Sing Out Brussels! vzw
Statuten
Publicatie van de vertaling van de statuten (gecoördineerde statuten) aangepast
aan de nieuwe wetgeving met betrekking tot de vzw's, het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Algemene Vergadering van vandaag besluit met eenparigheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de gecoördineerde
statuten aan te nemen zoals hieronder vermeld, die de vorige geldende statuten
vervangen en die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
EERSTE TITEL – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - Naam en adres
De vereniging heet “Sing Out Brussels”.
De afkorting “SoBrussels!” kan gebruikt worden
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,
publicaties, brieven, orderbriefjes en andere documenten die uitgaan van de
vereniging, en moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de
woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting "VZW", met de
precieze vermelding van het adres van de zetel van de vereniging, het
ondernemingsnummer, de woorden "Rechtspersonenregister" of de afkorting
"RPR", gevolgd door de vermelding van de bevoegde onderemingsrechtbank, en
eventueel de website.
Artikel 2 Maatschappelijk zetel
De vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de
bevoegdheid van de Brusselse Ondernemingsrechtbank.
De Raad van Bestuur van de vereniging kan het zetel overbrengen naar een
ander adres.
Het website-adres van de vereniging is : www.singout.brussels
Artikel 3 - Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – MAATSCHAPPELIJK DOEL
Artikel 4 – Maatschappelijk doel

1. Het verdedigen, bevorderen en realiseren, zowel binnen als buiten de
organisatie, van de volgende kernwaarden tijdens alle activiteiten van de
vereniging: openheid, respect, vriendelijkheid, welwillendheid, vrijheid,
transparantie en solidariteit. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend,
verdedigt de vereniging de sociale integratie en de bevordering van gelijke
kansen door middel van muziek en zang. De vereniging bestrijdt ook alle vormen
van discriminatie op basis van geslacht, geslacht, ras of etniciteit, nationaliteit
of afkomst, seksuele geaardheid, sociale afkomst, politieke opvattingen, leeftijd,
handicap of religie. De vereniging moedigt de persoonlijke ontwikkeling en
sociale integratie van LGBTQI + -mensen aan in een respectvolle en zorgzame
geest. Het informeert het niet-LGBTQI+publiek over LGBTQI+diversiteit door
middel van evenementen zoals voor iedereen toegankelijke concerten. De
vereniging is resoluut "hetero-vriendelijk".

Zij streeft de verwezenlijking van haar doel met alle middelen mogelijk en in het
bijzonder door :
2. Het ontwikkelen van artistieke activiteiten rond koorzang en in Brussel, in
België en in het buitenland, kwaliteitsconcerten aanbieden die zowel de
LGBTQI+identiteit als Brusselse identiteit naar voren brengen. De muzikale
kwaliteit van deze uitvoeringen is essentieel omdat het de effectiviteit van de
promotie van de bovengenoemde waarden waarborgt.
3. Het creëren van een sociale band via een samenzijn waarbij gezelligheid
centraal staat en die koorzangers een atmosfeer bieden die plezier om samen te
zijn combineert, met de trots om zichzelf te kunnen zijn alsook welwillendheid
(repetities, concerten, werk-weekends, sociale activiteiten ...) .
4. Het valoriseren, in België en internationaal, door deelname aan evenementen
in het buitenland of door het organiseren van internationale evenementen in
Brussel, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de waarden van vrijheid,
openheid en gelijke kansen en de genres die het verdedigt, evenals de
ondersteuning die het biedt aan de LGBTQI+gemeenschap. De vereniging
valoriseert via haar activiteiten de LGBTQI+- en Brusselse en Europese diversiteit

en geeft een positief en inclusief beeld van het Brusselse samenlevingsmodel in
een diverse samenleving. De vereniging wil ook de ambassadeur zijn voor
LGBTQI+diversiteit op Europees niveau en wil bruggen slaan met de Europese
instellingen in overeenstemming met de waarden van gelijke kansen die zij
verdedigen.
5. Contacten leggen en samenwerken met de LGBTQI+ Brusselse en
buitenlandse gemeenschap rond gezamenlijke projecten, met name via
verschillende partnerschappen met het lokale verenigingsleven.
TITEL III – LEDEN
Artikel 5 – Samenstelling van de vereniging
1. De vereniging bestaat uit gewone leden, effectieve leden en ereleden.
a) Een gewoon lid is een persoon die de jaarlijkse bijdrage betaalt die door
de raad is vastgesteld.
b) Een effectief lid is elk gewoon lid dat als zodanig door de vergadering is
toegelaten.
Artikel 6 - Lidmaatschap
1. Om lid te worden is het noodzakelijk om als:
a) gewoon lid, een registratieformulier in te vullen, de jaarlijkse bijdrage
en, indien van toepassing, de deelnamekosten voor de uitgevoerde
activiteit(en) te betalen;
b) effectief lid, een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur te richten
vóór de gewone algemene vergadering. De kandidaat moet in orde zijn
met de betaling van de jaarlijkse bijdrage en persoonlijk verschijnen
voor de vergadering, die met een gewone meerderheid beslist;
2. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar altijd groter dan twee.
Artikel 7 - Opschorting, opschorting, uitsluiting
1. Het lidmaatschap gaat verloren:
a) door de niet-verlenging van de betaling van het jaarabonnement;
b) door het aftreden van het lid;
c) door de uitsluiting van het lid door de vereniging.
2. Niet-verlenging van de bijdrage. Wordt geacht het lid of effectief lid af te
treden die de betaling van zijn jaarabonnement niet heeft verlengd op de
dag van de gewone algemene vergadering.

3. Ontslag van een lid. Een lid kan op elk moment ontslag nemen bij de
vereniging door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de raad, dat kennis
neemt van het besluit. Het ontslag van de vereniging doet geen recht
ontstaan op de terugbetaling van het jaarabonnement, noch op de kosten
van betaalde deelneming.
4. Opschorting en uitsluiting door de vereniging. De schorsing of uitsluiting
van een lid kan worden beslist als hij / zij de doelstellingen van de
vereniging schendt of als hij /zij haar activiteiten in gevaar brengt of handelt
in strijd met de bepalingen van deze statuten of van het interne reglement
van de vereniging.
a) Het bestuur kan een lid schorsen om deel te nemen aan de activiteiten.
Het zal het lid tijdig en schriftelijk informeren, met opgave van de
redenen voor de schorsing en de omvang en duur van de schorsing.
b) De raad kan de vergadering voorstellen een lid van de vereniging uit te
sluiten.
Voor de uitsluiting van een effective lid moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
1. De regelmatige bijeenroeping van een Algemene Vergadering waarbij alle
effectieve leden moeten worden bijeengeroepen en een quorum van 2/3
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn;
2. Opneming van het voorstel tot uitsluiting op de agenda van de Algemene
Vergadering;
3. 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
4. De beslissing van de Algemene Vergadering moet worden genomen met
een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden ;
5. De eerbiediging van de rechten van de verdediging, d.w.z. het horen van
het lid om wiens uitsluiting wordt verzocht, indien deze dit wenst, wordt
in de minuten vermeld. Indien het uitgesloten lid geen gebruik wenst te
maken van zijn recht van verweer, wordt dit eveneens in de minuten
vermeld;
6. De inschrijving in het register van de uitsluiting van het effectieve lid.
Elk besluit over een persoon moet bij geheime stemming worden genomen.
Betreffende een gewone lid :

1. De Raad van Bestuur van de VZW kan een lid onmiddellijk en tijdelijk
schorsen indien hij van oordeel is dat het lid in strijd handelt met de
statuten/reglementen van de VZW. De raad moet zijn beslissing
motiveren door bewijzen te verzamelen van ten minste twee leden die
aanwezig waren op het ogenblik van het strafbare gedrag.
2. De Raad van bestuur van de VZW roept het geschorste lid en de persoon
die verantwoordelijk is voor de schorsing binnen een redelijke termijn
bijeen. Zij beslist over de beëindiging of tijdelijke verlenging van de
schorsing van het lid in overeenstemming met de in de statuten
neergelegde voorwaarden of verzoekt de Algemene Vergadering van de
VSW over de uitsluiting te beslissen.
3. De schorsing of uitsluiting van het lid geeft geen recht op enige
terugbetaling. Het houdt ook een verbod in ten aanzien van een toegang
tot de repetitieruimtes van de VZW, alsmede uitsluiting van Facebook- en
Whatsapp-groepen waarin leden van de VZW bijeenkomen.
Artikel 8 - Bijdrage
1. Gewone leden en effectieve leden zijn verplicht hun jaarlijkse bijdrage te
betalen.
2. Alle leden betalen voor hun deelname aan activiteiten.
3. Door hun bijdrage te betalen, verbinden de leden zich ertoe om
regelmatig deel te nemen aan de activiteiten die bij de organisatie zijn
opgezet.
4. Er bestaat geen verworven recht op vergoeding van jaarlijkse bijdragen of
deelnamekosten in gevallen waarin het lidmaatschap eindigt.
5. De bedragen van de jaarlijkse bijdragen en deelnamekosten worden
vastgesteld door de raad. Bedragen en betalingsvoorwaarden worden aan
het begin van elk seizoen aan de leden meegedeeld.
6. Het maximale bedrag van het jaarabonnement is € 300.
Artikel 9 - Rechten van leden
1. Alle leden worden uitgenodigd om vergaderingen van de vergadering bij
te wonen. De leden nemen deel aan de debatten met betrekking tot het
gebruik, de waarden en het maatschappelijk doel van de vereniging
waarvoor de voorzit(s)(t)er van de vergadering garant staat.
2. Alleen effectieve leden hebben het recht om te stemmen.
3. Ieder effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander
effectief lid als hij of zij niet in staat is de vergadering bij te wonen. De
vertegenwoordig(st)er moet zich vóór de start van de vergadering bij de
secretaris van het bestuur melden en een door het effectieve lid

ondertekende machtiging overleggen, waarmee duidelijk wordt
aangetoond welk mandaat hij/zij heeft ontvangen.
Artikel 10 - Register van de effectieve leden
De vereniging houdt een register bij van de effectieve leden, onder
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Alle besluiten tot toelating, uittreding of uitsluiting van effectieve leden worden
op verzoek van de Raad van Bestuur in het register ingeschreven binnen acht
dagen nadat de Raad van Bestuur van de wijzigingen kennis heeft gekregen. Het
register mag niet worden verplaatst.
De Raad van Bestuur kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt
bijgehouden.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 - Samenstelling van de algemene vergadering
1. De vergadering bestaat uit alle effectieve leden.
2. De gewone leden en ereleden wonen de vergadering bij als gast en nemen
niet deel aan de stemmingen. Hun aanwezigheid wordt niet in
aanmerking genomen bij het bepalen van het quorum.
3. De Raad van Bestuur kan eenieder uitnodigen om de Algemene
Vergadering geheel of gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te
wonen, zonder stemrecht.
Artikel 12 - Bevoegdheden van de vergadering
Tot haar bevoegdheid behoren met name :
1. de wijziging van de statuten,
2. de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de vaststelling van
hun bezoldiging wanneer bezoldiging wordt toegekend;
3. de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van
zijn bezoldiging;
4. de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting en, in
voorkomend geval, het instellen van een vordering door de vereniging
tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van begrotingen en rekeningen,
6. de ontbinding van de vereniging

7. Het uitsluiten van een lid
8. De omvorming van de VZW in een IVZW, in een erkende coöperatieve
vennootschap en sociale onderneming
en in een erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk;
9. de inbreng van een universaliteit ten kosteloze titel te maken of te
aanvaarden;
10.alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat voorschrijven.
Artikel 13 - Jaarlijkse algemene vergadering
1. De algemene vergadering komt jaarlijks samen in de 6 maanden na het
einde van het maatschappelijk jaar.

2. Oproeping.
a) ten minsten 15 dagen voor de vergadering stelt de raad de leden op de
hoogte van de datum en het tijdstip van de vergadering, per
schriftelijke of elektronische post. Nuttige documenten zijn bij de
convocatie gevoegd, met name het activiteitenverslag en de
jaarrekeningen.
3. voorzit(s)(t)erschap en notulen.
a) De vergadering wordt voorgezeten door de voorzit(s)(t)er van het
bestuur. Bij afwezigheid van de voorzit(s)(t)er wordt het
voorgezeten door de vice-president. Als er geen vice-president is,
benoemen de directeurs een voorzit(s)(t)er uit hun midden.
b) Aan het begin van de vergadering benoemt de voorzit(s)(t)er een
sessie-secretaris.
Artikel 14 - Buitengewone algemene vergadering
1. De raad kan de vergadering op elk ander tijdstip bijeenroepen. Het is dan
een buitengewone algemene vergadering.
2. De raad moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen als
een aanvraag wordt ingediend door ten minste twintig procent van de
effectieve leden. Effectieve leden die de buitengewone algemene
vergadering vragen, moeten aan de raad de punten aangeven die zij op de
agenda van de vergadering wensen te plaatsen.
3. In dat geval moet de raad van bestuur de vergadering binnen 21 dagen
bijeenroepen en de gevraagde punten op de agenda plaatsen. De algemene
vergadering wordt uiterlijk op de veertigste dag na dit verzoek gehouden.

Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de effectieve leden is
ondertekend, moet op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering
worden geplaatst.
4.

De bijeenroeping van deze vergadering is onderworpen aan dezelfde
regels als het bijeenroepen van een jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 15 - Stemprocedures
1. Tijdens de vergadering heeft een effectief lid één stem. Een effectief lid kan
alleen door een ander effectief lid worden benoemd.
2. Stemmen vindt plaats door handopsteken, met voorbehoud van een
stemming over personen, die anoniem gebeurt. Andere peilingen kunnen
anoniem worden gehouden, indien de Raad van Bestuur hiertoe besluit.
3. De beslissingen van de vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid, tenzij de statuten of de wet voorzien in een andere
meerderheid :
- statutaire wijziging: aanwezigheidsquorum van 2/3 van leden in persoon
of vertegenwoordigd - stemming quorum van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden;
- wijziging van de doel van de VZW : aanwezigheidsquorum van 2/3 van
leden in persoon of vertegenwoordigd - stemming quorum van 4/5 van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden;
- uitsluiten van een lid : aanwezigheidsquorum van 2/3 van leden in
persoon of vertegenwoordigd - stemming quorum van 2/3 van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden;
- ontbinding van de VZW : aanwezigheidsquorum van 2/3 van leden in
persoon of vertegenwoordigd - stemming quorum van ⅘ van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden;
4. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het in stemming gebrachte
voorstel verworpen.
5. Elke wijziging van de statuten of interne reglementen vereist de
meerderheid voorzien bij de wet.
Artikel 16 - Quorum
1. Jaarlijkse algemene vergaderingen vereisen een quorum van vijftig
procent.

2. Buitengewone vergaderingen vergen een quorum van vijftig procent.
3. Een stemming over een statutenwijziging, ontbinding of uitsluiting is
slechts geldig indien ten minste twee derde van de effectieve leden van de
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt, kan een tweede Algemene Vergadering
worden bijeengeroepen. De besluiten van deze Algemene Vergadering zijn
geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede algemene vergadering
kan plaatsvinden ten minste 15 dagen na de eerste algemene vergadering.
4. Opdat de stemming om de interne regels te wijzigen geldig is, moet
minstens de helft van de effectieve leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
TITEL V – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 17 - Samenstelling en verkiezing van het bestuur
1. Alleen de effectieve leden kunnen worden gekozen als beheerders. Het
bestuur bestaat uit drie tot zeven bestuur(st)(d)ers, die ten minste de
functies van voorzit(s)(t)er, penningmeester en secretaris vervullen. Het
bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzit(s)(t)er. Pariteit is
verplicht voor de functies van voorzitter en ondervoorzitter. Voor de Raad
van Bestuur wordt er gestreefd naar pariteit.
2. De vergadering kiest de bestuur(st)(d)ers individueel. Elke termijn is voor
twee jaar en is hernieuwbaar. Met het oog op continuïteit, moet elke raad
van bestuur samengesteld zijn uit ten minste een derde bestuur(st)(d)ers
die lid waren van de vorige raad van bestuur. Elke kandidaat die een
eenvoudige meerderheid behaalt, wordt gekozen. Als er meer gekozen
functionarissen zijn dan er vacatures zijn, worden zij met het hoogste
aantal stemmen benoemd tot bestuur(st)(d)er.
3. De vergadering kan te allen tijde de raad of een lid van de raad herroepen
wegens overtreding van de statuten van de vereniging of het reglement
van inwendige orde. Daartoe moet de vergadering voldoen aan het
quorum dat nodig is om het reglement van orde te wijzigen en een besluit
nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Elke bestuur(st)(d)er heeft het recht om ontslag te nemen, door zijn
beslissing aan de raad te melden schriftelijk (brief, mail,...)
5. In geval van ontslag van de voorzit(s)(t)er, zal de vice-voorzit(s)(t)er
zijn/haar mandaat beëindigen. Bij afwezigheid van een vice-president,
wijst de raad deze functie toe aan een van zijn leden. De raad neemt de

nodige maatregelen om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren
tot de volgende algemene vergadering, ook al heeft het minder dan drie
leden. In geval van een vacature kan een bestuurder voorlopig worden
benoemd door de Raad van bestuur. In dat geval maakt hij het mandaat
af van de bestuurder die hij vervangt. Deze benoeming wordt bevestigd
door de eerste algemene vergadering
Artikel 18 - De bevoegdheden en de werking van de raad
De raad is verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging en in het
bijzonder voor het ontwerpen van het activiteitenprogramma en de uitvoering
ervan met het objectief het maatschappelijke doel van de vereniging te
concretiseren. Hij bezit en oefent alle nodige bevoegdheden uit om de
vereniging te besturen en te vertegenwoordigen, en in het bijzonder voor het
beheer van de rekeningen in verband met dewelke de budgetten en resultaten
aan de vergadering worden voorgelegd. De goedkeuring ervan door de
vergadering staat gelijk met de kwijting voor de raad. De raad bezit en oefent
elke macht uit die niet door de wet of de statuten aan de vergadering is
toegekend.
De vereniging kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten
behoeve van haar bestuurders, om hen te dekken indien een vordering wegens
onbehoorlijk bestuur wordt ingesteld tegen hen.
Elke bestuur(st)(d)er ondertekent op geldige wijze de akten die regelmatig door
de raad worden aangenomen en kan individueel de vereniging wettelijk
vertegenwoordigen.
De raad komt bijeen telkens wanneer het belang van de vereniging dat vereist,
en ten minste vier keer per jaar. De raad kan alleen geldig beraadslagen en
beslissen als de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
bestuur(st)(d)er kan worden vertegenwoordigd door een andere, door een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende gevolmachtigde, geldig voor een
bepaalde vergadering. Een bestuurder mag slechts houder zijn van één volmacht
De raad neemt beslissingen bij gewone meerderheid. Niettemin probeert het
beslissingen op een consensuele manier te nemen.
De raad kan elke persoon wiens aanwezigheid nuttig wordt geacht voor de
beraadslagingen, uitnodigen voor zijn vergaderingen. Deze mensen hebben een

raadgevende stem.
De raad kan elk orgaan of commissie oprichten die het nuttig acht en de
samenstelling en bevoegdheden bepalen.
De raad kan elke functie creëren die het nuttig acht en de houder en
vaardigheden ervan bepalen.
Artikel 19 - Register van notulen
De beslissingen van de algemene vergadering en die van de raad van bestuur
worden vastgelegd in een register van de notulen, ondertekend door de
voorzit(s)(t)er en de secretaris. Dit register wordt op de maatschappelijke zetel
bewaard en ter beschikking van de leden gehouden, alsmede van elke derde die
een rechtmatig belang voor de vereniging rechtvaardigt. De raadpleging vindt
plaats na schriftelijk, met redenen omkleed verzoek aan de raad van bestuur. De
effectieve leden dienen aan te geven tot welke documenten zij toegang wensen
te krijgen. De raad van bestuur stelt een datum vast voor de raadpleging van de
documenten met de effectieve leden. Deze datum zal worden vastgesteld
binnen een maand na ontvangst van het verzoek.
Artikel 20 - Delegatie aan het dagelijks bestuur
De Raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meer
personen, die individueel of als college optreden.
De bevoegdheden van het orgaan van dagelijks bestuur zijn beperkt tot het
dagelijks bestuur van de vereniging, dat het in staat stelt de
bestuurshandelingen te verrichten die, zonder dat de redenen daartoe
cumulatief zijn :
- de behoeften van het dagelijkse leven van de VZW niet te boven gaan,
of
- wegens hun onbeduidendheid en/of de noodzaak van een snelle
oplossing, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
De duur van het mandaat van de afgevaardigden van het dagelijks bestuur, die
hernieuwbaar kan zijn, wordt vastgesteld door de Raad van bestuur.

Wanneer de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur tevens bestuurder is,
houdt het einde van het mandaat van de bestuurder automatisch het einde in
van het mandaat van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.
TITEL VI – STATUTEN EN REGLEMENT VAN INTERNE ORDE
Artikel 21 - Publicatie
De akten betreffende de benoeming of de beëindiging van de functie van de
bestuurders, van de personen belast met het dagelijks bestuur en van de
personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, worden binnen
dertig kalenderdagen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
met het oog op de bekendmaking ervan in de "Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad".

Artikel 22 - Wijziging van de statuten
1. De Vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de
statuten indien deze uitdrukkelijk in de bijeenroeping zijn vermeld en
indien ten minste twee derde van de effectieve leden, aanwezig of
vertegenwoordigd, in de Vergadering aanwezig is.
2. Indien tweederde van de leden bij de eerste vergadering niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden dat de in de leden 3 en 3 bedoelde
wijzigingen met de meerderheid bij de wet voorzien. Deze tweede
vergadering kan niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering
worden gehouden.
3. Elke wijziging wordt door de vergadering aangenomen met een met een
⅔ meerderheid.
4. Elke wijziging in het doel van de vereniging wordt aangenomen met een
meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.

Artikel 23 - Reglement van inwendige orde
1. De raad kan aan de algemene vergadering de goedkeuring van een
reglement van inwendige orde van de vereniging voorstellen.
2. De vergadering keurt het reglement van inwendige orde of wijzigt deze
met een gekwalificeerde meerderheid.
3. Het reglement van inwendige orde regelt zaken die niet voldoende in de
statuten zijn vastgelegd of door de raad noodzakelijk worden geacht. Het
mag geen regels bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
Artikel 24 - Maatschappelijk jaar
Het maatschappelijk jaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Artikel 25 - Ontbinding
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering
een of meer vereffenaars, stelt hun bevoegdheden vast en bepaalt de verdeling
van de netto-activa van de vereniging. Deze toewijzing moet worden gedaan aan
organisaties die actief zijn op het gebied van de verdediging van de rechten van
LGBTQI+-personen.
Elk beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de
vereffening, de benoeming en het ontslag van de vereffenaar(s), de sluiting van
de ontbinding en de bestemming van het netto-actief wordt neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 26 - Resterende bevoegdheden
Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt geregeld door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle aangelegenheden dat deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien, behoren tot
de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Brussel, op 5 september 2020.

