Gebundelde statuten van V.Z.W.
Atalanta, Vereniging der insectenliefhebbers
De stichtingsacte werd gepubliceerd onder akte nr. 595 in het Belgisch staatsblad van 25 januari 1973, blz 292.
Hieronder zijn de volledige statuten weergegeven volgens de huidige toestand. Ieder artikel dat gewijzigd is sedert de
oprichting, is voorafgegaan door een duidelijke verwijzing naar het betreffende wijzigingsartikel in het staatsblad.
Î Het huidige bestuur:
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 23 maart 1978 artikel N2405
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 6 mei 1982 artikel N4799
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 20 april 1989 artikel N4664
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 8 april 1993 artikel N5531
wijziging neergelegd ter griffie 23/8/2004
wijziging neergelegd ter griffie 12/9/2005
de voorzitter:

•

Guido Bonamie, Merendreedorp 58, 9850 Merendree

de ondervoorzitter:

•

Tim Struyve, Olsensesteenweg 2, 8720 Oeselgem

secretaris en penningmeester:

•

Philip Robben, Neerrechemstraat 77, 9770 Kruishoutem

overige bestuursleden

•

Thomas Maertens, Sportstraat 13, 9920 Lovendegem

Î De statuten:
HOOFDSTUK I. – Naam, zetel, doel, duur
Art. 1.
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 8 maart 1973 artikel N1551bis
De vereniging wordt gesticht onder de naam Atalanta, Vereniging van Insectenliefhebbers.
Art. 2.
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 23 maart 1978 artikel N2405
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 6 mei 1982 artikel N4799
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 20 april 1989 artikel N4664
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 8 april 1993 artikel N5531
De zetel der vereniging is gevestigd te Neerrechemstraat 77, 9770 Kruishoutem
Art. 3.
De vereniging heeft als doel :
Opgedane ervaringen na kweek- en jachtseizoen aan de leden onderling uit te wisselen; bij te dragen tot de studie der
trek van dag- en nachtvlinders.
Gebeurlijke medewerking verlenen aan andere verenigingen met name de Belgische Lepidopterologische Kring die
een gelijkaardig doel in haar geheel of de dele nastreven. Deze opsomming is niet limitatief.
Art. 4.
Zij zal alle roerende en onroerende goederen, die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn, mogen bezitten.

Art. 5.
De vereniging wordt voor onbepaalde duurtijd opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
HOOFDSTUK II – Deelgenoten, aanneming, ontslag, verplichting
Art. 6.
Het getal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.
Art. 7.
De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe leden. Deze beslissing moet de twee
derden der stemmen behalen, zij moet geen beweegredenen aanhalen.
De raad van bestuur mag ereleden aannemen. Deze zijn geen deelgenoten en kunnen enkel raadgevend zijn.
Art. 8.
De ontslagnemingen en uitsluitingen van leden, geschieden op de wijzen door artikel twaalf der wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig bepaald.
Art. 9.
De interdictie van een deelgenoot brengt van rechtswege zijn uitsluiting uit de vennootschap mede.
Art. 10.
De ontslaggevende, uitgesloten of wegens schorsing uittredende deelgenoten, evenals de erfgenamen van een
overleden lid, hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de vereniging.
Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort door hen of door hun lastgevers, niet terugeisen. Zij kunnen noch
opgave of overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.
Art. 11.
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 8 maart 1973 artikel N1551bis
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 6 mei 1982 artikel N4799
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering, met een minimum van vijfentwintig frank en
met een maximumbedrag van 500 frank.

HOOFDSTUK III. - Bestuur
Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, door de
algemene vergadering benoemd onder de deelgenoten. Hun mandaat eindigt slechts door afsterven, door ontslag of
afstelling.
Art. 13. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
schatbewaarder. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter of ondervoorzitter, worden zijn functies
waargenomen door de secretaris; bij ontstentenis van deze door de oudste der bestuurders.
Art. 14. De raad vergadert op bijeenroeping door de secretaris, door de voorzitter of door twee bestuurders.
Art. 14a. Hij mag slechts uitspraak doen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden
getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn
plaatsvervanger beslissend.
Zij worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door de secretaris en de voorzitter, en in een bijzonder
register ingeschreven.
De uittreksels, die men ervan moet geven, hetzij in rechte, hetzij elders, worden getekend door de voorzitter of door
twee bestuurders.

Art. 16. De raad van bestuur heeft in zijn bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het bestuur van de
vereniging in de ruimste zin opgenomen.
In die zin kan hij namelijk, alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen; alle
inbewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende of onroerende goederen verkrijgen ruilen of vervreemden, zowel
kosteloos als onder bezwarende titel, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar, alle private of
officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen
alle contacten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten, alle leningen met of zonder waarborg sluiten;
alle subrogatiën, borgstellingen toestaan of aanvaarden; toestemmen in de hypotheken met melding van dadelijke
uitwinning op de onroerende goederen van de 'vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten en doen, van alle
zakelijke of uit de verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen, evenals van alle zakelijke of persoonlijke
waarborgen, handlichting geven, voor of na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
beslagleggingen of andere beletselen; pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken, en uitvoeren of doen
uitvoeren van alle vonissen, dading treffen, compromis aangaan.
Art. 16a. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de
maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden, aan een afgevaardigde bestuurder, gekozen onder de
leden, en van wie hij de bevoegdheid en de eventuele bezoldiging vaststelt.
Hij kan evenzo alle bijzondere bevoegdheden aan eender welk mandataris volgens zijn keuze opdragen.
Art. 17. Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks bestuur of waarvoor bijzondere opdracht
werd gegeven, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze tegenover derden, de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders, zonder dat deze zich op enige beraadslaging, machtiging of bijzondere
machtsverlening moeten beroepen.
Art. 18. De rechtsvorderingen, en als eiser en als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van de
vereniging van de voorzitter of van de afgevaardigde bestuurder.
HOOFDSTUK IV. – Algemene vergadering
Art 19. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging; Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid
1° De wijzigingen aan de statuten van de vereniging;
2° De benoeming en de afstelling van de bestuurders;
3° De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
4° De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5° De uitsluiting van deelgenoten;
6° Al de beslissingen die de grenzen overschrijden van de wettelijke of door de statuten, aan de raad van bestuur
opgedragen bevoegdheid.
Elke vergadering wordt gehouden op de dag, uur en plaats aan geduid op het inlichtingsbulletijn.
Al de deelgenoten moeten ertoe uitgenodigd worden.
Art. 20. De bijeenroepingen worden door de bestuurder gedaan per gewone brief of inlichtingsbulletijn, aan elk lid
gericht, ten minste acht dagen vóór de vergadering en ondertekend, in naam van de raad, door de secretaris of door
de afgevaardigde bestuurder.
Zij bevatten de dagorde. De vergadering mag slechts de hierop vermelde punten vermelden.
Art. 21. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis van deze door de ondervoorzitter of de oudste van de andere aanwezige bestuurders.
Art. 22. Elke deelgenoot heeft het recht aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de vergadering, hetzij persoonlijk,
hetzij door tussenkomst van gelijk welke door hem gekozen mandataris, die zelf deelgenoot is; geen mandataris mag
echter over meer dan één mandaat beschikken. Alle deelgenoten hebben gelijk stemrecht: ieder beschikt over één
stem.

Art. 23. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld welke ook het getal van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking aan stemmen is deze van de voorzitter beslissend. Bij afwijking van de vorige alinea worden de
beslissingen van de vergaderingen welke wijzigingen van de statuten, uitsluiting van een deelgenoot, of van
vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen, slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van
aanwezigheid, meerderheid en eventueel rechterlijke homologatie door artikels acht, twaalf en twintig van de wet
vereist.
Art. 24. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal, getekend door de
voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die het vragen, en in een bijzonder register ingeschreven. De in
rechten of elders voor te brengen uittreksels daarvan worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of
door twee bestuurders. Die uittreksels worden gegeven aan elke deelgenoot of aan elke derde die het aanvraagt, mits
deze zijn wettig belang doet blijken.
HOOFDSTUK V. – Begrotingen en rekeningen
Art. 25.
Elk jaar op eenendertig december worden de rekeningen van het verlopen dienstjaar vastgesteld en wordt de
begroting opgemaakt voor het volgend dienstjaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de gewone
algemene vergadering en aan een nazicht van de secretaris en een lid van de raad van bestuur.
HOOFDSTUK VI. Ontbinding en vereffening.
Art 26.
zie wijziging in Belgisch Staatsblad dd 6 mei 1982 artikel N4799
In geval van ontbinding, hetzij vrijwillige of rechterlijke, op welk ogenblik en voor welke oorzaak ook, wordt het
netto overblijvend maatschappelijk actief na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten,
besteed aan een nederlandstalige vereniging welke dezelfde doelstellingen nastreeft en door de algemene vergadering
wordt aangeduid.

Opgemaakt te Kruishoutem, 12 september 2005

Robben Philip
secretaris penningmeester
Neerrechemstraat 77 9770 Kruishoutem

