ereleden maken geen deel uit van de
Algemene Veragdering en hebben geen inzagerecht.

Art. 2
De zetel van de vereniging is gevestigd in België,
gemeente Mol, Blauwe Keidreef, 3, gerechtelijk
arrondissement Turnhout.

Art. 6
De kandidatuur tot actief lid moet schriftelijk aan
de Raad van Bestuur gesteld worden. De Raad van
Bestuur beslist soeverein over de toelating der actieve
leden.

Art. 3
Het doel van de vereniging is :
a. Het op ruime schaal bekend maken van de aquarel.
b. Het stimuleren van de aquarelkunst door het inrichten van tentoonstellingen en het organiseren van
bezoeken aan tentoonstellingen en musea, zowel
in binnen- als buitenland; het organiseren van
schilderateliers voor aquarel.

Art. 7
De ledenbijdrage voor de toegetreden leden en
ereleden wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur,
doch mag niet hoger zijn dan 150 Euro.

Art. 4
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur
en kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 8
Ieder actief lid mag op elk ogenblik schriftelijk bij de
Raad van Bestuur zijn ontslag indienen. Het lidmaatschap eindigt door overlijden.

Titel 2 : Leden

Art. 9
De uitsluiting van een actief lid kan enkel worden
beslist door de Algemene Vergadering volgens de
wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering beslist soeverein en moet de beslissing niet
verantwoorden.

Art. 5
De vereniging bestaat uit actieve leden, de
toegetreden leden en de ereleden.
De actieve leden dienen bereid te zijn met goedkeuring van de Raad van Bestuur taken uit te voeren
om het doel van de vereniging te realiseren. Het
minimum aantal leden is vijf.
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Titel 3 : Bestuur

Titel 4 : Algemene Vergadering

Art. 10
De vereniging wordt bestuurd door de Raad van
Bestuur.

Art. 15
De Algemene Vergadering, voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, of diens plaatsvervanger, bestaat uit de actieve leden. De Algemene
Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van
Bestuur in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer
ten minste één vijfde van de actieve leden schriftelijk
vraagt of telkens als de Raad van Bestuur het nodig
oordeelt, doch minstens eenmaal per jaar.

Art. 11
De Raad van Bestuur bestaat ten minste uit drie
bestuurders. De Raad van Bestuur wordt gekozen
door de actieve leden. De bestuurder moet actief lid
zijn van de vergadering. Kandidaturen voor bestuurder
worden schriftelijk ingediend bij de Raad van Bestuur,
vijf dagen voor de Algemene Vergadering.

Art. 16
Alle actieve leden worden tenminste veertien dagen
schriftelijk voor de Algemene Vergadering
opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief
gevoegd. De actieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander actief lid bij schriftelijke
volmacht. Om geldig te beslissen moet één vijfde van
de actieve leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd
tenzij de wet anders bepaald. Wordt dit quorum niet
bereikt, dan zal er een tweede bijeenroeping plaatsvinden en kan de Algemene Vergadering beslissen
ongeacht het aantal aanwezigen. De Algemene
Vergadering kan bij gewone meerderheid oordelen of
een ander punt dat buiten de agenda wordt
aangedragen op de vergadering zal worden
behandeld. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door
tenminste één twintigste van de actieve leden, en
gericht aan de Raad van Bestuur, tien dagen voor de
Algemene Vergadering, wordt op de agenda gebracht.

Art. 12
De door de Algemene Vergadering van actieve leden
benoemde bestuurders hebben een mandaat van
onbepaalde duur. De bestuurder kan te allen tijde
ontslag nemen. Enkel de Algemene Vergadering heeft
de bevoegdheid de bestuurders af te zetten.
Art. 13
De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan. De
Raad van Bestuur kan slechts beslissen als de gewone
meerderheid der bestuurders aanwezig is en beslist
bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of de plaatsvervanger doorslaggevend.
Art. 14
De Raad van Bestuur heeft de algemene bevoegdheid, met uitzondering van deze bevoegdheden die
de wet of de statuten uitdrukkelijk toekennen aan
de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan
delen van haar bevoegdheid opdragen aan bijzondere
volmachtdragers. Van iedere vergadering wordt een
verslag gemaakt met betrekking tot de aanwezigheden en de beslissingen. De Raad van Bestuur dient
zijn notulen op te nemen in een notulenboek.

Art. 17
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist
voor :
• de wijziging van de statuten,
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
• de benoeming van de verificateurs,
• de kwijting aan de bestuurders,
• de goedkeuring en de begroting van de rekeningen,
• de ontbinding van de vereniging,
• de uitsluiting van een lid,
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• de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met een sociaal oogmerk,
• de benoeming van een vereffenaar in geval van
vrijwillige ontbinding

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na
afsluitdatum van het boekjaar legt de Raad van
Bestuur de jaarrekening van het voorbije jaar en de
begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring
voor aan de Algemene Vergadering.

Art. 18
Op de Algemene Vergadering heeft ieder actief lid een
gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de stemen van de
aanwezige of vertegenwoordigde actieve leden,
behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.
De actieve leden krijgen een schriftelijk verslag van de
vergadering en kuinnen het register van de notulen en
besllissingen van de Algemene Vergadering
raadplegen op de zetel van de vereniging. Derden,
toegetreden leden en ereleden hebben geen
inzagerecht in de beslissingen van de Algemene
Vergadering, tenzij de wet anders bepaalt.

De twee verificateurs, voorgedragen door de Raad van
Bestuur, en benoemd door de Algemene
Vergadering bij gewone meerderheid, zien de
rekeningen na. De Raad van Bestuur controleert de
verslagen en de Algemene Vergadering wordt ter
goedkeuring van de rekeningen en de begroting en
ter kwijting aan de bestuurders opgeroepen. De Raad
van Bestuur bepaalt de data.
De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding
op de wijze door de wet bepaald.
Art. 21
In geval van ontbinding van de vereniging zal het
netto actief van de vereniging toegekend worden aan
een vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

Art. 19
De statutenwijzigingen gebeuren op de wijze door de
wet voorgeschreven.
Titel 5 : Boekhouding en kwijting
Art. 20
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
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