
ADEM-TOCHT vzw
Eendenplasstraat 33
9940 EVERGEM

Statuten: wijziging

Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de
Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna “ de Wet” genoemd)
heeft de Algemene Vergadering van 11 maart 2010 beslist de statuten van de
vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genoemd) ADEM-TOCHT vzw,
zoals aangenomen op dd. 7 maart 1988 onder de benaming” Gulden Leeftijd” en
verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 15 september 1988 en
van naam gewijzigd in ADEM-TOCHT vzw bij beslissing van de Algemene
Vergadering van 12 maart 2009 en verschenen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad dd. 9 april 2009 te wijzigen en volledig te vervangen als volgt.

De gecoördineerde statuten luiden thans als volgt …

Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Naam

Art. 1
De vereniging draagt de naam “ADEM-TOCHT vzw”, vereniging zonder
winstoogmerk. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en
andere stukken die uitgaan van de vereniging, vermelden de naam van de
vereniging, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw” en het adres
van de vereniging.

Maatschappelijke zetel

Art. 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk
arrondissement Gent, te 9940 EVERGEM, Eendenplasstraat 33.

Doel

Art. 3
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het christelijk, cultureel en
humanitair leven van mensen op rijpere leeftijd, met uitsluiting van elk
winstoogmerk.
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De vzw mag alle activiteiten ondernemen die dat doel kunnen bevorderen,
zoals het oprichten en begeleiden van plaatselijke kringen, het inrichten van
diocesane, decanale en parochiale activiteiten, het beheren van roerende en
onroerende goederen en het in dienst nemen van personeel.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de niet-winstgevende
doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten binnen de Wettelijke grenzen en waarvan de opbrengsten te allen
tijde volledig zullen aangewend worden ter verwezenlijking van de
doelstellingen.

De vzw kan één of meer afdelingen tellen waar de in vorige alinea bedoelde
activiteiten uitgeoefend worden.

De vereniging is aangesloten bij “Vie Montante Internationale”, gesticht te
Rome in 1985, erkend als een internationale vereniging van gelovigen, van
pontificaal recht bij Pauselijk Decreet dd. 25 maart 1996 en opgericht als
internationale vereniging van privaat recht met rechtspersoonlijkheid op 17
juni 1996, met zetel in Frankrijk, 75014 PARIS, 15 rue Sarrette.
Het werkterrein van ADEM-TOCHT vzw omvat de vijf Vlaamse
bisdommen.

Duur

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

Hoofdstuk II: de leden: benaming, ontslag, rechten en plichten

Leden

Art. 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vier bedragen.
Het aantal leden moet in elk geval altijd hoger zijn dan het aantal
bestuurders.

Art. 6
Nieuwe leden worden aanvaard bij beslissing van de Raad van Bestuur.
Het kandidaat-lid wordt aanvaard door de Raad van Bestuur en dient
schriftelijk zijn instemming te betuigen met het doel en de statuten van de
vereniging.



3

Art. 7
Een lid kan uit de vereniging treden door bij gewoon schrijven zijn ontslag in
te dienen bij de Raad van Bestuur.

Art. 8
In een huishoudelijk reglement kunnen de voorwaarden van toetreding
worden bepaald, alsook de onverenigbaarheden die van rechtswege het
verlies van het lidmaatschap meebrengen, in het bijzonder wat betreft de
naleving van het doel van de vereniging.

Art. 9
Alleen de Algemene Vergadering kan een lid uitsluiten. Daartoe is een
tweederde meerderheid vereist van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden. Bovendien moet twee derde van de leden van de
vereniging aanwezig zijn. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens
op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn
verdediging te voorzien. De vergadering beslist bij geheime stemming.

Art. 10
De leden zijn tot geen bijdragen verplicht, maar kunnen wel een vrijwillige
inbreng doen of vrijwillige bijdragen storten.
Noch uitgetreden en uitgesloten leden noch de rechtsopvolgers van gewezen
leden hebben enig recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen in
geen geval de vrijwillige inbreng of vrijwillige bijdragen terugvorderen.

Art. 11
De leden hebben geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van de
verbintenissen van de vereniging. Onverminderd de artikelen 3 § 2 en 11 van
de Wet gaan de leden in die hoedanigheid geen enkel persoonlijke
verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register
van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en
woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam,
de rechtsvorm en het adres van de zetel.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding en
uitsluiting van de leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register
worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat zij van de beslissing in
kennis zijn gesteld.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden
raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene
Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met
een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
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Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt
een bijgewerkte ledenlijst opgemaakt binnen één maand, te rekenen van de
verjaardag van de neerlegging van de statuten, dit alles op de door de Wet en
de reglementen bepaalde wijze.

Hoofdstuk III: de Algemene vergadering

Algemene Vergadering

Art. 12
De Algemene Vergadering oefent de soevereine macht over de vereniging
uit. Als dusdanig is zij bevoegd om alle beslissingen te nemen voor het
bereiken van de doelstellingen van de vzw.

Het aantal leden is minimaal vier.

De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle
leden. Haar besluiten gelden ook voor de leden die niet stemmen of
tegenstemmen.

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de kwijting aan de bestuurders;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- het uitvaardigen en wijzigen van het huishoudelijk reglement bij

aanwezigheid van twee derde van de leden en met minstens twee derde
van de stemmen.

Art. 13
De gewone Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het
beleid van de bestuurders, en dit uiterlijk op 30 juni van ieder jaar.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden door de Raad van Bestuur
bijeengeroepen telkens als de Wet, de statuten, het doel of het belang van de
vereniging zulks vereisen.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, telkens als minstens één vijfde
van de leden van de vereniging daarom verzoekt, een buitengewone
Algemene Vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel
binnen de maand na het indienen van het verzoek bij de Raad van Bestuur.
Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de
vergadering te beleggen.
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Art. 14
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedt bij gewone brief
of per e-mail, minstens acht dagen vóór die vergadering.

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering vermeldt de agenda, evenals
de plaats, de datum en het uur van de vergadering.

De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Hij moet echter
worden aangevuld met de punten die op verzoek van minstens één twintigste
van de leden aan de Raad van Bestuur worden aangebracht.

Geen zaak mag buiten de agenda worden behandeld.

Art. 15
De vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur
voorgezeten of, bij diens ontstentenis of afwezigheid, door een lid van de
vergadering, voor die gelegenheid aangeduid.

Elk lid heeft één stem in de vergadering. Alle leden hebben gelijk stemrecht.

Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat vóór de
aanvang van de vergadering een geschreven mandaat aan de voorzitter moet
voorleggen. Een lid kan evenwel maar één afwezig lid vertegenwoordigen.

Op initiatief van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering steeds
personen die geen lid zijn van de vereniging, tot de vergadering toelaten met
raadgevende stem.

Art. 16
Binnen de Algemene Vergadering worden de beslissingen genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens de uitzonderingen die door de
Wet en de statuten worden gesteld.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten overeenkomstig
artikel 8 van de Wet.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten
overeenkomstig artikel 20 van de Wet.

Het overdragen van de onroerende goederen of het wijzigen van hun
bestemming kan enkel worden beslist mits naleving van artikels 8 en 20 van
de Wet.
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Art. 17
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden opgenomen in een op
de zetel van de vereniging gehouden daartoe bestemd register. Ze worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene
Vergadering.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de Raad van Bestuur.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging de notulen en beslissingen
van de Algemene Vergadering raadplegen.

Leden en derden die hun belang doen blijken, hebben het recht om, op hun
kosten en ter plaatse, inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, dit alles
onverminderd de door de Wet voorgeschreven bekendmakingen.

Hoofdstuk IV: De Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Art. 18
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit
minstens drie bestuurders, leden van de vereniging.

Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal
personen dat lid is van de vereniging.

Zij worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.

Het mandaat duurt vijf jaar en is hernieuwbaar.

Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag of afzetting.

Alle akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de
bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen,
van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, evenals
de wijzigingen in deze akten, stukken en beslissingen, worden neergelegd om
te worden gevoegd bij het dossier dat met betrekking tot de vereniging wordt
gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar
de vereniging is gevestigd. Dit alles geschiedt op de door de Wet en de
reglementen bepaalde wijze.

De bestuurders worden niet bezoldigd.
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Elke bestuurder, aangeduid om een tussentijds opengevallen functie uit te
oefenen, is slechts voor de overblijvende duur van dit mandaat benoemd.

De Algemene Vergadering voorziet zo snel mogelijk in de vervanging van
bestuurders van wie het mandaat van beperkte duur is. Liefst blijven zij in
functie totdat in hun vervanging voorzien is.

Art. 19
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester.

Art. 20
De Raad van Bestuur voert de beslissingen van de Algemene Vergadering
uit.

Hij bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te
treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en beschikking te
verrichten die binnen het maatschappelijke doel vallen en die niet
uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid
overdragen aan één of meerdere bestuurders. Derden kunnen slechts
volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan voor de
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het
vervullen van de hun gegeven opdracht.

Art. 21
Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden moeten ten aanzien
van derden een blijk geven van enige beraadslaging of machtiging. Is echter
de machtiging van de Algemene Vergadering tot het verrichten van een
handeling voorzien, dan zal hiervan blijk moeten worden gegeven.

Art. 22
De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of door
twee bestuurders telkens als de belangen van de vereniging dit vereisen.

Die bijeenroeping gebeurt per brief of e-mail.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een door de Raad van Bestuur aangeduid lid.
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In de vergadering van de Raad van Bestuur beschikt elke bestuurder over
één stem.

Bij verhindering kan een bestuurder zich door middel van een schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een medebestuurder, met dien
verstande dat een bestuurder slechts één andere bestuurder kan
vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen als minstens de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Als die voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee weken een nieuwe
vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen.
Die kan dan, ongeacht zijn samenstelling, geldig beraadslagen en beslissen.

De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen.

Geen zaak mag buiten de agenda worden behandeld, tenzij het dringend
karakter ervan wordt erkend door een tweederde meerderheid van de
aanwezige bestuurders.

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden opgenomen
in een op de zetel van de vereniging gehouden daartoe bestemd register en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van
Bestuur. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter en
de secretaris.

Hoofdstuk V: rekening en begroting

Begroting en rekeningen

Art. 23
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij het einde van het boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van
het afgelopen jaar af en stelt de begroting op voor het volgende jaar.

Ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar
legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar,
opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de Wet, alsook de begroting van
het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor.

De rekeningen en begroting worden minstens acht dagen vóór de
jaarvergadering ter kennis gebracht van de leden, die dan inzage kunnen
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vorderen, evenwel zonder verplaatsing, van alle bescheiden waarop die
rekeningen en begrotingen zijn gesteund.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen
beding bij wijze van dividend of onder een andere vorm aan de leden
worden uitgekeerd.

Hoofdstuk VI: ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening

Art. 24
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van
rechtswege kan slechts tot ontbinding besloten worden door de Algemene
Vergadering, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 op de
verenigingen zonder winstoogmerk, artikels 18 tot en met 25, en
overeenkomstig deze statuten. Het besluit tot ontbinding benoemt tevens
één of meer vereffenaars. Bij gebreke daaraan kan de rechtbank tot zulke
benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.

Art. 25
Welke ook de oorzaak is van de ontbinding, de nettoactiva worden besteed
aan één of meerdere vzw’s die een gelijkaardig doel nastreven.

In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden.

Algemene bepalingen

Art. 26
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de vzw-
wetgeving van toepassing.

Gedaan te


