STATUTEN INDUSTRIA vzw
VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES
Fakbar:

Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft
lopen met Studentenvereniging Industria vzw.

TITEL I:

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art 1.

De vereniging is opgericht op 09-09-1996 door:
-

Van Beek, Peter
Van Hoye, Louis
Lommers, Ronny
Van Puijenbroek, Anna
Spruyt, David

Art 2.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met de naam ‘Studentenvereniging
Industria’, afgekort ‘Industria’.

Art 3.

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Art 4.

§1. De vereniging is een onafhankelijke studentenvereniging die zich tot doel stelt de
belangen van alle studenten aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU
Leuven Campus Groep T Leuven te behartigen. Ze wil de student helpen bij zijn/haar studie,
zijn/haar culturele ontplooiing en zijn/haar algemene ontwikkeling. Als studentenvereniging
wil de vereniging de student eveneens de kans bieden op ludieke, culturele, sportieve en
studentikoze ontspanning. Vanuit dit oogmerk kan de vereniging alle activiteiten ontplooien
die bijdragen tot verwezenlijking van dit doel, inclusief winstgevende activiteiten voor zover
de opbrengsten van deze activiteiten integraal gebruikt worden ter ondersteuning van het
niet-winstgevende doel.
§2. De vereniging staat los van elke ideologie en onderhoudt geen banden met
politieke partijen noch met politieke verenigingen.
§3. De vereniging zal ieder die zich tot haar wendt behandelen ongeacht zijn/haar
persoonlijke overtuiging, godsdienst, ras, afkomst, geslacht, geaardheid of fysieke
kenmerken.
§4. De vereniging distantieert zich van de handelswijze en filosofie van zowel haar sponsors,
haar partners als haar leden.
§5. De vereniging erkent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en verbindt
zich ertoe zich aan de bepalingen, erin geschreven, te houden.

Art 5.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ze te allen tijde ontbonden
worden conform de richtlijnen in Art. 30.
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TITEL II:

HUISHOUDELIJKREGLEMENT

Art 6.

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is een aanvulling op de Statuten die jaarlijks
worden neergelegd bij de Handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven en
aldus verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Art 7.

Het Huishoudelijk Reglement bindt alle leden van de vereniging.

Art 8.

§1. Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan aangevraagd worden door eender
welk lid van de Algemene Vergadering.
§2. Elke wijziging aan het Huishoudelijk Reglement dient al dan niet goedgekeurd te
worden door de Algemene Vergadering zoals bepaald in Art. 26.
§3. Elke goedgekeurde wijziging van het Huishoudelijk Reglement dient gepubliceerd te
worden ad valvas op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Art 9.

Er dient te allen tijde een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement ter inzage te liggen
op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

TITEL III: LIDMAATSCHAP
Art 10.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen.

Art 11.

De vereniging telt werkende, raadgevende en toegetreden leden. De volledigheid van
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend
toe aan de werkende en raadgevende leden.

Art 12.

§1. Werkende leden zijn diegenen die verkozen worden, ofwel volgens verkiezingen
waarvan de procedure wordt beschreven in het Huishoudelijk Reglement ofwel door de
Algemene Vergadering volgens de bepalingen uiteengezet in Art 28. Enkel op werkende
leden zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De overige rechten en plichten van de
werkende leden zijn ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement. Raadgevende leden zijn
diegenen die verkozen worden door de Algemene Vergadering volgens de bepalingen
uiteengezet in Art 28. Raadgevende leden kwijten hun stemrecht uiteengezet in Art 18 §2.
Op raadgevende leden zijn wettelijke bepalingen van toepassing.
§2. Enkel natuurlijke personen kunnen als werkend of raadgevend lid tot de vereniging
toetreden.
§3. De personen van de Raad van Bestuur van de Fakbar, die student zijn aan de Faculteit
Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven Campus Groep T Leuven, genieten
lidmaatschap als werkend lid vanaf het moment dat een samenwerkingsovereenkomst wordt
getekend tussen Industria vzw en de Fakbar en conform is aan Art 28.

Art 13.

Toegetreden leden zijn alle leden van de vereniging die geen werkende of raadgevende
leden zijn. De rechten en plichten van de toegetreden leden staan genoteerd in het
Huishoudelijk Reglement.
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Art 14.

De Raad van Bestuur kan onder voorwaarden, bepaald in het Huishoudelijk Reglement, ook
andere personen als ereleden of ondersteunende leden toelaten tot de vereniging. De
rechten en plichten van deze bijzondere toegetreden leden staan genoteerd in het
Huishoudelijk Reglement.

Art 15.

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet mondeling, bij schrijven
of per elektronische post aan de Raad van Bestuur worden gemeld.

Art 16.

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging gesloten worden. Dit moet voor werkende leden
conform de procedure beschreven in Art. 28. Voor alle andere leden moet dit conform de
procedure beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Art 17.

De ledenbijdrage bedraagt hoogstens €100.

TITEL IV: ALGEMENEVERGADERING
Art 18.

§1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende en raadgevende leden en
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, indien deze belet is door de
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, indien deze beide belet zijn door het oudste
aanwezige lid van de Raad van Bestuur en anders door het oudste aanwezige lid van de
Algemene Vergadering.
§2 Leden van de Algemene Vergadering die verkozen zijn als raadgevend lid van de
Algemene Vergadering zetelen in de Algemene Vergadering tot het moment zij driemaal
opeenvolgend de Algemene Vergadering niet bijwonen zonder een geldig officieel volmacht
te hebben ingestuurd. Deze laatsten worden dan automatisch uit de Algemene Vergadering
ontslagen en verliezen daarbij hun stemrecht op de Algemene Vergadering. Echter dient er
niet telkens een nieuwe aanstellingsprocedure te worden opgestart om stemrecht te
hebben in de Algemene Vergadering als en slechts als ze niet ontslagen werden als
raadgevend lid.

Art 19.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
-

Art 20.

het wijzigen van de statuten,
het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement,
het wijzigen van het doel,
het ontbinden van de vereniging,
het benoemen en afzetten van bestuurders,
het toelaten en uitsluiten van werkende leden,
het goedkeuren van de begroting van de Raad van Bestuur,
het goedkeuren van de rekeningen van de Raad van Bestuur,
het bekrachtigen van het beleid van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering moet ten minste driemaal per jaar worden samengeroepen: op
ten minste een van deze drie komt er eenmaal het goedkeuren van de begroting van het
komende boekjaar – de notulen van deze vergadering zijn gesloten, eenmaal het goedkeuren
van de rekeningen van het voorbije boekjaar en eenmaal voor de overdracht van het bestuur
van het komende boekjaar zoals geschreven staat in het Huishoudelijk Reglement. Voorts
wordt de Algemene Vergadering samengeroepen zo dikwijls het doel van de vereniging
vereist.
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Art 21.

Het samenroepen van de Algemene Vergadering moet ten minste acht dagen voor datum
gebeuren en dit bij brief of elektronische post. Dit document maakt melding van datum,
tijdstip, plaats en agenda.

Art 22.

De Algemene Vergadering kan speciaal worden samengeroepen op vraag van één vijfde van
de werkende leden. Dit gebeurt per brief of elektronische post en maakt melding van de te
behandelen agenda.

Art 23.

Ieder werkend en raadgevend lid heeft precies één stem op de Algemene Vergadering.
Ieder werkend en raadgevend lid heeft ook het recht zich op de Algemene Vergadering door
een ander werkend of raadgevend lid te laten vertegenwoordigen. Dit gebeurt met een
officiële volmacht, die bij het verslag van de vergadering gevoegd wordt. Ieder werkend of
raadgevend lid kan evenwel slechts één ander werkend of raadgevend lid
vertegenwoordigen.

Art 24.

Voor een stemming over alle gewone beslissingen, dit wil zeggen alle onderwerpen die
hieronder niet vermeld zijn, is een quorum van minstens de helft plus een van alle werkende
en raadgevende leden vereist. Deze gewone beslissingen worden genomen indien minstens
de helft van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering, plus
één stem, vóór is.

Art 25.

Voor een stemming over wijziging van de statuten is een quorum van minstens twee derde
van alle werkende en raadgevende leden vereist. Tot wijziging van de statuten kan slechts
besloten worden indien minstens twee derde van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd
op de Algemene Vergadering vóór is.

Art 26.

Voor een stemming over wijziging van het Huishoudelijk Reglement is een quorum van
minstens twee derde van alle werkende en raadgevende leden vereist. Tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement kan slechts besloten worden indien minstens twee derde van de
stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering vóór is.

Art 27.

Voor een stemming over wijziging van het doel is een quorum van minstens vier vijfde van
alle werkende en raadgevende leden vereist. Tot wijziging van het doel kan pas besloten
worden indien minstens vier vijfde van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de
Algemene Vergadering vóór is.

Art 28.

Voor een stemming over toelating of uitsluiting van een werkend of raadgevend lid is een
quorum van minstens twee derde van alle andere werkende en raadgevende leden vereist.
Tot toelating of uitsluiting van een werkend of raadgevend lid kan pas besloten worden indien
minstens twee derde van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene
Vergadering vóór is.

Art 29.

Voor een stemming over de benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur is
een quorum van minstens twee derde van alle werkende en raadgevende leden vereist. Tot
benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kan pas besloten worden indien
minstens twee derde van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene
Vergadering vóór is.
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Art 30.

Voor een stemming over de ontbinding van de vereniging is een quorum van minstens vier
vijfde van alle werkende en raadgevende leden vereist. Tot ontbinding van de vereniging kan
pas besloten worden indien minstens vier vijfde van de stemmen aanwezig of
vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering vóór is.

Art 31.

Indien één van de hierboven vooropgestelde quorums van aanwezige werkende en
raadgevende leden niet gehaald wordt, wordt de Algemene Vergadering verdaagd en
verplaatst naar een datum minstens 8 dagen en ten laatste 4 weken later, uitgezonderd de
eerste Algemene Vergadering van het werkingsjaar waarvoor een verdaging geldt van
minstens 15 dagen en ten laatste 4 weken later. Indien ook op deze Algemene Vergadering
dit quorum niet gehaald wordt, vervalt het en zijn de beslissingen van deze laatste Algemene
Vergadering rechtsgeldig. Dit geldt niet bij wijziging van de statuten of bij wijziging van het
doel, waarbij minstens vijftien dagen moeten verstrijken voor het beleggen van een tweede
Algemene Vergadering.

Art 32.

Van de Algemene Vergadering worden notulen bijgehouden die te allen tijde, voor alle
leden, in te zien zijn op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Deze notulen dienen
ondertekend te worden door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Bestuur.

TITEL V:

RAAD VANBESTUUR

Art 33.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie leden die
werkend lid zijn van de vereniging. Er moeten altijd minstens één lid van de Raad van Bestuur
minder zijn dan er werkende leden zijn. Indien de vereniging slechts drie leden telt, zal de
Raad van Bestuur uitzonderlijk uit twee leden bestaan.

Art 34.

§1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt in college, met steeds minstens drie leden van
de Raad van Bestuur, de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hierop is echter
een uitzondering van toepassing, nl. indien de vereniging slechts uit 3 leden bestaat. Zij
treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
§2. Zij oefent alle bevoegdheden uit die niet wettelijk of statutair aan de Algemene
Vergadering toekomen.
§3. Zij kan naar goeddunken bevoegdheden delegeren aan werkende leden van de vereniging
of aan derden conform de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.

Art 35.

De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter,
minstens twee penningmeesters en een secretaris. De Raad van Bestuur bepaalt van deze
leden de bevoegdheden.

Art 36.

Op beslissing van de Raad van Bestuur kunnen op elke vergadering personen uitgenodigd
worden. Deze personen hebben evenwel geen stemrecht noch enige financiële of wettelijke
zeggenschap, maar hebben slechts een adviserende functie.

Art 37.

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur wordt bepaald op één jaar en zij zijn te
allen tijde verkiesbaar, herkiesbaar of kunnen ontslagen worden door de Algemene
Vergadering zoals uiteengezet in Art 29.
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Art 38.

Elk lid van de Raad van Bestuur blijft in functie na ontslag, met uitzondering van
vertegenwoordiging van de vereniging, zolang er niet in zijn/haar vervanging is voorzien. De
Algemene Vergadering dient voor deze leden van de Raad van Bestuur zo snel mogelijk een
vervanger te vinden en te verkiezen.

Art 39.

Benoeming, verkiezing, herkiezing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur dienen te
worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk
arrondissement Leuven.

Art 40.

De Raad van Bestuur komt bij elkaar zo vaak het doel van de vereniging dit vereist. Het
samenroepen van de Raad van Bestuur moet ten minste één dag voor datum gebeuren en
dit per brief of elektronische post. Dit document maakt melding van datum, tijdstip, plaats en
agenda. Het samenroepen gebeurt door de voorzitter of door twee andere leden van de Raad
van Bestuur.

Art 41.

Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. Bovendien heeft ieder lid van de Raad van
Bestuur het recht zich door een ander lid te laten vertegenwoordigen. Dit gebeurt met een
officiële volmacht. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan evenwel slechts één ander lid
vertegenwoordigen.

Art 42.

Voor elke stemming is een quorum van de helft van alle leden van de Raad van Bestuur
vereist. Voor elke beslissing is een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist.

Art 43.

Indien het vooropgestelde quorum van aanwezige leden van de Raad van Bestuur niet
gehaald wordt, wordt de Raad van Bestuur verdaagd en verplaatst naar een datum uiterlijk
een week later. Indien ook op deze Raad van Bestuur dit quorum niet gehaald wordt, vervalt
het en is deze laatste Raad van Bestuur rechtsgeldig samengesteld.

Art 44.

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door de Raad
van Bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging
geldig vertegenwoordigd door de handtekeningen van drie leden van de Raad van Bestuur.
Mits deze handeling op voorhand wordt goedgekeurd door het daarvoor bevoegde orgaan.

Art 45.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van het Huishoudelijk Reglement.

Art 46.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in notulen die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van deze laatstgenoemden
door twee andere bestuurders. Deze notulen dienen te allen tijde te raadplegen zijn op de
maatschappelijke zetel van de vereniging, voor alle werkende leden.

TITEL VI: FINANCIËN
Art 47.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 01/07 tot en met 30/06.

Art 48.

Voor alle financiële verrichtingen zijn de penningmeesters onbeperkt gewettigd behoudens
de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.

Art 49.

Geen enkel lid heeft deel in het vermogen van de vereniging.
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Art 50.

Bij ontbinding van de vereniging worden alle activa en passiva die overblijven na afsluiting
van het boekjaar integraal overgemaakt aan een vereniging zonder winstoogmerk van eigen
keuze die het doel van de vereniging het dichtst en meest compleet benadert.

TITEL VII: RAAD VAN QUAESTOREN
Art 51.

§1. De Raad van Quaestoren is een orgaan dat uitsluitend bestaat uit de penningmeesters
van de Raden van Bestuur van de vijf werkingsjaren voorafgaand aan het huidige
werkingsjaar.
§2. Indien een penningmeester van meer dan vijf jaar voor het huidige werkingsjaar in de
Raad van Quaestoren wil zetelen, is dit mogelijk mits goedkeuring van de voltallige Raad van
Quaestoren.
§3. Om te voldoen voor het lidmaatschap van de Raad van Quaestoren dient een
penningmeester zijn of haar werkingsjaar volledig te hebben uitgedaan.

Art 52.

De Raad van Quaestoren is een adviserend orgaan. Zij levert niet-bindende adviezen aan de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Deze adviezen dienen door de Algemene
Vergadering, respectievelijk de Raad van Bestuur gehoord te worden alvorens een
beslissing omtrent de materies in kwestie genomen wordt.

Art 53.

De Raad van Quaestoren fungeert als het auditcomité van de vereniging. In deze
hoedanigheid is zij bevoegd voor:
-

Het controleren van de begroting en de halfjaarlijkse begrotingsherziening,
Het controleren van de rekeningen,
Het opvolgen van de vermogensrechtelijke status van de vereniging.

Art 54.

De Raad van Quaestoren verkiest onder haar leden een secretaris. Deze secretaris heeft de
plicht om de adviezen van de Raad van Quaestoren bij te houden en voor de praktische
organisatie te zorgen.

Art 55.

De Raad van Quaestoren komt bij elkaar zo vaak het doel van de vereniging dit vereist. Het
samenroepen van de Raad van Quaestoren moet ten minste acht dagen voor datum
gebeuren en dit bij brief of elektronische post. Dit document maakt melding van datum,
tijdstip, plaats en agenda. Het samenroepen gebeurt door de secretaris van de Raad van
Quaestoren of door twee leden.

Art 56.

De Raad van Quaestoren levert adviezen met consensus. Indien nodig kan er echter gestemd
worden volgens de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.

Art 57.

Een lid van de Raad van Quaestoren kan wegens dwingende redenen ontslagen worden uit
de Raad van Quaestoren door middel van schriftelijke, anonieme stemming onder de overige
leden.
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TITEL VIII: DIVERSEN
Art 58.

Voor alles waar in deze statuten of waar onder bepaling van het Huishoudelijk Reglement
niet in is voorzien, blijft de wet van 27/06/1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals
gewijzigd op 02/05/2002, onverminderd van toepassing.
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