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 STATUTEN 
 RECHTSVORM — BENAMING — MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL 
 Artikel 1. 
 De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder 
winstoogmerk. 
 Zij heeft de naam “Alumnivereniging van de Ingenieurs 
afgestudeerd aan de Universiteit Gent”, afgekort “AIG”. De 
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk 
worden gebruikt.   
 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
 Artikel 2. 
 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 Artikel 3. 
 De vereniging heeft als belangeloos doel:  
 de bescherming en de bevordering van de professionele 
belangen van haar leden.  
 Ter verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft de 
vereniging de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in 
België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor 
rekening van haar leden:  
 -het aanknopen en onderhouden van nauwe betrekkingen onder 
de leden van de vereniging en tussen de vereniging en de 
universiteit; 
 -het onderzoek van de maatregelen van algemeen belang ten 
aanzien van de vorming, de ontplooiing en de loopbaan van de 
ingenieur en van elk onderwerp dat tot de vooruitgang van de 
wetenschap en van de industrie kan bijdragen; 
 -het opzoeken en het verwerven ten behoeve van haar leden 
van functies en taken in overeenstemming met hun 
beroepsbekwaamheid; 
 -het inrichten van ingenieursgerichte wetenschappelijke  
wedstrijden en het toekennen van prijzen; 
 -het opsporen, in gemeenschappelijk overleg met de 
tegenpartij, van de middelen ter beslechting, hetzij door 
minnelijke schikking, hetzij door scheidsrechterlijke uitspraak, 
van elk geschil dat de vereniging aanbelangt. 
 LEDEN 
 Artikel 4. 
 De vereniging bestaat uit werkende leden, toegetreden leden 
en ereleden. 
 Om werkend lid te worden, moet men houder zijn van een 
ingenieursdiploma verworven aan de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur uitgereikt door de 
Universiteit Gent, hetzij een diploma van Burgerlijk Ingenieur 
hetzij een Masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen of een 
Masterdiploma in de Industriële Wetenschappen of een Doctoraat 
in de Ingenieurswetenschappen, en de statuten van de vereniging 
aanvaarden. 
 Kunnen toegetreden lid worden: 
 -de professoren en gastprofessoren van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent 
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die niet aan de voor het werkend lidmaatschap gestelde 
voorwaarden voldoen; 
 -de studenten van bovengenoemde faculteit, gedurende het 
academisch jaar tijdens hetwelk zij een Masterdiploma in de 
Ingenieurswetenschappen of een Masterdiploma in de Industriële 
Wetenschappen kunnen halen; 
 -de houders van een diploma van Industrieel of Technisch 
Ingenieur uitgereikt door een instelling die op heden tot de 
Universiteit Gent behoort; 
 op voorwaarde dat ze de statuten van de vereniging 
aanvaarden. 
 De waardigheid van erelid kan worden toegekend aan 
bijzondere personaliteiten aan wie de vereniging op speciale 
wijze hulde wil brengen. Ze worden op de Algemene Vergadering, 
op voordracht van het Bestuursorgaan of van ten minste twintig 
werkende leden, met eenvoudige meerderheid verkozen. Het 
erelidmaatschap is cumuleerbaar met het statuut van werkend of 
toegetreden lid. 
 Op de zetel van de vereniging houdt het bestuursorgaan een 
ledenregister. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen 
over toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden in dat 
register. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register in 
elektronische vorm wordt aangehouden. 
 Alle leden kunnen het ledenregister op de zetel van de 
vereniging raadplegen. Het lid richt daartoe een schriftelijk 
verzoek tot het bestuursorgaan. 
 Artikel 5. 
 De werkende en toegetreden leden zijn een lidgeld 
verschuldigd dat bepaald en geïnd wordt conform de bepalingen 
van het huishoudelijk reglement. Het jaarlijks lidgeld voor 
natuurlijke personen bedraagt maximaal 1000 euro. Het werkend of 
toegetreden lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt geacht uit 
te treden.  
 Artikel 6. 
 De toegetreden leden hebben dezelfde rechten en dezelfde 
verplichtingen als de werkende leden. Ze hebben echter geen 
stemrecht op de Algemene Vergadering en ze zijn niet verkiesbaar 
voor de verschillende ambten bepaald door de statuten. 
 Artikel 7. 
 De ereleden welke geen werkend lid zijn, zijn niet 
verkiesbaar in het Bestuursorgaan en nemen niet deel aan de 
stemmingen op de Algemene Vergaderingen. 
 Ze ontvangen de publicaties van de vereniging. Ze dienen 
echter geen bijdrage of lidgeld te betalen. 
 Artikel 8. 
 De leden hebben te allen tijde het recht uit de vereniging 
te treden. Uittredende leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen 
recht op de goederen van de vereniging laten gelden. Zij hebben 
ook niet het recht om de door henzelf of door hun 
rechtsvoorgangers gedane inbreng of gestorte gelden terug te 
vorderen. Evenmin ontslaat hun uittreding hen van de 
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verplichting de vervallen en de lopende bijdrage(n) te betalen. 
 BESTUUR 
 Artikel 9. 
 Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan het 
Bestuursorgaan bestaande uit ten minste twaalf en ten hoogste 
vierentwintig leden. Er wordt gestreefd om jaarlijks ongeveer 
acht leden te laten verkiezen door de Algemene Vergadering. 
 Het Bestuursorgaan is samengesteld uit: 
 -een voorzitter; 
  -een ondervoorzitter; 
  -maximaal tweeëntwintig leden; 
 die allen werkend lid van de vereniging moeten zijn. 
 De verkiezingen van de leden van het Bestuursorgaan 
geschieden op basis van individuele kandidaturen, welke elk door 
ten minste tien werkende leden ondertekend zijn en ten laatste 
twee weken vóór de Algemene Vergadering bij de voorzitter van 
die vergadering worden neergelegd. Als er meer kandidaten zijn 
dan beschikbare mandaten worden deze, na stemming, toegewezen 
aan de kandidaten met de meeste stemmen. 
 In geval het mandaat van voorzitter en/of ondervoorzitter 
ten einde is gelopen, kiest de Algemene Vergadering aansluitend, 
onder de leden van het Bestuursorgaan, een voorzitter en/of 
ondervoorzitter van de Algemene Vergadering die tevens ook 
voorzitter en/of ondervoorzitter worden van het Bestuursorgaan. 
Om verkozen te zijn als voorzitter of ondervoorzitter, moet men 
een eenvoudige meerderheid in de Algemene Vergadering behalen. 
 Worden op de vergaderingen van het Bestuursorgaan met 
adviesgevende stem uitgenodigd: 
 - de oud-voorzitters; 
 - de decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur; 
 -andere adviesgevende leden op voordracht van het 
Bestuursorgaan; indien ze niet al zetelen als lid van het 
Bestuursorgaan. 
 Artikel 10. 
 De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op 
zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn 
alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De 
bestuurders mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke 
belangen hebben of handelingen stellen die ingaan tegen het 
belang van de vereniging. 
 Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of 
zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn 
bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken 
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het 
bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting 
over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de 
notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de 
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten 
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deze beslissing te delegeren. 
    De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen 
aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan, noch aan de 
stemmingen in dat verband. Bestaat er een belangenconflict bij 
de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders, dan wordt de beslissing of verrichting aan de 
algemene vergadering voorgelegd. Als de algemene vergadering de 
verrichting of de beslissing goedkeurt, dan kan het 
bestuursorgaan ze uitvoeren.  
 Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. 
 Artikel 11. 
 Het Bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de 
voorzitter, en dit minstens vier maal per jaar. De oproeping 
gebeurt elektronisch en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. De 
bijeenroeping van het Bestuursorgaan wordt verplichtend wanneer 
minimum één derde van de stemgerechtigde bestuurders erom 
vraagt. 
 Artikel 12. 
 De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid 
van de aanwezige stemgerechtigde bestuurders. Bij gelijkheid van 
stemmen is de stem van de voorzitter of van het voorzittend lid 
doorslaggevend. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig 
beraadslagen bij aanwezigheid van minstens vijf stemgerechtigde 
bestuurders, waaronder drie leden van het Dagelijks Bestuur (zie 
artikel 13). Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een 
nieuwe vergadering belegd, met dezelfde dagorde. Op deze 
vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal 
aanwezige bestuurders. Bestuurders kunnen zich niet door een 
andere bestuurder laten vertegenwoordigen. 
 De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen 
bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. 
 Artikel 13. 
Het Bestuursorgaan kiest in zijn schoot, naast zijn reeds door 
de Algemene Vergadering gekozen voorzitter en ondervoorzitter, 
een secretaris, een penningmeester en een verantwoordelijke van 
de publicaties. Deze functies kunnen niet gecumuleerd worden. 
Het Bestuursorgaan stelt een Dagelijks Bestuur samen. Deze 
bestaat uit de vijf voornoemde bestuurders (te weten voorzitter, 
ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en 
verantwoordelijke van de publicaties) en twee bijkomende leden, 
lid van het Bestuursorgaan. Het Dagelijks Bestuur heeft als taak 
de vergaderingen van het Bestuursorgaan voor te bereiden, de 
lopende zaken te onderzoeken en verslag uit te brengen aan het 
Bestuursorgaan. Deze laatste kan bepaalde taken toevertrouwen 
aan het Dagelijks Bestuur. De werking, opdrachten en 
bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur worden in het 
huishoudelijk reglement omschreven. 
 Artikel 14. 
 Het mandaat van de voorzitter, ondervoorzitter en van de 
leden van het Bestuursorgaan geldt voor drie jaar. 
 De leeftijdsgrens voor het mandaat van lid van het 
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Bestuursorgaan is 75 jaar en van lid van het Dagelijks Bestuur 
70 jaar. Bereikt een mandaathouder de leeftijdsgrens tijdens de 
uitvoering van zijn mandaat, dan kan hij/zij het lopende mandaat 
uitdoen. 
Het mandaat van voorzitter is maximaal één maal hernieuwbaar. De 
overige mandaten (ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en 
verantwoordelijke van de publicaties) zijn maximaal twee maal 
hernieuwbaar, tenzij een twee derde meerderheid van de Algemene 
Vergadering hier een uitzondering op toestaat. De aftredende 
mandatarissen (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 
penningmeester en verantwoordelijke van de publicaties) kunnen 
na het beëindigen van hun mandaat terug verkozen worden als lid 
van het Bestuursorgaan. 
De mandaten van de andere leden van het Bestuursorgaan zijn 
onbeperkt hernieuwbaar. Alle mandaten kunnen door de Algemene 
Vergadering op elk ogenblik worden herroepen. 
 In geval van ontslagneming of overlijden van één of meer 
leden van het Bestuursorgaan, oefenen de overblijvende leden, 
ongeacht hun aantal, tot de eerstvolgende Algemene Vergadering 
alle machten van de het Bestuursorgaan uit. 
 Bij overlijden/ontslag van de voorzitter wordt het 
voorzitterschap tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering 
waargenomen door de ondervoorzitter. 
 Artikel 15. 
Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten 
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp 
en het doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de 
wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.  
 Het beheert de goederen van de vereniging. 
 Het Bestuursorgaan kan bepaalde taken aan werkgroepen in 
zijn schoot of aan derden overdragen. Het bepaalt zijn 
huishoudelijk reglement en dit van de verschillende diensten van 
de vereniging. 
 Het benoemt en ontslaat de bedienden en personeelsleden van 
de vereniging en bepaalt hun loon, beveelt en oefent toezicht 
uit over de inkomsten en de uitgaven en beslist verder over alle 
maatregelen inzake beheer en bestuur van de vereniging in 
overeenkomst met de statuten. 
 Artikel 16. 
 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het 
Bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vereniging 
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend 
worden door de voorzitter van het Bestuursorgaan en twee 
bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover 
derden geen bewijs leveren van hun machten. 
 Artikel 17. 
 Van elke vergadering van het Bestuursorgaan wordt een 
verslag opgemaakt dat uiterlijk tegen het bijeenroepen van de 
volgende vergadering aan de bestuurders wordt bezorgd. De 
verslagen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de 
voorzitter en één bijkomend bestuurder en bijgehouden in een 
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register. 
 Uittreksels die moeten voorgelegd worden, worden door de 
voorzitter en één bijkomend bestuurder ondertekend. 
 Artikel 18. 
 Het Bestuursorgaan brengt ieder jaar aan de Algemene 
Vergadering verslag uit over de werkzaamheden en de toestand van 
de vereniging afgesloten op 31 december van het afgelopen jaar. 
 ALGEMENE VERGADERINGEN 
 Artikel 19. 
 De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de 
vereniging. Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd. De 
toegetreden leden en ereleden zijn niet stemgerechtigd. leder 
lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid 
laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag echter over 
niet meer dan één volmacht beschikken. 
 De Algemene Vergadering komt ieder jaar, vóór 1 april, 
bijeen. 
 Artikel 20. 
 Het Bestuursorgaan kan een buitengewone Algemene 
Vergadering bijeen roepen, telkens het dit nuttig acht. 
 Een buitengewone Algemene Vergadering moet bovendien worden 
bijeen geroepen indien ten minste één vijfde van de werkende 
leden van de vereniging dit schriftelijk of elektronisch 
aanvragen. Deze vergadering zal plaats vinden, ten laatste zes 
weken na het indienen van de aanvraag. Die termijn kan echter 
worden verlengd in gemeenschappelijk overleg met de aanvragers, 
indien de genoemde vergadering een langdurig voorbereidend werk 
vereist. 
 Artikel 21. 
 De oproeping voor elke Algemene Vergadering moeten ten 
minste twee weken voor de vastgestelde datum van de betreffende 
vergadering worden verzonden. De oproeping vermeldt dag, uur, 
plaats van de vergadering alsook de agenda. Eveneens twee weken 
vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering, worden op het 
secretariaat de verscheidene rekeningen ter inzage van de leden 
neergelegd. 
 Artikel 22. 
 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door haar 
voorzitter, die tevens de voorzitter is van het Bestuursorgaan. 
De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen 
omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan. 
Evenwel vergadert en beslist de Algemene Vergadering geldig 
wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, indien ter 
vergadering drie vierden van de aanwezige en vertegenwoordigde 
werkende leden hiermee hun akkoord betuigen. 
 De beslissingen van de algemene vergadering worden bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, ongeacht het aantal 
aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, behoudens de 
gevallen voorzien door de wet. Bij gelijkheid van stemmen is 
deze van de voorzitter of van het voorzittend lid doorslaggevend. 
 Artikel 23. 
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 De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die de 
wet en deze statuten haar toewijzen. 
 Dit omvat de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen 
door de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend: 
 1° de statutenwijziging; 
 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de 
bepaling van hun eventuele bezoldiging; 
 3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de 
bepaling van hun eventuele bezoldiging; 
 4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
alsook, in voorkomend geval, het instellen van de 
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
 5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
 6° de ontbinding van de vereniging; 
 7° de uitsluiting van een lid; 
 8° de omzetting van de VZW in een IVZW, of in een 
coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming; 
 9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of 
te aanvaarden; 
 10° alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat 
vereisen. 
 De bestuurders zijn verplicht te antwoorden op vragen van 
de algemene vergadering die verband houden met de agendapunten. 
De bestuurders kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren 
op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde 
gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in 
strijd is met de door de vereniging aangegane 
vertrouwelijkheidsclausules. 
 Artikel 24. 
 Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt. 
 De verslagen van de Algemene Vergadering worden ondertekend 
door de voorzitter en één bijkomend bestuurder en bijgehouden in 
een register, in de zetel van de vereniging. 
 Alle werkende leden kunnen uittreksels vragen die 
ondertekend worden door de voorzitter van het Bestuursorgaan en 
door één bijkomend bestuurder. 
 Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van 
haar dagtekening worden overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad. 
Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van 
bestuurder. 
 TAALGEBRUIK 
 Artikel 25. 
 De voertaal is het Nederlands. 
 UITGAVEN, INKOMSTEN EN GEBRUIK VAN GELDMIDDELEN 
 Artikel 26. 
 De inkomsten van de vereniging spruiten voort uit: 
 1.de bijdragen voor lidmaatschap die elk jaar door de 
Algemene Vergadering worden vastgesteld; 
 2.de giften, legaten en toelagen; 
 3.de opbrengsten van haar vermogen. 
 Artikel 27. 



8 
 

 De vereniging is ertoe gemachtigd giften, legaten en fondsen 
over te dragen aan een door haar opgerichte Stichting op 
voorwaarde dat de geest van de bestemming van de giften, legaten 
en fondsen wordt behouden. 
 Artikel 28. 
  
 
 Het Bestuursorgaan kan de beschikbare geldmiddelen “zonder 
onmiddellijke aanwending” beleggen in financiële instrumenten en 
beleggingsinstrumenten met beperkt risicoprofiel.  
 De vereniging mag niet overgaan tot het nemen van  
aandelenparticipaties in vennootschappen buiten het kader van 
een  belegging die wordt aangebonden door een financiële 
instelling.  
 Artikel 29. 
 Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en 
eindigt op 31 december van elk jaar. 
 Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vereniging 
afgesloten en stelt het Bestuursorgaan de jaarrekening op 
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Het 
Bestuursorgaan stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het 
volgende boekjaar. 
 Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening over het vorige 
boekjaar en het begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar 
ter goedkeuring voor op de jaarlijkse algemene vergadering. 
 Artikel 30. 
 Het vermogen van de vereniging kan nooit het voorwerp zijn 
van een opvordering noch vanwege de leden van de vereniging, 
noch vanwege ontslagnemende, uitgesloten of geschrapte leden, 
noch vanwege de erfgenamen van overleden leden. 
 ETHISCHE CODE — MAATREGELEN 
 Artikel 31. 
 Alle leden verbinden zich ertoe in de uitoefening van hun 
beroepsleven te streven naar een hoge graad van professioneel en 
verantwoord gedrag en te handelen naar de regels van de 
deontologie en correct ethisch gedrag. Hierbij kan een ethische 
code richtlijnen en aanbevelingen geven. 

Artikel 32. 
Indien een lid zich niet gedraagt volgens de deontologie en 

ethische code, indien een lid weigert zich naar de statuten of 
naar de overeenkomstig de statuten opgemaakte reglementen te 
gedragen, kan het Bestuursorgaan dat lid waarschuwen of tegen 
dat lid maatregelen, uitgezonderd een uitsluiting, treffen. 
 Artikel 33. 
 Een uitgesloten of ontslagnemend lid verbeurt elk recht op 
de voordelen van de vereniging en kan de terugbetaling van de 
bijdragen of van eender welke storting niet vorderen. 
 AANSLUITING BIJ ANDERE VERENIGINGEN 
 Artikel 34. 
 De vereniging mag lid worden van regionale, nationale of 
internationale ingenieursverenigingen zonder winstoogmerk die 
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soortgelijke doeleinden nastreven. De vereniging mag door middel 
van samenwerkingsakkoorden één of meer van haar taken of 
doelstellingen overdragen. 
 ONTBINDING 
 Artikel 35. 
 De vereniging kan op elk moment worden ontbonden door een 
besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde 
voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het 
belangeloos doel van de vereniging. De in voorkomend geval 
overeenkomstig de wet toepasselijke 
verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen. 
 Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk 
ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen 
als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere 
vereffenaar zou zijn benoemd. Dit zonder afbreuk te doen aan het 
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars 
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun eventuele 
vergoeding te bepalen.  
 In geval van ontbinding en vereffening, beslist de 
buitengewone algemene vergadering over de bestemming van het 
vermogen van de vereniging, dat in ieder geval tot een 
belangeloos doel moet worden aangewend. 
 Deze aanwending geschiedt na aanzuivering van alle 
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van 
de nodige sommen om die te voldoen. 
 VERKLARING VAN DE TEKSTEN VAN DE STATUTEN 
 Artikel 36. 
 Eventuele betwisting nopens de interpretatie van de 
statuten worden beslecht door de gewone of buitengewone Algemene 
Vergadering die zich laat leiden door de geest van de vereniging 
en de bedoeling van de oprichters. 
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 Artikel 37. 
 Een reglement, voorgesteld door het Bestuursorgaan en 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering, zal omstandig de 
maatregelen bepalen ter uitvoering van de statuten, vooral wat 
de lidmaatschapsbijdragen en de werking van het Dagelijks 
Bestuur en de werkgroepen betreft. 
 Ook de bepaling van het statuut en de bijdragen van de 
bedrijfspartners maakt het voorwerp uit van het huishoudelijk 
reglement. 
 Artikel 38. 
 De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden 
geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die 
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden 
geacht niet te zijn geschreven. 


