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Oost-Vlaams Computer Centrum vzw 
Rozemarijnstraat 64 

9000 Gent 
Ondernemingsnummer: 435424882 

 
 

GECOORDINEERDE STATUTEN 
 

 
 

TITEL I. – Benaming, maatschappelijke zetel 
 

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd: Oost-Vlaams Computer 
Centrum, afgekort: << O.V.C.C. >>. 
 
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd   Rozemarijnstraat 64 te 9000 Gent in het 
gerechtelijk arrondissement Gent. 
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering. Iedere wijziging van 
de zetel moet binnen de maand ter griffie worden neergelegd en gepubliceerd worden in het 
bijvoegsel bij het Belgisch Staatsblad 
 

TITEL II. – Doel 
 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, het doen verwerven, programmeren en gebruiken van 
computers voor persoonlijke doeleinden en alle activiteiten die daarmee verband houden. 
Zulks mede om de leden de mogelijkheid te bieden hun kennis en ervaring inzake het 
gebruik van computers uit te diepen en te verrijken. 
 
 De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
 1° het behartigen van de belangen van de leden; 
 2° het verspreiden van informatie onder de leden; 
 3° het bevorderen en onderhouden van contacten met overheidsorganen, binnen- 
 en buitenlandse organisaties en verenigingen; 
 4° het organiseren van bijeenkomsten; 
 5° het aanleggen van een bibliotheek; 
 6° het gezamenlijk inkopen van hardware. 
 Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
doel. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig 
doel als het hare. 
 

TITEL III. – Aanvang 
 

Art. 4. Het maatschappelijke jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste 
dienstjaar neemt, bij uitzondering, heden een aanvang. De duur van de vereniging is 
onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
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TITEL IV – Lidmaatschap 
 
Art. 5. De vereniging bestaat uit werkende leden en aangesloten leden. 
Het minimum aantal werkende leden wordt vastgesteld op vier; het maximum wordt 
vastgesteld op dertig. Het aantal aangesloten leden is onbeperkt; hun minimum wordt 
vastgelegd op vier. 
 
De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden. De volheid van het 
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend 
toe aan de werkende leden. De wettelijke bepalingen zijn alle op hen toepasselijk. 
 
Art. 6. Ieder die wenst aangesloten lid te worden kan dit door een jaarlijks lidgeld te betalen. 
Dit jaarlijks lidgeld mag het maximum van � 100 niet overschrijden. 
 
Art. 7. Elk aangesloten lid wiens kandidatuur aanvaard wordt door de raad van bestuur kan 
tot werkend lid verkozen worden. 
 
Art. 8. Het lidmaatschap van een aangesloten lid dat geen werkend lid is, eindigt: 
 1° door het overlijden van het lid; 
 2° door het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld zoals bepaald in het huishoudelijk 
 reglement; 

3° door ontzetting van de raad van bestuur; indien een lid handelt in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt, mede daaronder begrepen overtredingen op de datatransmissie- en 
 privacywetgeving, ongeacht enige rechtsvolging. 

 
Art. 9. Leden hebben recht om deel te nemen aan alle activiteiten en hebben recht op alle 
voordelen die de vereniging kan bedingen. 
 
Art. 10. Een ontslagnemend of ontzet lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het 
overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. 
 

TITEL V – Geldmiddelen 
 
Art. 11. De geldmiddelen van de vereniging zijn: 
 1° lidgelden; 
 2° opbrengsten van publicaties, advertenties, manifestaties en organisaties; 
 3° subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 4° alle andere wettige inkomsten. 
De lidgelden van de aangesloten en werkende leden worden vastgesteld door de algemene 
vergadering. De lidgelden dienen te worden vereffend zoals in het huishoudelijk reglement 
voorzien. 
 

TITEL VI. – Algemene vergadering 
 
Art. 12. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. 
Worden aan haar bevoegdheden voorbehouden: 
 1° de wijziging van de statuten; 
 2° de uitsluiting van werkende leden; 
 3° de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
 4° de benoeming van voorzitter, secretaris en penningmeester onder de bestuurders; 
 5° de goedkeuring van de rekening en de begroting; 
 6° de kwijting te verlenen aan de bestuurders; 
 7° de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 
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Art. 13. Er moet minstens ieder jaar een algemene vergadering gehouden worden in de loop 
van het eerste kwartaal van het jaar. 
 
De oproeping daartoe geschiedt door de secretaris van de raad van bestuur door middel van 
een brief met inachtneming van een termijn van twee weken. Deze oproeping omvat: de 
aanvangstijd, de plaats waar de vergadering wordt gehouden en de vermelding van de 
agendapunten. 
 
Deze agendapunten worden door de raad van bestuur op de dagorde geplaatst en 
desgevallend aangevuld met agendapunten omschreven door minstens één tiende van de 
leden die zulks schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis brengen, ten laatste acht 
dagen vóór de datum van de algemene vergadering, enkel de agendapunten van de dagorde 
kunnen besproken worden. 
 
Art. 14. Een buitengewone vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van 
bestuur indien deze het nodig acht, of indien één tiende van de leden erom verzoeken. 
 
Art. 15. Ieder werkend lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen, of in geval 
van belet, volmacht tot stemmen aan een ander werkend lid te geven, doch een aanwezig lid 
mag slechts over één volmacht beschikken. 
 
Art. 16. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur. 
 
Art. 17. De beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen, behalve in de 
gevallen waarin de wet of de statuten dat anders bepalen. In geval van staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt, doorslaggevend. 
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register van de 
akte van de vereniging, onder de vorm van notulen, ondertekent door de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel 
waar elk lid er inzage van kan nemen. Alle leden kunnen daaruit uittreksels bekomen die 
door de voorzitter voor gelijkvormig zullen worden ondertekend. 
 

TITEL VII. -  Raad van Bestuur 
 
Art. 18. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit minstens 
drie bestuurders. Ze worden door de algemene vergadering verkozen tussen de werkende 
leden die zich daartoe kandidaat hebben gesteld in de vormen zoals voorzien in het 
huishoudelijk reglement. 
De duur der mandaten is vastgesteld op vier jaar. 
 
Art. 19. De raad van bestuur beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig is. De 
beslissingen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. 
 
Art. 20. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij belet van de voorzitter 
wordt zijn functie overgenomen door de oudste aanwezige bestuurder. 
 
Art. 21. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te  
besturen. Zij neemt alle beslissingen met uitzondering van de bevoegdheden die aan de 
algemene vergadering zijn voorbehouden. 
 
Art 22. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de 
vereniging overdragen aan één of meerdere van zijn leden. 
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Art. 23. Tegenover derden en in rechte wordt de vereniging vertegenwoordigd en verbonden 
door twee bestuurders en dit zonder dat hiervoor een volmacht van de raad van bestuur is 
vereist.  
 
Inzake dagelijks bestuur wordt de vereniging, tegenover derden en in rechte, vertegenwoordigd 
en verbonden door degenen die met het dagelijks bestuur zijn belast. De raad van bestuur is 
bevoegd aan één of meer personen, al of niet bestuurders of leden van de vereniging een 
bijzondere volmacht te geven om de vereniging tegenover derden en in rechte te 
vertegenwoordigen en te verbinden. 
 
Art. 24. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille 
van hun mandaat; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven 
opdracht. Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos waargenomen. 
 

TITEL VIII. – Rekening, begroting 
 
Art. 25. De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting voor het volgende jaar zullen 
jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering. 
Indien de algemene vergadering haar goedkeuring verleent strekt dit tot decharge over het 
bestuur van de raad van bestuur. 
 

TITEL IX. – Huishoudelijk reglement 
 
Art. 26. Het huishoudelijk reglement dat door de raad van bestuur wordt opgesteld kan 
worden gewijzigd. Er worden nadere regels gegeven omtrent onderwerpen waarvan een 
regeling is voorgeschreven welke door de raad van bestuur wenselijk wordt geacht. Het 
huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
 

TITEL X. – Ontbinding 
 
Art. 27. In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of 
meer vereffenaars; zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan een eventueel 
batig saldo moet worden gegeven. 
 
Deze bestemming zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de 
vereniging. 
 

TITEL XI. – Diverse bepalingen 
 

Art. 28. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voorzien, wordt geregeld door 
de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk. 
 
 


