
 

   

 

Gecoordineerde statuten 
(aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) 

 

Ebisu vzw 
 
Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 

1. De Vereniging wordt genoemd “Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd in het Gerechtelijk 
Arrondissement Brussel, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 96/14 Gulledelle. 

 

2. De Vereniging heeft tot doel de verbetering van het materieel, cultureel en sociaal welzijn 
van doven en slechthorenden, het bieden van de woning, de gespecificeerde 
begeleidingsdiensten, de organisatie van vergaderingen en educatieve, recreatieve, sociale 
en sportieve activiteiten. 

 

3.  De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan op elk ogenblik worden 
ontbonden, door beslissing van de Algemene Vergadering. 

 

Titel II: Effectieve leden en toegetreden leden. 

4. De Vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 

 

5. Zijn effectieve leden: 

a) De ondergetekende leden van huidige statuten 

b)  De natuurlijke of rechtspersonen die achteraf in de hoedanigheid zouden worden 
toegelaten door de Raad van Bestuur, die haar beslissingen niet moeten 
verrechtvaardigen. Een eenvoudige meerderheid van alle bestuurders, aanwezig of 
niet, is noodzakelijk voor de aanvaarding van de leden. Alle aanvragen voor het 
lidmaatschap moet per brief of via mail en ondertekend aan de Raad van Bestuur 
gebeuren. De kandidaturen moeten bij de eerstvolgende Raad van Bestuur 
besproken worden. 

c)  Hun aantal is niet beperkt. Het mag niet lager zijn dan vijf. Tenminste 2/3 van de 
effectieve leden moeten doof zijn. De rechtspersonen worden niet beschouwd als 
doven. En tenminste 1/10 van de effectieve leden moeten tot een andere 
taalgroep (Frans/Nederlands) behoren. Alle nieuwe effectieve leden zijn gehouden 
aan de ondertekening van het ledenregister. Deze ondertekening bevestigt zonder 
voorbehoud tot de toetreding van de statuten en huishoudelijke reglementen. 

d)  De effectieve leden kunnen een jaarlijkse ledenbijdrage, vastgesteld door de Raad 
van Bestuur, met een maximum van € 50,00 betalen. 

 

6. Zijn toegetreden leden: 

De Leden van de werkgroepen Ebisu. 

 

7. Beëindiging van de effectieve en toegetreden leden: 

a) Effectieve leden: 

- De effectieve leden zijn vrij zich op elke moment terug te trekken van de 
Vereniging door zijn ontslag schriftelijk of per mail aan de Raad van Bestuur te 
laten weten; 

- De uitsluiting van een effectief lid kan slechts gebeuren door de Algemene 
Vergadering en met een meerderheid van de 2/3 der stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden; 



 

   

 

 

 

- Wanneer een effectief lid de jaarlijkse ledenbijdrage niet betaald, ondanks 2 
betalingsherinneringen per aangetekend schrijven, dit effectief lid wordt 
beschouwd als ontslagnemend; 

- Wanneer een effectief lid afwezig is gedurende drie opeenvolgende 
vergaderingen, zelfs met de schriftelijke volmacht, wordt beschouwd als 
ontslagnemend. 

 

b) Toegetreden leden: 
- De toegetreden leden zijn niet meer lid en geval van de ontbinding van een 

werkgroep of in geval van het ontslag van een werkgroep  
- Het effectieve of toegetreden lid, ontslagnemend of uitgesloten, heeft geen 

enkel recht op het maatschappelijke fonds. 
-  In geval van zwaarwichtige redenen wordt de toegang tot de lokalen alsook 

de deelname aan de activiteiten van de Vereniging hem verboden. 

 

Titel III: Algemene Vergadering. 

8.   

a) De Algemene Vergadering zijn enkel samengesteld uit de effectieve leden. Ze 
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien hij 
afwezig is, door de oudste als effectief lid van de aanwezige leden. 

b) De toegetreden leden mogen als toehoorders aanwezig zijn. 

c) De gebruikte taal tijdens de Algemene vergadering is ‘Langue des Signes de 
Belgique francophone (LSFB) en ‘Vlaams Gebarentaal (VGT). 

 

9. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

a) De wijziging van de statuten; 

b) De vastlegging van het aantal, de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

c) De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen; 

d) De kwijting van de bestuursleden; 

e) De omzetting van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

f) De vrijwillige ontbinding van de Vereniging; 

g) De uitsluiting van de effectieve en/of toegetreden leden; 

h) De fusie of de splitsing van de Vereniging; 

i) Alle gevallen waarin de huidige statuten vereisen. 

 

10. Er moet elk jaar twee Algemene Vergaderingen worden gehouden in de loop van de 
maand maart en de maand november. De Vereniging mag zich samenkomen tijdens de 
Buitengewone Vergadering op elke moment, door de beslissing van de Raad van Bestuur 
of op aanvraag tenminste van één vijfde (1/5) van de effectieve leden. 

 

11. De oproeping wordt gebeurd per mail, ondertekend door de Voorzitter of zijn 
afgevaardigde in naam van de Raad van Bestuur. De oproeping, samen met de dagorde en 
de bijlagen, moet tenminste vijftien kalenderdagen voor de datum van de vergadering 
worden geadresseerd. Ze vergaderen op de hoofdzetel van de VZW, of op een ander plek, 
aangeduid door de Raad van Bestuur, op de vastgestelde datum en uur. Alle effectieve 
leden moeten opgeroepen worden. En de toegetreden leden ontvangen de uitnodiging, 
slechts per mail. 

De oproeping moet geschreven worden, zowel in het Frans als in het Nederlands. 



 

   

 

 

 

12. Behalve in de gevallen, bepaald door de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, 
mag de Algemene Vergadering over de punten die niet in de dagorde zijn opgenomen 
vrijelijk bespreken. Zelfs alle voorstellingen, ondertekend door één twintigste (1/20) deel 
van de effectieve leden, moeten opgenomen worden in de dagorde. De voorstel(len) 
zal/zullen in de dagorde van de Algemene Vergadering, vÓÓr het begin van de 
Vergadering. 

 

13. Ieder effectief lid heeft recht op een stem en mag zich laten vertegenwoordigen door een 
ander lid van de Algemene Vergadering. Ieder lid mag niet meer dan één ander effectief lid 
vertegenwoordigen. 

 

14. De stemming. 

a)  In alle gevallen, anders dan opgenoemd in punt b) onderaan, worden de beslissing 
genomen met een eenvoudige meerderheid (= de helft plus één) van de aanwezige 
en vertegenwoordigde effectieve leden. 

b) In geval van de uitsluiting van een effectief lid, van de wijziging van de statuten of 
de ontbinding van de Vereniging, wordt de procedure, voorgeschreven door de 
wet, gerespecteerd.  Voor de stemming over de verandering van de staturen of de 
ontbinding worden de onthouding van de stemmen beschouwd als een 
tegenstem. 

 

15. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, 
dat wordt ondertekend door de Voorzitter en een bestuurder. Dit proces-verbaal wordt 
bijgehouden op de zetel van de Vereniging. Alle effectieve leden en belangstellende 
derden mogen aldaar inzage hebben. De kopieën en uittreksels van die processen-verbaal 
worden ondertekend door de Voorzitter of twee bestuurders. 

 

Titel IV: Bestuur. 

16. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste 
drie personen, effectieve leden of niet-leden, benoemd door de Algemene Vergadering en 
die op elk ogenblik door haar herroept kunnen worden. Tijdens de benoeming van het 
Hoofdbestuur waakt de Algemene Vergadering dat tenminste twee derde (2/3) van de 
bestuurders doof zijn. 

 

17. Het mandaat van de bestuurders, verkozen door de effectieve leden, is beperkt tot op 3 
jaren. Zij zijn herkiesbaar. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan 
met betrekking tot de verbintenissen. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitoefening 
van het mandaat dat ze ontvangen hebben. 

 

18. In geval van het overlijden of ontslag, de Raad van Bestuur mag een vervanger benoemen. 
Hij oefent het mandaat uit tot eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 

19. De Raad van Bestuur wijst de Voorzitter aan. In geval van de verhindering van de 
Voorzitter, worden zijn taken overgenomen door de oudste in mandaat van de aanwezige 
bestuurders. 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

20. De Raad van Bestuur komt samen na de oproeping van de Voorzitter. Ze moet tenminste 
één keer per maand opgeroepen worden alsook op vraag van de twee bestuurders. In de 
maanden juli en augustus is er slechts een vergadering. De dagorde en de uitnodiging 
voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt opgesteld door de Voorzitter. De 
bestuurders die graag de dringende punten willen bespreken mogen het doen tijdens de 
'diversen’. De uitnodigingen, met de dagorde, worden aan de bestuurders van de Raad 
van Bestuur gedaan per mail, tenminste 5 werkdagen (de weekdagen behalve het 
weekend) vóór het houden van de vergadering. 
 

21. De Raad van Bestuur kunnen slechts beraadslagen indien tenminste de helft van de 
bestuurders aanwezig zijn. Het tellen van de stemmen gebeuren door de aanwezige 
bestuursleden. 

 

22.  De deliberaties va de Raad van Bestuur worden opgetekend in de processen-verbaal die 
worden ondertekend door minstens twee bestuurders. 
 

23.  De Raad van Bestuur is bekleed met de meest bevoegdheden om alle handelingen van 
bestuur of beschikking te stellen die de Vereniging aanbelangen. Tot zijn bevoegdheden 
horen alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn 
voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Ten opzichte van derden is de Vereniging 
echter verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. 

 

24. De Raad van Bestuur werft aan en ontslaat alle personeelsleden van de Vereniging. Hij 
bepaalt hun bezigheid en hun bezoldiging. 

 

25.  De Raad van Bestuur mag het dagelijkse beheer delegeren aan een van de bestuurder of 
aan een van de personeelsleden. 

 

Titel V: Begroting en rekeningen. 

26. Elk jaar, op 31 oktober, worden de begroting voor het volgende boekjaar opgesteld. Ze 
moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering in de maand 
november. De balans en de resultaatrekeningen van het verlopen werkjaar wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering in de maand maart. 

 

Titel VI: Controleurs der Rekeningen. 

27. Vooraleer de balans en de resultaatrekeningen ter goedkeuring bij de Algemene 
Vergadering, moet het eerst nagekeken worden door twee controleurs en/of door de 
externe boekhouder. 

 

28. De twee controleurs der Rekeningen worden gekozen tussen de effectieve leden tijdens 
de Algemene Vergadering in maart, maar zij mogen geen bestuurders zijn. Zij zijn 
benoemd voor 1 jaar. 
 

29. De controleurs mogen de rekeningen trimestrieel komen controleren indien zij het nodig 
achten. In ieder geval moeten zij het doen bij het afsluiten der rekeningen, ten minste 15 
dagen voor het versturen van de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. 

 

 

 



 

   

 

 

 

Titel VII: Huishoudelijk Reglement. 

30. De Algemene Vergadering beslist over het Huishoudelijk Reglement, eventueel 
voorgesteld door de Raad van Bestuur. De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 
mogen door de Raad van Bestuur gedaan worden, maar moeten bij de Algemene 
Vergadering ter akkoord voorgesteld worden. 

 

Titel VIII: Ontbinding, vereffening, divers. 

31. Over de ontbinding van de Vereniging wordt gestemd door de Algemene Vergadering 
onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald.  De Vergadering benoemt de 
vereffenaars en legt hun bevoegdheden vast. 

 

32.  De bezittingen van de Vereniging worden, na de vereffening van het passief, geschonken 
aan een vereniging waarvan het doel het dichts dat van de huidige Vereniging benadert. 
 

33.  Voor alles wat niet in de onderhavige statuten voorzien zijn, is de wet van 27 juni 1921 en 
hervormd in mei 2002, dat de vzw regelt, van toepassing. 

 

 
Gedaan in Brussel op 13 mei 2016. 
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