Speelplein Bokal Vereniging Zonder Winstoogmerk
Bosstraatje 16
9270 Kalken
Ondernemingsnummer : 0478253550

TITEL I. -- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam “Speelplein Bokal”, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door “V.Z.W.”.
Artikel 2
De zetel is voormalig gevestigd te B--9270 Kalken, Koffiestraat 26. Gerechtelijk
arrondissement Dendermonde. Deze zetel wordt geschrapt en veranderd naar B-9270 Kalken, Bosstraatje 16. Gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel een werking op te zetten, die aangepaste speelkansen
creëert, die inspeelt op de steeds groter wordende speelbehoeften van kinderen en
jongeren en de nood aan sociale opvang. Het accent moet liggen op verantwoorde
en kwalitatieve begeleiding van kinderen en jongeren. Ook alle handelingen die met
de verwezenlijking van bovengenoemd doel te maken hebben, mogen verricht
worden.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, evenwel kan zij worden ontbonden
volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002.
Artikel 5
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden
zijn de stemgerechtigde leden op de algemene vergadering. Het minimum aantal
effectieve leden bedraagt drie. Men wordt effectief lid van de vereniging na aanname
door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen. Als
voorwaarde voor het effectieve lidmaatschap is vereist dat het lid getuigt van goed
zedelijk gedrag, van een sociale bewogenheid en dat hij/zij de statuten en het
huishoudelijk reglement aanvaardt. Toegetreden leden zijn de leden die aangesloten
zijn bij de V.Z.W. maar geen stemrecht hebben op de algemene vergadering. Het
aantal toegetreden leden is onbeperkt.
Artikel 6
Verzoeken om toetreding als effectief lid dienen aan de voorzitter schriftelijk te
worden gericht, onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in
aanmerking te komen als effectief lid. De algemene vergadering behoudt zich het
recht voor kandidaten te weigeren mits niet voldoen wordt aan bovengenoemde
voorwaarden (cfr. artikel 5).
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Artikel 7
Het lidmaatschap is gratis, zowel het effectieve als het toegetredene. De toetreding
tot de vereniging houdt in dat het lid zich akkoord verklaart met de statuten en de
huishoudelijke reglementen.
Artikel 8
In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vereniging.
Artikel 9
Uitsluiting van effectieve leden gebeurt door de algemene vergadering met
tweederde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, na de
betrokkene te hebben gehoord.
Artikel 10
Elk effectief lid kan op elk ogenblik zelf ontslag nemen zonder opgave van reden. Het
vrijwillige ontslag van een effectief lid moet verplicht ter attentie van de raad van
bestuur worden ingediend.
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TITEL II. -- DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 11
De raad van bestuur bestaat uit minimum drie leden en maximum tien leden,
waarvan minstens de helft de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. Zij worden
verkozen door de algemene vergadering. Het aantal bestuurders is steeds kleiner
dan het aantal leden van de algemene vergadering.
Artikel 12
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functieverdeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Een bestuurder die voor het einde van zijn mandaat ontslag neemt, deelt zijn ontslag
schriftelijk mee aan de voorzitter, ten laatste twee maanden voor de volgende
algemene vergadering, die dan in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13
De raad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De raad
van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der
stemmen. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college.
Artikel 14
De voltallige raad van bestuur is om de drie jaar ontslagnemend. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar en ten allen tijde afzetbaar door de algemene
vergadering. Het mandaat van de bestuurders eindigt ook door overlijden, ontslag en
ontzetting. Het vrijwillige ontslag van een effectief lid moet verplicht ter attentie van
de voorzitter worden ingediend.
Artikel 15
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en
beschikking stellen, voor zover zij niet door de wet bij uitsluiting aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Artikel 16
De raad van bestuur kan bepaalde volmachtsdragers aanstellen die individueel of
per vast aantal van 2 personen gezamenlijk de vereniging geldig kunnen
vertegenwoordigen. Zij worden aangesteld door goedkeuring door de raad van
bestuur. Het is ook de raad van bestuur die de ambtsbeëindiging per
volmachtsdrager vastlegt. De personen aan wie de vertegenwoordiging wordt
toevertrouwd, beschikken over alle bevoegdheden inzake de vertegenwoordiging.
Ontslag kan schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter. Het ontslag is geldig na
goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Artikel 17
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigd deze in
en buiten rechte. Hij is bevoegd door alle aangelegenheden, met uitzondering van
die welke door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij kan bepaalde bevoegdheden delegeren.
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TITEL III. -- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
De algemene vergadering is enkel samengesteld uit de effectieve leden. Aan de
toegetreden leden is een aanwezigheidsrecht toegekend, maar beschikken niet over
stemrecht.
Artikel 19
De algemene vergadering is bevoegd
voor:
-- 1° wijziging van de statuten;;
-- 2° benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend;;
-- 3° de kwijting van de bestuurders en
commissarissen;;
-- 4° goedkeuring van de begroting en van
de rekening;;
-- 5° vrijwillige ontbinding van de vereniging;;
-- 6° de uitsluiting van een effectief lid;;
-- 7° de omzetting an de vereniging in een vennootschap met
sociaal oogmerk 8° alle gevallen waarin de statuten dat
vereisen
Artikel 20
Jaarlijks wordt minstens 1 algemene vergadering gehouden in de maand januari. Op
deze vergadering brengt de raad van bestuur verslag uit over rekeningen, uitgaven
en inkomsten. Tevens wordt de begroting van het volgend jaar vastgelegd. De leden
worden minimum 15 dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd. Naast deze
jaarlijkse algemene vergadering kunnen er nog bijzondere algemene vergaderingen
worden georganiseerd. De raad van bestuur beslist over deze bijeenroepingen van
de algemene vergaderingen oproeping bevat steeds de agenda.
Artikel 21
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeen geroepen telkens
als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden
bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de effectieve leden erom vraagt.
Artikel 22
Het recht van één twintigste van de effectieve leden tot uitbreiding van de agenda
van de algemene vergadering: op hun verzoek moeten punten op de agenda worden
aangebracht. Dit recht geldt vanaf bijeenroeping tot vlak vóór de algemene
vergadering.
Artikel 23
Elk lid van de algemene vergadering heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen
door een ander effectief lid. Er is een beperking van één volmacht per lid.
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Artikel 24
De besluiten op de algemene vergadering worden via stemming genomen, zowel in
gewone gevallen, alsook in bijzondere wettelijke vastgestelde procedures van
toepassing in geval van statutenwijziging, ontbinding en uitsluiting van en lid. Deze
procedures zijn:
Voor de wijziging van de statuten moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
-- 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
-- 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan
Voor het uitsluiten van een lid moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
-- Geen aanwezigheidsvereiste
-- 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan
Voor de wijziging van het doel van de V.Z.W. en de ontbinding van de V.Z.W. moet
aan volgende voorwaarden voldaan worden:
-- 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
-- 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan
Artikel 25
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een verslag
getekend door voorzitter en secretaris. Inzage in de besluiten van de algemene
vergaderingen kan worden verkregen door een schriftelijke vraag over te brengen tot
de voorzitter of de secretaris.
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TITEL IV. -- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26
Ingeval van vrijwillige ontbinding zal ¼ van het netto maatschappelijk bezit
overdragen worden aan de Gezinsbond Kalken. Het resterende bedrag zal
overgedragen worden aan de Jeugdraad Laarne – Kalken.
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TITEL V. – WERKING VAN DE VERENIGING
Artikel 27
De praktische werking wordt omschreven in het huishoudelijk reglement van de
vereniging dat wordt opgemaakt door de raad van bestuur en voorgelegd ter
goedkeuring aan de algemene vergadering.
Artikel 28
De Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 is van toepassing
op alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt geregeld.
De Algemene Vergadering van 28 januari 2011 heeft het ontslag als bestuurder
aanvaard van:
Hoogewys Karine, Vaartstraat 18, 9270 Kalken, Voorzitter
Maja Van Den Berge, Kleine Zauwerstraat 5c, 9270 Kalken, Secretaris
Joris Marijke, Kerkstraat 82, 9270 Kalken, Penningmeester
Hanselaer Kristien, Groenemeersen 3, 9270 Kalken, Bestuurslid
Claeys Wouter, Bontinkstraat 41, 9290 Overmere, Bestuurslid
Plaetinck Ineke, Provinciebaan 78c, 9270 Kalken, Bestuurlid
Plaetinck Silke, Provinciebaan 78c, 9270 Kalken, Bestuurslid
Tevens werden op de Algemene Vergadering van 28 januari 2011 als nieuwe
bestuurders benoemd:
De Schaepmeester Jonas, Meerkens 8, 9230 Wetteren, Voorzitter
Verhoustraete Bob, Zavelstraat 19, 9230 Wetteren, Secretaris
Delbeke Astrid, Gaverstraat 3, 9270 Kalken, Penningmeester
Van Den Abbeele Ruth, Bulstraat 18a, 9270 Laarne, Bestuurslid
Waldack Freya, Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken, Bestuurslid
De Algemene Vergadering van 2 mei 2015 heeft het ontslag als bestuurder aanvaard
van bovenstaande vermeld.
Tevens werden op de Algemene Vergadering van 2 mei 2015 als nieuwe
bestuurders benoemd:
Deleu Heleen, Koffiestraat 26, 9270 Kalken, Voorzitter
Schollaert Laura, Groenemeersen 23, 9270 Kalken, Secretaris
Fiers Mathias, Bosstraatje 16, 9270 Kalken, Penningmeester
Vereecken Thomas, Bunderakker 12, 9270 Kalken, Bestuurder
DeRidder Mathijs, Apostelhuizen 20A, 9270 Kalken, Bestuurder
De Algemene Vergadering van 12 september 2016 heeft het ontslag als bestuurder
aanvaard van bovenstaande vermeld.
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Tevens werden op de Algemene Vergadering van 12 september 2016
als nieuwe bestuurders benoemd:
Fiers Mathias, Bosstraatje 16, 9270 Kalken, Voorzitter
De Ridder Mathijs, Apostelhuizen 20A, 9270 Kalken, Secretaris
Vereecken Thomas, Bunderakker 12, 9270 Kalken, Penningmeester
Plaetinck Dorien, Bosstraatje 46, 9270 Kalken, Bestuurder
Abbeloos Delfine, Bosstraatje 44, 9270 Kalken, Bestuurder
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