vzw GANNET – acte van oprichting
Benaming: GANNET
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk.
Zetel: Hazelaarstraat 60, 9940 Evergem
Ondernemingsnummer: 895.692.456
Voorwerp van de acte:
Op 1 februari 2008 zijn onderstaande natuurlijke personen in een eerste algemene vergadering
samengekomen om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten onder de navolgende
statuten.
De oprichters zijn:
• Ines Buysse, Salviastraat 49, 9040 Gent Sint-Amandsberg
• Marianne De Keyser, Hazelaarstraat 60, 9940 Evergem
• Marc De Mulder, Voorhavenkaai 265, 9000 Gent
• Frederik Evers, Gouvernementstraat 5/f, 9000 Gent
• Linda Van de Steene, Lange Wegel 106, 9230 Wetteren
Hierna volgen de volledige statuten van artikel 1 tot 27:

STATUTEN
Benaming, zetel, doel, duur
art.1
De vereniging draagt de naam: “vzw GANNET“
art.2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem aan de Hazelaarstraat 60 en kan door
de raad van bestuur ondergebracht worden op welk danig adres binnen het gerechtelijke arrondissement Gent.
art.3
De vereniging heeft tot doel:
- organiseren van een wereldexpeditie per zeilboot waarbij basisonderwijs gepromoot en ondersteund wordt in samenwerking met onderwijsinstellingen.
- promoten en ondersteunen van educatieve projecten van derden met een gelijkaardige doelstelling.
- in het kader van dergelijke projecten gegevens verzamelen over de levensomstandigheden
van kinderen en het volgen van basisonderwijs.
- de ontwikkeling en bevordering van educatieve en recreatieve watersport en watertoerisme.
Deze opsomming is beschrijvend en niet beperkend. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben en/of die dit doel kunnen bevorderen.
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art.4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan echter te allen tijde worden ontbonden.
Leden, aanneming, ontslag, uitsluiting
art.5
De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt maar moet
minstens vijf bedragen. Alleen de leden hebben stemrecht op de algemene vergadering en de
wettelijke bepalingen zijn alleen op hen van toepassing.
De toegetreden leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die sympathiseren met de
vereniging en hun steun betuigen of deelnemen aan activiteiten: het huishoudelijke reglement
kan in verschillende categorieën van toegetreden leden voorzien en bepaalt hun toelatingsvoorwaarden, rechten en plichten.
De leden en de toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage dat vastgelegd wordt door de
algemene vergadering en niet hoger mag zijn dan 250 EURO.
art.6
De algemene vergadering aanvaardt met meerderheid van stemmen, na advies van de raad van
bestuur, kandidaten die voorgedragen worden door twee leden. De kandidaten moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de secretaris van de raad van bestuur die het verzoek voor
advies voorlegt aan de eerstvolgende vergadering.
art.7
Ieder lid kan zich terugtrekken uit de vereniging door schriftelijk zijn ontslag in te dienen bij
de raad van bestuur. De aanvaarding van een ontslag kan slechts worden gegeven als het lid
aan alle opgenomen financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft voldaan.
Tot de uitsluiting van een lid kan slechts worden besloten door de algemene vergadering, met
een meerderheid van twee derden van de stemmen.
Een met uitsluiting bedreigd lid wordt bij aangetekende brief acht dagen vooraf in kennis gesteld van de vergadering waarop over de uitsluiting zal worden gestemd, opdat hij zijn standpunt kan uiteenzetten.
De ontslagnemende, uitgesloten of overleden leden, hun rechtsopvolgers of welk danige
rechthebbenden, hebben geen recht op het vermogen van de vereniging en zij kunnen de gestorte bijdragen niet terugvorderen. Zij kunnen noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch
boedelbeschrijvingen vorderen.
De algemene vergadering
art.8
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden die hun bijdrage hebben betaald en
wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bijgestaan door de secretaris
van de raad van bestuur. Bij verhindering beslist de raad van bestuur over de tijdelijke uitoefening van deze functies.
De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar, in de maand maart samengeroepen worden voor de goedkeuring van de rekeningen over het afgelopen jaar en de begroting
voor het komende jaar, na verslag over het gevoerde beleid door de raad van bestuur.
Buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Alsook telkens 1/5 van de leden
daarom verzoeken en dit binnen de drie weken na het indienen van zulk verzoek bij de raad
van bestuur.
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art.9
Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoort:
1. de wijziging aan statuten;
2. het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
3. de benoeming, het ontslag en afzetting van bestuurders;
4. de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen;
5. de ontbinding van de vereniging;
6. de aanvaarding en de uitsluiting van een van de leden;
7. iedere andere door de wet of de statuten opgedragen bevoegdheid.
art.10
De leden worden ten minste acht dagen tevoren, door de secretaris van de raad van bestuur,
per e-mail opgeroepen voor de algemene vergadering, met aanduiding van plaats, datum en
uur. De agenda, opgesteld door de raad van bestuur, wordt bij de oproeping gevoegd. Elk
voorstel, tijdig ingediend en ondertekend door ten minste 1/20ste van de leden, wordt op de
agenda gebracht.
art.11
Ieder lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid
mits een schriftelijke, gedateerde en ondertekende bijzondere volmacht. Ieder lid kan slechts
één ander lid vertegenwoordigen.
art.12
Alle leden hebben één stem.
De beslissingen worden genomen, mits aanwezigheid van minimaal twee derden van de leden, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden,
behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders bepalen (zoals: wijzigingen aan
de statuten, uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging - zie de artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002). Wanneer het aanwezigheidsvereiste niet bereikt is wordt een tweede vergadering bijeen geroepen,
waarop het vereiste niet geldt.
De onthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
Bij staking van stemmen komt er een nieuwe stemronde. Indien er opnieuw een staking van
stemmen is wordt de stem van de voorzitter doorslaggevend.
art.13
De beslissingen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en bewaard in een register. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er inzage kunnen van nemen na afspraak.
art.14
Het boekjaar vangt aan op 1 januari. Elk jaar, op 31 december, worden de rekeningen van het
boekjaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgende boekjaar opgemaakt.
De algemene vergadering duidt onder haar leden twee commissarissen aan die als taak hebben
de rekeningen na te zien en hierover verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.
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De raad van bestuur
art.15
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 5 bestuurders.
De leden van de raad van bestuur kiezen onder elkaar minstens een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en bij uitbreiding een ondervoorzitter. De algemene vergadering kan
andere functies toevoegen. De mandaten worden niet bezoldigd.
Zij zijn hernieuwbaar.
art.16
De leden van de raad van bestuur worden gekozen onder de leden en worden benoemd door
de algemene vergadering voor een termijn van 3 jaar. Indien er meerdere kandidaten zijn voor
een zelfde functie wordt de kandidaat die de meerderheid van de stemmen behaald benoemd.
art.17
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur kan te allen tijden herroepen worden door
de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen uit de raad: hetzij per brief, hetzij door hun verklaring te laten acteren in het verslag.
Herroepen of ontslagnemende bestuurders moeten alle documenten, goederen, bezittingen e.d.
onverwijld overmaken aan de secretaris van de vereniging tegen ontvangstbewijs.
De raad van bestuur wijst met gewone meerderheid van stemmen een effectief lid aan dat het
vacante mandaat zal voleindigen.
art.18
De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen en handhaaft de orde. Hij houdt toezicht
op de goede werking van de vereniging en ziet toe op de uitvoering van de beslissingen van
de raad van bestuur en de algemene vergadering.
Bij verhindering beslist de raad van bestuur over de tijdelijke uitoefening van deze functies.
art.19
De penningmeester is aansprakelijk voor de financiële verrichtingen en het beheer van het
patrimonium van de vereniging. Voor betalingen boven een door de raad van bestuur vast te
stellen bedrag is de handtekening van de penningmeester en van de voorzitter, of bij verhindering door uitdrukkelijk aangewezen bestuurders, vereist.
Elk jaar maakt de penningmeester de rekeningen op, stelt hij de begroting op voor het volgende jaar en legt hij verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid aan de jaarlijkse algemene vergadering.
art.20
De secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen op, zorgt voor de interne en externe
schriftelijke communicatie en bewaart het archief en de registers van de vereniging. De secretaris draagt er zorg voor dat alle briefwisseling aan de raad van bestuur wordt overgelegd.
art.21
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, mits de helft van de bestuurders
aanwezig is; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Wanneer
het aanwezigheidsvereiste niet bereikt is wordt een tweede vergadering bijeen geroepen,
waarop het vereiste niet geldt. De beslissingen genomen door de raad van beheer worden genotuleerd door de secretaris. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en het origineel wordt in een register opgenomen en bijgehouden.
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art.22
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van daden van beschikking, behoudens uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering toebedeelde bevoegdheden. De raad van bestuur mag kopen, verkopen,
huren, verhuren, lenen, ontlenen, alle handelsverrichtingen en bankverrichtingen stellen, en in
het algemeen de vereniging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden verbinden.
De vereniging wordt geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter en de secretaris, of bij verhindering door uitdrukkelijk aangewezen bestuurders.
De raad van bestuur mag deze bevoegdheden aan een dagelijks bestuur of aan één of meerdere bestuurders delegeren.
art.23
De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke verplichting op
zich, behoudens bij overschrijding van hun mandaat.
Het huishoudelijke reglement
art.24
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement, of wijzigingen eraan, ter goedkeuring
aan de algemene vergadering voorstellen, die daarover bij meerderheid beslist.
Dit reglement bindt, ter aanvulling van de statuten, alle leden, tenzij strijdig met de ter zake
vigerende vzw-wetgeving. Het reglement moet ter inzage beschikbaar zijn op de zetel van de
vereniging.
Ontbinding en vereffening
art.25
De algemene vergadering kan tot de ontbinding van de vereniging besluiten, in overeenstemming met artikel 20 van de vzw-wet.
art.26
Hij duidt de vereffenaars aan en omschrijft hun bevoegdheden. Na vereffening van de schulden worden de resterende activa van de vereniging overgedragen aan een vereniging of organisatie die een gelijkaardig doel nastreeft.
Slotbepaling
art.27
Voor alles wat in deze statuten niet wordt geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. Indien een bepaling van de statuten strijdig is
met de wet, dient deze bepaling als niet geschreven te worden beschouwd en wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
De raad van bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Frederik Evers. Gouvernementstraat 5/f, 9000 Gent
Ondervoorzitter Marianne De Keyser. Hazelaarstraat 60, 9940 Evergem
Secretaris Linda Van de Steene. Lange Wegel 106, 9230 Wetteren
Penningmeester Ines Buysse. Salviastraat 49, 9040 Gent Sint-Amandsberg
Expeditieleider Marc De Mulder. Voorhavenkaai 265, 9000 Gent
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Opgemaakt te Gent, in drie exemplaren, op 1 februari 2008,
De oprichters,
Frederik Evers
Marianne De Keyser
Linda Van de Steene
Ines Buysse
Marc De Mulder
Voor eensluidend afschrift,
Linda Van de Steene, secretaris,
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