STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING ‘ISO 8450’

Art.1
De vereniging ‘ISO 8450’ is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur. Verder “de
vereniging”.
Ze heeft als baseline ‘fotografieclub waar het klikt’.
Art.2
De vereniging is gevestigd te 8450 Bredene, Sluisvlietlaan 62, waarnaar alle correspondentie geldig wordt
gericht.
Art.3
Tot aan de eerstkomende algemene vergadering van de leden bestaat de stuurgroep (1) uit :
Marc BAERT, coördinatie
Fred DELRUE, administratie
Alain BILLIOUW, financiën.
Art.4
Het doel van de vereniging is :
a. het bevorderen van de fotografie van vrijetijdsfotografen;
b. de technische en esthetische vorming van vrijetijdsfotografen.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten die openstaan voor leden als nietleden.
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit lidmaatschapsbijdragen, deelnamegelden aan
activiteiten, subsidies en schenkingen.
Zowel de vereniging als haar leden beogen rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of
vermogensvoordeel .
Art.5
Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op drie. Een wijziging van het
ledenbestand om welke reden ook zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de
vereniging.
Door lid te worden van de vereniging worden de statuten integraal aanvaard.

Art.6
De algemene vergadering van de leden aanvaardt en ontslaat de leden en bepaalt de
lidmaatschapsbijdrage.
Art.7
De algemene vergadering van de leden wordt tenminste één maal per jaar, in de maand januari gehouden,
om de rekeningen goed te keuren en de begroting op te stellen.
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
Art.8
De algemene vergadering van de leden belast minimum drie leden met de stuurgroep (1) van de
vereniging. Zij bepaalt tevens de bevoegdheden van de stuurgroep (1).
Art.9
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij
bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 4 omschreven doel, de bestemming die aan het
vermogen van de vereniging moet worden gegeven.
Art.10
De leden van de vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding
van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de vereniging.
Art.11
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de
vereniging.
De algemene vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen met
een 2/3 meerderheid.
Art.12
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht
toepasselijk.
Opgemaakt te Bredene op 20 november 2018.

Marc BAERT

Fred DELRUE

Alain BILLIOUW

Wijzigingen :
(1) Op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2019 werden de woorden “het dagelijks bestuur”
vervangen door de woorden “de stuurgroep”.

