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Statuten vzw Den Draai – gecoördineerde versie
ondernemingsnummer: 0810.523.981
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 4 maart 2009,
en gewijzigd door de Algemene Vergadering op 29 maart 2010, 1 april 2014 en
17 juli 2014

Tussen:
 Bianca Boekxstaens, Belg, Bergstraat 174/4, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Ekeren, 24/07/1974;
 Dirk Ceulemans, Belg, Tiendestraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Lier, 05/07/1954;
 Veerle Florenty, Belg, Moerstraat 3, 2221 Booischot, ° Mechelen, 23/09/1967;
 Katleen Marien, Belg, Mechelbaan 96A, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Lier, 05/09/1975;
 Stefaan Marien, Belg, Stationsstraat 47, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Lier, 28/08/1978;
 Diederik Van den Broeck, Belg, Cornelis Schutstraat 15, 2100 Deurne, ° Heist-op-den-Berg,
09/05/1963;
 Christof Van Dessel, Belg, Stationsstraat 75/2, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Bonheiden,
26/09/1974;
 Dirk Van Noten, Belg, Raamstraat 18, 2221 Heist-op-den-Berg, ° Heist-op-den-Berg,
12/06/1967;
 Els Vrielinck, Belg, Postweg 8/3, 2220 Heist-op-den-Berg, ° Heist-op-den-Berg, 23/09/1963;
 Louis Willemse, Belg, Isschotweg 128, 2220 Itegem, ° Beerse, 05/07/1954;
 Johan Emons, Belg, della Faillestraat 13, 2221 Booischot, ° Lier, 16/10/1965;

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als
volgt luiden:

Titel I. Naam, zetel, doel, duur.
Artikel 1. De Belgische vereniging zonder winstoogmerk is genaamd “Den Draai”.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 33, 2220 Heist-opden-Berg (gerechtelijk arrondissement Antwerpen).

Artikel 3. De vereniging stelt tot doel vrijwilligers en armen samen te brengen om er als gelijkwaardige
partners naar te streven de armen het woord te geven, hen een volwaardige plaats in de maatschappij
te laten innemen en hun situatie van armoede op te heffen. Dit kan onder meer door ondersteuning en
begeleiding, studie, onderzoek, vorming, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke actie. Zij zal
daartoe alle nuttige roerende en onroerende goederen mogen verwerven, erover beschikken ten
kosteloze of ten bezwarende titel en alles doen zoals bepaald in artikel 15 en volgende van deze
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statuten. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op
voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan de realisatie van haar doel.

Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.

Titel II. Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen.
Artikel 5. Het aantal leden van de algemene vergadering is onbeperkt, maar moet ten minste 6
bedragen. Nieuwe leden dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij de raad van bestuur. Zij verklaren
zich hierdoor akkoord met de regels en de reglementen van de vereniging.

Artikel 6. De raad van bestuur beslist, zonder beroep, over de aanvaarding van de aanneming van
nieuwe leden. De raad kan steunende leden aanvaarden. Deze zijn niet stemgerechtigd. Hun rechten
en verplichtingen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur vastgelegd.

Artikel 7. De ontslagnemingen en uitsluitingen van de leden geschieden op de wijze bepaald door
artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door artikel 20 van de wet van 2 mei 2002.

Artikel 8. Het burgerlijk onvermogen en/of faillissement van een lid brengt van rechtswege zijn
uitsluiting uit de vereniging mee.

Artikel 9. De ontslaggevende, de uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van het overleden lid,
hebben geen recht op het kapitaal van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort
door hen of hun lastgevers niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen,
noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen.

Artikel 10. De leden moeten geen bijdrage betalen. Zij hebben geen persoonlijke verplichtingen uit
hoofde van de vereniging. Zij kunnen voor hun lidmaatschap geen enkele vergoeding eisen of
ontvangen.

Titel III. Raad van bestuur.
Artikel 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3
leden, benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar
afstelbaar. Ze zijn herkiesbaar. Wanneer de bestuursfuncties bij het verstrijken van deze voorziene
termijn niet hernieuwd worden, blijven de bestuurders hun opdracht verder uitvoeren tot in hun
vervanging wordt voorzien. Elke bestuurder, aangewezen om te voorzien in een tijdens de lastgeving
opengevallen plaats, is slechts benoemd voor de tijd dat de last nog duurt.

Artikel 12. De raad van bestuur kiest onder zijn leden, een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen
door de ondervoorzitter en bij ontstentenis daarvan, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 13. De raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurder, en bij
ontstentenis van de voorzitter door de secretaris, en mag uitspraak doen indien de gewone
meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de aanwezige leden; bij staking van de stemmen is de stem van de vergadervoorzitter beslissend.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, ondertekend door de voorzitter en zijn secretaris en in
een bijzonder klassement bijgehouden. De uittreksels die men eruit moet geven worden getekend
door de voorzitter of door twee bestuurders.
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Artikel 14. De bijeenroepingen van de raad van bestuur worden gedaan bij gewone omzendbrief of email, aan elk lid gericht ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering. Hij bevat de dagorde met
eventuele bijlagen, datum, uur en plaats van de vergadering. In spoedeisende gevallen kunnen de
leden evenwel per telefoon, fax of e-mail opgeroepen worden zonder het respecteren van de hoger
bepaalde acht dagen.
Op iedere vergadering kan de raad beroep doen op deskundigen. Zij genieten geen stemrecht.

Artikel 15. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten waaronder deze die niet expliciet
door de statuten of door de wet aan een ander orgaan zijn toegekend. Zo mag de raad onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te willen doen aan alle machten op basis
van de statuten of de wet in het voordeel van de raad van bestuur, alle daden, rechtshandelingen en
overeenkomsten stellen en sluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en
onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek of andere rechten bezwaren,
leningen afsluiten en /of obligaties uitgeven, al dan niet met zakelijke zekerheden (met handlichting en
hypothecaire inschrijvingen) bezwaard, handlichting geven van alle inschrijvingen (ambtshalve of
andere) met of zonder betaling, er kwijting van geven, huurcontracten (ongeacht de duur) afsluiten,
alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke rechten
en aan alle ontbindende voorwaarden, alle bijzondere machten toekennen aan gevolmachtigden van
zijn keus, al dan niet leden.

Artikel 16. Bij daden van beschikking worden de beslissingen van de raad van bestuur uitgevoerd
door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter, eventueel vertegenwoordigd zoals voorzien in
artikel 12, en één van de andere bestuurders. Voor alle andere daden van louter beheer, worden de
beslissingen van de raad van bestuur uitgevoerd door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders.

Artikel 17. 1. De raad van bestuur kan bovendien en in ieder geval een bijzondere lastgeving
verlenen aan elke lasthebber naar zijn keuze. Hij duidt bovendien een persoon aan binnen of buiten
de raad van bestuur die de dagelijkse briefwisseling tekent namens de vereniging, alsook een persoon
die alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoersinstanties, post, bank, enz…, tekent,
met uitzondering van het in de andere artikelen bepaalde.
2. De machten gegeven onder artikel 16 en 17.1. kunnen gedelegeerd worden, maar slechts voor
bepaalde handelingen.

Titel IV. Algemene vergadering.
Artikel 18. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. Een besluit van de
algemene vergadering is vereist in de volgende gevallen:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en afstelling van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 19. De Algemene Vergadering wordt één keer per jaar bijeengeroepen, in de loop van het
eerste semester, om de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar
goed te keuren. Daarnaast kunnen er buitengewone vergaderingen gehouden worden, wanneer het
belang van de vereniging dat vereist, of wanneer minstens één vijfde van de leden dat vraagt.
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Artikel 20. De bijeenroepingen worden door de raad van bestuur gedaan, bij gewone omzendbrief of
e-mail, aan elk lid gericht ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering. Hij bevat de dagorde,
datum, uur en plaats van de vergadering. In spoedeisende gevallen kunnen de leden evenwel per
telefoon, fax of e-mail opgeroepen worden zonder het respecteren van de hoger bepaalde acht dagen.
Het spoedeisend karakter wordt, zonder verhaal, bepaald door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
Ieder voorstel, ondertekend door ten minste één vijfde van de leden en ten minste 5 kalenderdagen
voor de vergaderdatum bezorgd aan de vergadervoorzitter, dient aan de agenda toegevoegd.
De vergadering kan beraadslagen over de punten die niet op de dagorde werden ingeschreven indien
twee derde van de aanwezige stemmen hiermee akkoord gaan.

Artikel 21. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis van deze door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid door de oudste van de andere
bestuurders daar aanwezig. De functie van secretaris wordt waargenomen door de secretaris van de
raad van bestuur. Alle stemmingen gebeuren mondeling tenzij voor de stemming afgesproken wordt
tot een schriftelijke geheime stemming.

Artikel 22. Elk lid heeft recht aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de vergaderingen, hetzij
persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk welke door hem gekozen lasthebber, die lid is. Geen
lasthebber mag echter over meer dan één lastgeving beschikken. Alle leden hebben gelijk stemrecht:
ieder beschikt over één stem. De volmacht tot stemmen dient schriftelijk of per e-mail te worden
bewezen. Door de raad van bestuur kunnen deskundigen uitgenodigd worden op de algemene
vergadering. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 23. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, indien de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de vergadervoorzitter.
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan
alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de
aanwezigen of vertegenwoordigde leden.
Om te beraadslagen en besluiten te treffen over:
- “de ontbinding of omzetting van de vereniging in een vennootschap van sociaal oogmerk” moeten
twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet de beslissing
genomen worden met twee derde van de stemgerechtigde aanwezigen of vertegenwoordigde leden;
-“de wijziging van het doel” moeten twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en moet de beslissing genomen worden met vier vijfde van de stemgerechtigde
aanwezigen of vertegenwoordigde leden;
-“de uitsluiting” van een lid is een twee derde meerderheid nodig van de aanwezigen of
vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten
alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven, bedoelde meerderheden, ongeacht het aantal
aanwezigen of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 8
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 24. De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, getekend door
de voorzitter en de secretaris. De uittreksels worden getekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door twee bestuurders. Die uittreksels worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die het
aanvraagt, mits deze zijn gerechtvaardigd belang doet blijken tegenover de raad van bestuur.
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Titel V. Begroting, rekeningen.
Artikel 25. Jaarlijks wordt de begroting voor het volgende dienstjaar opgemaakt door de raad van
bestuur en onderworpen aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.
Na het sluiten van het dienstjaar op 31 december, worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar
opgemaakt en onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering die plaats heeft in de
loop van het eerste semester. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging. De
rekeningen en begrotingen worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht
van de leden, die alsdan inzage kunnen nemen van de verantwoordingsstukken ten maatschappelijke
zetel van de vereniging, doch zonder verplaatsing of kopie dezer stukken.

Titel VI. Ontbinding en vereffening.
Artikel 26. In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan
en bepaalt hun bevoegdheid. De vereffenaars, waarvan bij voorkeur een bestuurder, moeten lid zijn
van de vereniging.

Artikel 27. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk door welke oorzaak ook, wordt
het netto overblijvend actief besteed aan een vereniging met soortgelijk doel.

Artikel 28. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, zal gehandeld worden overeenkomstig de
wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 16 januari 2003 en de
bijhorende koninklijke besluiten op de verenigingen zonder winstoogmerk.

