Statuten JC Bouckenborgh vzw
TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur
Artikel 1
De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder
als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw" genoemd) op grond van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 1 juli 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16
januari 2003, de Programmawet van 22 december 2003; de Programmawet van 9 juli 2004 (
hierna de vzw-wet genoemd).
Artikel 2
De vereniging draagt de naam “ Jongerencentrum Bouckenborgh”.
In alle publicaties en voor alle activiteiten mag deze naam afgekort worden tot “ JC
Bouckenborgh vzw” of ‘ JC Bobo vzw”.
Artikel 3
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bredabaan 559 te Merksem in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen. Hij kan verplaatst worden naar iedere andere plaats.
Artikel 4
Jongerencentrum Bouckenborgh is een open en autonoom jeugdcentrum en huis in een
grootstedelijke context met faciliteiten voor alle jeugd (3 jaar - 30 jaar). Vanuit het geloof in
het potentieel geeft JC Bouckenborgh hen kansen om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en
zich te tonen. JC Bouckenborgh is een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze
kunnen participeren en waar ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen.
We willen onze werking en beleid vanuit een aantal gedeelde waarden vorm geven; geloof in
het potentieel van de jeugd, openheid, authenticiteit, verantwoordelijkheid en
laagdrempeligheid.
We hebben zeven kerntaken waaraan we werken in functie van onze missie en doel;
ontmoeting, activiteitenaanbod, competentieversterking, ondersteuning, partner in een
geïntegreerd en integraal jeugdbeleid, logistieke dienstverlening en interne uitbouw van de
organisatie.
Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks en onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd en volledig zullen worden bestemd voor de
verwezenlijking van diezelfde doelstellingen.
Artikel 5
De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees Verdrag
inzake de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van
het kind.

Artikel 6
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door
een beslissing van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist over de wijze
van vereffening en stelt de vereffenaars aan.

TITEL II

Leden

Artikel 7
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal leden is
onbeperkt, maar bestaat tenminste uit 4.
Artikel 8
Men kan op twee manieren effectief lid worden.
Effectieve leden zijn :

-

medewerkers behorend tot een werkgroep, opgericht en
goedgekeurd door de Raad van Bestuur
- vertegenwoordigers van het netwerk van de vereniging

Toegetreden leden zijn :

-

mensen die een lidkaart van de vereniging aanschaffen op
eigen initiatief of op voordracht van de vereniging zelf

Artikel 9
De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage die variabel kan zijn volgens leeftijd.
Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Ze kan echter niet meer
bedragen dan 25 euro.
De effectieve leden dienen geen bijdrage te betalen.
Artikel 10
De effectieve leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vergadering terug te trekken door
hun schriftelijk ontslag te geven aan de Raad van Bestuur of door te stoppen met hun
engagement als medewerker.
De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene
Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden na het werkend lid gehoord te hebben. In afwachting van een Algemene Vergadering
kan de Raad van Bestuur het werkend lid wel schorsen.
Artikel 11
Naast de leden kan de vereniging ook ereleden en steunende leden aanvaarden.
Steunende leden zijn alle natuurlijke en/of rechtspersonen die het jongerencentrum steunen
door een jaarlijkse geldelijke bijdrage.

Ereleden zijn diegenen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vzw.
Zowel steunende als ereleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

TITEL III

Algemene Vergadering

Artikel 12
Ten minste twee maal per jaar (één per jaarhelft) wordt door de Raad van Bestuur een
Algemene Vergadering bijeengeroepen. De effectieve leden worden opgeroepen door een
brief van de Raad van Bestuur die tenminste 8 dagen op voorhand met de post verstuurd
wordt of per email.
Deze brief bevat tenminste de agenda, plaats en uur en alle nodige documenten ter
voorbereiding van de Algemene Vergadering. Elk voorstel, ondertekend door tenminste één
twintigste van de actieve leden, wordt op de agenda gezet.Van deze agenda kan niet
afgeweken worden.
Artikel 13
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter afwezig, dan worden deze bevoegdheden
waargenomen door de secretaris. Bij diens afwezigheid gaan de bevoegdheden over naar de
penningmeester. Als ook de penningmeester afwezig is, zit de oudste aanwezige bestuurder
de vergadering voor.
Tot de Algemene Vergadering behoren de effectieve leden en vertegenwoordigers vanuit
het netwerk van de vereniging. Deze vertegenwoordigers worden aangesteld door de Raad
van Bestuur om in de Algemene Vergadering te zetelen en hebben stemrecht. Het aandeel
van de vertegenwoordigers van het netwerk bedraagt maximum 30 % van de Algemene
Vergadering.
Naast de leden van de vergadering kunnen ook nog personen als waarnemer worden
uitgenodigd. Zij hebben geen stemrecht.
Artikel 14
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld en vertegenwoordigt alle leden wanneer
de meerderheid van de effectieve leden aanwezig is. Wanneer dit quotum niet gehaald
wordt, zal er binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering worden samengeroepen,
ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien
dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
Elk actief lid heeft 1 stem en kan bij schriftelijke volmacht een ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 15
Alle beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden, tenzij de vzw-wet of de statuten dit anders bepalen.
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een verslag van de Algemene Vergadering wordt ten laatste een maand na de vergadering
aan alle effectieve leden bezorgd en bijgehouden in een notulenregister.
Artikel 16
De Algemene Vergadering is bevoegd voor
1. de wijziging van de statuten, het huishoudelijk reglement en het huisreglement
2. de benoeming en afzetting van de bestuurders
3. de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging
indien dit van toepassing is
4. de kwijting van de bestuurders en de commissarissen
5. de goedkeuring van het jaarverslag, de rekening, de balans, het beleidsplan en de
begroting
6. het bepalen van het lidgeld
7. de uitsluiting van een lid
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
9. de ontbinding van de vereniging
Artikel 17
De Raad van Bestuur kan, telkens hij dit nodig acht, een bijzondere Algemene Vergadering
bijeenroepen.
Artikel 18
Als één vijfde van de effectieve leden hierom schriftelijk bij de voorzitter verzoekt, kunnen
ook zij een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen.
Artikel 19
Voor toegetreden leden worden elk jaar voldoende inspraakmogelijkheden gecreëerd.
Deze mogelijkheden worden jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

TITEL IV

Raad van Bestuur

Artikel 20
De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene
Vergadering. Deze Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste 3 leden en maximum 10
leden die verkozen zijn voor een periode van 2 jaar. Tenminste 75% van de bestuurders is
jonger dan 31 jaar.
Om verkozen te worden, is op de Algemene Vergadering een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereist van twee derde in de eerste stemronde of van de helft plus
één in de volgende stemronde.
Indien een mandaat van bestuurder vacant wordt tijdens de lopende legislatuur, kan de
Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende Algemene
Vergadering.
Artikel 21
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Andere functies kunnen opgenomen worden. De

voorzitter dient een jongere te zijn uit de doelgroep van de vzw. Het mandaat van
bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 22
De Raad van Bestuur heeft de volheid van bevoegdheid binnen de statuten. Hij treft ook alle
beslissingen die hij nuttig acht voor de werking van de vereniging. De Raad van Bestuur kan
een huishoudelijk reglement opstellen, dat na goedkeuring door de Algemene Vergadering,
bindend is voor alle effectieve en toegetreden leden voor die punten die voor hen van
belang zijn.

Artikel 23
De vereniging wordt tegenover derden vertegenwoordigd door de handtekening van twee
bestuurders. De Raad van Bestuur kan door middel van een volmacht het dagelijks bestuur
en elke bevoegdheid overdragen aan een afgevaardigd bestuurder.
Er wordt in dat geval een protocol opgesteld tussen de Raad van Bestuur en de afgevaardigd
bestuurder waarin het statuut en de bevoegdheden duidelijk omschreven staan.
Artikel 24
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vzw het vereist of op vraag van tenminste twee bestuurders.
De Raad is geldig samengesteld wanneer tenminste de helft plus één van zijn leden aanwezig
is. Hij wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter
of de oudste bestuurder.
Artikel 25
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij voorkeur in consensus genomen of
anders bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend.
Artikel 26
De Raad van Bestuur kan voor welbepaalde taken of problemen een lid coöpteren voor een
periode van 1 jaar. Dit mandaat kan jaarlijks verlengd worden. Ook kan de Raad van Bestuur
waarnemende leden uitnodigen.
De coöptaties en de waarnemende leden moeten jaarlijks door de Algemene Vergadering
goedgekeurd worden.
Artikel 27
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en
bewaard in een notulenregister dat ter inzage ligt van de leden, zoals bepaald door de vzwwet.

TITEL V
Artikel 28

Financiering en boekjaar

De vereniging zal onder meer gefinancieerd worden door subsidies, toelagen, giften,
bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en
testamenten, gegeven om zowel de algemene doelstellingen van de vereniging te
ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Artikel 29
Daarnaast kan de vereniging inkomsten verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is
met de wet.

Artikel 30
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

