S T A T U T E N
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk.
Zij draagt de naam "ANTWERPEN CULTUURSTAD".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vereniging moeten de volgende gegevens vermelden: de naam van de vereniging; de
rechtsvorm, voluit of afgekort; de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vereniging; het ondernemingsnummer; het woord “rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vereniging; in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vereniging; in
voorkomend geval, het feit dat de vereniging in vereffening is.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Belangeloos doel en voorwerp
De vereniging heeft als belangeloos doel: een groeiende culturele en artistieke
interesse bij haar leden bevorderen, hierdoor bij te dragen tot de bekendmaking van
het cultuurpatrimonium en de uitstraling van de Stad Antwerpen en in ruimere zin van
het Vlaams Gewest.
Ter verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft de vereniging, zonder
exhaustief te willen zijn, de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van haar leden: regelmatig voor
haar leden interessante culturele activiteiten organiseren in Antwerpen en daarbuiten.
Zij kan daartoe alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar doel, dit helpen te verwezenlijken of bevorderen.
Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere
activiteit die met haar belangeloos doel overeenstemt.
De vereniging kan ook haar medewerking verlenen aan andere verenigingen
met een gelijkaardig doel.
In deze zin kan zij, doch slechts op bijkomstige wijze, alle economische
activiteiten uitoefenen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt
besteed aan het belangeloos doel waarvoor zij werd opgericht.
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig
kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het
gebruik van te hebben.
Artikel 4. Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering of door een beslissing
van de bevoegde rechter.
TITEL II: Leden
Afdeling I: Toelating
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Artikel 5: Leden
De vereniging is samengesteld uit Vaste Leden en Toegetreden Leden.
Tevens kan de raad van bestuur, conform de bepalingen en voorwaarden
voorzien in het Huishoudelijk Reglement, beslissen om nieuwe specifieke categorieën
van bijzondere leden in het leven roepen.
Het minimum aantal Vaste Leden wordt vastgesteld op 5 en het maximum is
onbeperkt.
Het aantal Toegetreden Leden is niet beperkt.
Enkel natuurlijke personen kunnen als Vast Lid deel uitmaken van de
vereniging.
Alle Leden aanvaarden door hun aansluiting onvoorwaardelijk de statuten
alsook de reglementen van de vereniging en de besluiten van haar organen
daadwerkelijk na te leven en uit te voeren en verbinden zich ertoe de belangen van de
vereniging niet te schaden.
Alleen de Vaste Leden nemen actief deel aan de verwezenlijking van het doel
van de vereniging. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering komt derhalve uitsluitend aan hen toe.
Toegetreden Leden genieten dezelfde rechten als de Vaste Leden van de
vereniging, inzoverre niet anders is bepaald in de statuten. Zij nemen enkel deel aan
de verwezenlijking van het belangeloos doel, onder de voorwaarden bepaald door
onderhavige statuten.
Artikel 6: Toelatingsprocedure
De Vaste Leden van de vereniging zijn:
1) de comparanten bij deze akte;
2) elke natuurlijke persoon die, de voorwaarden daartoe vervult en op voorstel
van de raad van bestuur, als Vast Lid wordt aanvaard door de algemene vergadering
op haar eerst volgende bijeenkomst na de voormelde raad van bestuur. Deze beslissing
dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering, genomen
bij gewone meerderheid der stemmen.
Door betaling van de bijdrage maken de Leden hun voornemen kenbaar om
van de vereniging deel uit te maken als Vast of als Toegetreden Lid.
De raad van bestuur onderzoekt de kandidatuur van éénieder die wenst
Toegetreden Lid te worden tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. Ingeval de
kandidatuur niet wordt aanvaard, wordt deze beslissing schriftelijk aan de kandidaat
meegedeeld.
Afdeling II: Uittreding, Uitsluiting en Schorsing
Artikel 7: Uittreding
Elk Lid kan op ieder ogenblik uit de vereniging ontslag nemen. Het ontslag
moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis gebracht worden.
Elk Lid dat binnen de maand na de hem bij brief daartoe gedane herinnering in
gebreke blijft om zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de
vereniging na te komen, wordt geacht ontslag te hebben genomen.
Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon neemt van rechtswege een einde
ingeval van overlijden.
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Artikel 8: Uitsluiting en Schorsing
De uitsluiting van een Vast Lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het
Vast Lid moet worden gehoord.
De uitsluiting van een Vast Lid kan slechts door de algemene vergadering
worden uitgesproken wanneer ten minste 2/3 van de Vaste Leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig
en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. De tweede vergadering mag niet
binnen 15
dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Het besluit tot uitsluiting van een Vast Lid is alleen dan aangenomen wanneer
zij 2/3 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de
teller, noch in de noemer worden meegerekend.
Het besluit tot uitsluiten dient niet gemotiveerd te worden.
De raad van bestuur mag in afwachting van de beslissing van de algemene
vergadering, overgaan tot schorsing van Vaste Leden die de hun ingevolge de statuten
opgelegde verplichtingen niet nakomen.
De schorsing zal per aangetekende brief aan het betrokken Vast Lid
worden meegedeeld.
De uitsluiting van een Toegetreden Lid kan evenwel worden uitgesproken door
de raad van bestuur ingevolge een bij gewone meerderheid genomen beslissing. Het
lidmaatschap van het Toegetreden Lid – rechtspersoon - houdt in ieder geval op
ingeval van ontbinding of faillietverklaring.
Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten Vast of Toegetreden Lid en zijn
erfgenamen of rechthebbenden, hebben geen enkel recht op het vermogen van de
vereniging. Zij kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen. Zij kunnen staat, noch rekeningsopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.
Artikel 9: Ledenregister
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van
de Vaste Leden gehouden, waarvan een kopie wordt neergelegd op de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bovendien worden alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of
uitsluiting van Vaste Leden door de raad van bestuur in dat register ingeschreven.
Elke wijziging in de samenstelling van de vereniging wordt bij middel van een
bijgewerkte ledenlijst neergelegd op zelfde Griffie binnen de maand, na de
vergadering.
TITEL III: Ledenbijdrage
Artikel 10: Ledenbijdrage
De Leden betalen een jaarlijkse bijdrage, bepaald door de raad van bestuur,
bekrachtigd door de algemene vergadering.
De maximumbijdrage beloopt 500,00 euro.
TITEL IV: Algemene vergadering
Artikel 11: Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle Vaste Leden van de
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vereniging.
Artikel 12: Bevoegdheden
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet en/of
door de onderhavige statuten. Haar besluiten verbinden zowel de Vaste Leden als de
Toegetreden Leden.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:
1) de wijzigingen van de statuten;
2) de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
3) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging, ingeval deze laatste wordt toegekend;
4) het verlenen van kwijting over het beheer van de bestuurders en de
commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
5) de jaarlijkse goedkeuring van de begrotingen en de jaarrekeningen;
6) de ontbinding van de vereniging, het benoemen der vereffenaars, het
bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van vereffenen;
7) de aanvaarding en de uitsluiting van Vaste Leden;
8) de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap
erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale
onderneming.
9) om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
10) elke aangelegenheid die door de wet en/of onderhavige statuten aan haar is
voorbehouden.
Artikel 13: Organisatie en bijeenroeping
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen
bepaald bij de wet of de statuten, telkens als het belangeloos doel of het belang van de
vereniging zulks vereist, of wanneer ten minste 1/5 van de Vaste Leden het vraagt.
Zij moet in ieder geval minstens één maal per jaar door de raad van bestuur en
meer bepaald in de periode tussen 1 mei en 30 juni, worden bijeengeroepen.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij
gewone brief of elektronische post, ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris,
die minstens 15 dagen vóór de vergadering aan ieder Vast Lid, de bestuurders en
commissarissen wordt gestuurd.
De agenda, vastgesteld door de raad van bestuur wordt vermeld in het
oproepingsbericht, dat tevens plaats, dag en uur van de vergadering opgeeft. Samen
met de oproepingsbrief worden alle documenten die op de vergadering zullen
besproken worden, meegestuurd.
Ieder voorstel dat ondertekend is door 1/20 van de Vaste Leden van de algemene vergadering, zoals dit blijkt uit het laatste ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, neergelegde ledenregister, dient op de agenda te worden
geplaatst.
Deze voorstellen dienen evenwel - opdat zij behandeld zouden kunnen worden
- uiterlijk 5 werkdagen voor de algemene vergadering bij de voorzitter van de raad van
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bestuur te worden ingediend.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de algemene vergadering
aanwezig zijn en alle leden akkoord zijn om af te wijken. Op voorwaarde dat de
voormelde voorwaarden met betrekking tot besluiten buiten de agenda cumulatief
vervuld zijn, verzaken de Vaste Leden aan iedere vordering tot nietigverklaring van de
beslissingen die genomen zijn buiten de agenda.
Artikel 14: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht
uit te oefenen, dient men de hoedanigheid te hebben van Vast Lid en als zodanig
inschreven zijn in het ledenregister.
Ieder Vast Lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf
een Vast Lid van de algemene vergadering dient te zijn en houder van een geschreven
volmacht.
Elk Vast Lid kan slechts één enkel ander Vast Lid vertegenwoordigen.
De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen.
Alle volmachten dienen aan de voorzitter overhandigd te worden en worden gehecht
aan de notulen van de algemene vergadering.
Artikel 15: Zittingen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens ontstentenis of verhindering, door de ondervoorzitter.
Indien noch de voorzitter, noch de ondervoorzitter aanwezig zijn, zal de
algemene vergadering een voorzitter ad hoc aanstellen.
Zij stelt een bureau samen bestaande uit de voorzitter, de secretaris en twee
personen, leden van de algemene vergadering, die belast worden met het opnemen en
tellen der stemmen.
Artikel 16: Beraadslagingen
a) Algemeen
In de algemene vergadering hebben alle leden een gelijk stemrecht: ieder Vast
Lid beschikt er over één stem.
De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid
van haar Vaste Leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en
vertegenwoordigde stemmen genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet
of in onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Elke stemming in verband met de uitsluiting van een Vast Lid is geheim.
b) Statutenwijziging
De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige
wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn
aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste 2/3 van de Vaste Leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld dan is een tweede bijeenroeping nodig
en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Vaste Leden. De tweede vergadering mag niet
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binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3 van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer
worden meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het
belangeloos doel van de vereniging is zij alleen dan aangenomen wanneer zij
eenparigheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 17: Notulen:
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een procesverbaal, die ondertekend worden door de voorzitter of degene die hem vervangt en één
bestuurder en ingeschreven worden in een speciaal daartoe bestemd register.
Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er inzage kunnen van
nemen.
TITEL V: Raad van bestuur
Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit
minstens 5 leden, gekozen voor een termijn van maximum 3 jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en behoudens de
terugbetaling van gemaakte kosten, wordt het ambt van bestuurder kosteloos
uitgeoefend.
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur eindigt bij ontslag,
uitsluiting door de algemene vergadering of het verstrijken van de termijn waarvoor
dit mandaat gegeven is.
In geval het aantal bestuurders is teruggevallen onder het wettelijk minimum,
zal daartoe door de algemene vergadering op haar eerstvolgende vergadering, worden
overgegaan tot de aanduiding van een nieuwe bestuurder, wiens mandaat zal
ophouden bij het beëindigen van de duur van het mandaat van de bestuurder die hij
heeft opgevolgd.
Artikel 19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
Artikel 20: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris.
Artikel 21: Besluitvorming van de raad van bestuur
De bestuurders handelen als college en leggen rekening en verantwoording af
aan de algemene vergadering.
De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van diegene die
hem vervangt de doorslag.
Haar besluiten verbinden evenzeer de leden die afwezig waren en degenen die
niet of tegen stemden.
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Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een procesverbaal, die ondertekend worden door de voorzitter of degene die hem vervangt en
ingeschreven worden in een speciaal daartoe bestemd register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden
ondertekend door de voorzitter.
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging met uitzondering
van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan ten voorlopige of definitieve titel, giften aanvaarden
die aan de vereniging werden gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de
verkrijging ervan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, zijn alle akten die de vereniging binden, in en buiten rechte, geldig wanneer
zij ondertekend worden door a) de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur die
gezamenlijk optreden, zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten, dan wel b) in geval van onmogelijkheid van de voorzitter of de secretaris, door
de overblijvende van hen, gezamenlijk optredend met een bestuurder, zij moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten, dan wel c) door een daartoe
bijzonder gevolmachtigde daartoe gemachtigd door de raad van bestuur bij eenvoudig
besluit.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid
van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of
als college optreden. De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan ieder lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk
openblik ontslaan.
TITEL VI: Huishoudelijk reglement
Artikel 25: Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement vastleggen, dat ter
beschikking ligt van alle Vaste en Toegetreden leden.
TITEL VII: Boekjaar - Commissaris
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december
van hetzelfde jaar.
Per einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening van het
voorbije boekjaar en de begroting van het volgend jaar op overeenkomstig de wijze
door de wet voorzien om ze vervolgens jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de
algemene vergadering.
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Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, spreekt de algemene
vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en
desgevallend aan de commissaris(sen), indien deze zijn aangesteld.
De jaarrekening en de begroting worden samen met de oproeping ter kennis
gebracht aan de leden van de algemene vergadering, die alsdan inzage kunnen vragen
van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begrotingen gesteund zijn. Deze
documenten kunnen op de zetel van de vereniging worden geconsulteerd.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen
beding, bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
Artikel 27: Commissaris
Indien de vereniging daartoe wettelijk verplicht zou worden, zal de algemene
vergadering met het oog op de controle van de financiële toestand en van de
jaarrekening één of meer commissarissen aanstellen, die worden benoemd onder de
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het
aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
TITEL VIII: Ontbinding en vereffening
Artikel 28: Ontbinding
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van
een Vast Lid, in zover het aantal Vaste Leden daardoor niet minder dan 5 bedraagt.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van
rechtswege, kan de vereniging slechts ontbonden worden door een besluit van de
algemene vergadering.
Artikel 29: Vereffenaars
In geval van ontbinding worden door de algemene vergadering en in
voorkomend geval door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd met bepaling
van hun bevoegdheden alsook de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 30: Bestemming van het netto-actief
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden,
overgedragen aan één of meer verenigingen, stichtingen, instituten of instellingen,
hoegenaamd ook, van publiek en/of van privaat recht, die een gelijkaardig belangeloos
doel als de huidige vereniging nastreven.
De algemene vergadering beslist over deze toewijzing van goederen, derwijze
dat, indien er verschillende dergelijke werken zijn, het louter aan de algemene
vergadering zal zijn om de goederen te verdelen onder de werken die in aanmerking
komen.
Indien geen enkel werk gekend is met een gelijkaardig belangeloos doel, zal de
algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere werken die een doel
nastreven dat verwant is met het doel van onderhavige vereniging.
TITEL IX: Algemene bepaling
Artikel 31: algemeen
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien of geregeld werd,
wordt geregeld volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van
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deze statuten, tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen,
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Slot-en overgangsbepalingen
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2180-Antwerpen (Ekeren),
Kapelsesteenweg 635.
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