Statuten DanceCrew 3210 (DC3210) Lubbeek.
Titel I – Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur.
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht onder de naam
van “vzw DanceCrew 3210” en onder de afkorting “vzw DC3210”.
Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 3210 Lubbeek –
Geestbosstraat 32, gerechtelijk arrondissement Leuven.
Art. 3. Haar doel is danscultuur bijbrengen door:
a. het bevorderen van dans in al haar vormen
b. activiteiten organiseren die dit doel kunnen bevorderen. In die zin kan zij ook,
doch op bijkomstige wijze handelsdaden stellen, voor zover de opbrengst wordt
besteed aan het doel waarvoor zij is opgericht.
Specifieke activiteiten
*activiteiten van dans- en sportleraren; -beoefenaars, -instructeurs en –
begeleiders;
*geven van dans- en sportlessen, -cursussen, -workshops en –stages
*choreografie, toneel en alle mogelijke expressievormen
*begeleiden, coachen en trainen, individueel en in groep
*organiseren van sportkampen
* Organisatie van optredens, shows, voorstellingen, dansinitiaties en
sportevenementen
*Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles
*organisatie van recepties en infoavonden
*Bieden van overig amusement
*activiteiten ondernemen ter bevordering van het doel zoals medewerking
verlenen aan gelijkaardige bedrijvigheid en verenigingen
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan echter ten
allen tijden ontbonden worden.
Titel II – Lidmaatschap
Art. 5. De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. De vereniging telt
tenminste drie leden. De volheid van de lidmaatschap, met inbegrip van het
stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve
leden en niet aan de toegetreden leden. De oprichters zijn de eerste effectieve
leden.
1. Voorzitter Jo Pierson, Terkeyen 35 te 3210 Lubbeek

2. Secretaris Lore Deltour, Geestbosstraat 32 te 3210 Lubbeek
3. Penningmeester Kristel Verheyden, Malendriesstraat 141, 3370 Kerkom
4. Lid Nathalie De Vos, Gobbelsrode 114A, 3220 Holsbeek
5. Lid Silvie Luyten, Broekstraat 10, 3210 Lubbeek
6. Lid Yana Verhoeven, Dunberg 38, 3210 Lubbeek
De toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te kunnen genieten van de
activiteiten van de VZW . Zij hebben enkel de rechten en verplichtingen hen
toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen
zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
Art. 6. Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke
of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard
omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van
bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften,
zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Verzoeken om toetreding dienen aan de raad van bestuur te worden gericht,
onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien het rechtspersoon
betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de
verzoeker. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de
vereniging uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft
hieromtrent schriftelijk bericht aan verzoeker. Slechts indien hij de toetreding
van een kandidaat-lid weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de
verzoeker.
Art. 7. Door de leden is lesgeld verschuldigd. De leden zijn in geen geval
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
Art. 8. De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de
besluiten van haar organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden;
Art. 9. Elk lid of toegetreden lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de
vereniging mits het opsturen per mail aan de raad van bestuur. Een lid kan
slechts worden uitgesloten door de raad van bestuur en met een meerderheid
van de stemmen.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad
van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon.
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een
toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het
overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door
haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. De erfgenamen van een
overleden lid hebben niet de hoedanigheid van het effectief lid en mogen hun
rechtsvoorganger niet vertegenwoordigen. Zij kunnen geen enkel recht doen
gelden tegenover de VZW.

Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun
rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane
inbrengen.
Titel III – Raad van bestuur
Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur 7 bestuurders,
al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze
afzetbaar.
Art. 11. De bestuurders worden benoemd voor een onbeperkte termijn.
Art. 12.
a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter (Jo Pierson), een
secretaris (Lore Deltour) en een penningmeester (Kristel Verheyden). De
voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering
voor. In geval van zijn afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder.
b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid ( =de helft plus één,
onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
c. iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
d. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden
door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De
uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten, worden geldig
ondertekend door de secretaris of een bestuurder.
Art. 13.
a. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt
deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen
met begrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of
onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en
bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ... .
b. ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de
raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van
enig besluit of van enige machtiging.

c. de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur
voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk
Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter
bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit
Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende
voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffenin
verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de
maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun
rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging
wordt geacht.
Titel IV – Algemene vergadering
Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer zij dit
wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten
uitsluitend een raadgevend stemrecht. De algemene vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste
aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten
vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Art. 15.
a. de algemene vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar namelijk op 31
mei, bijeengeroepen voor de kennisname van de rekeningen van het afgelopen
jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te
bepalen plaats.
b. alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de
algemene vergadering uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging
wordt verzonden door voorzitter en de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats
van de algemene vergadering.
c. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgesteld door de raad van
bestuur.
Art. 16. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een
bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of
een bestuurder. Een kopie van de uittreksels wordt bezorgd aan de leden.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van
de vereniging noodzakelijk acht.
Titel V – Inzagerecht leden en derden
Art. 17. Derden die van een belang doen blijken en de leden van de vereniging,
hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene
vergadering te vragen.
Titel VI – Begrotingen – Rekeningen
Art. 18.
a. het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus.

b. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter
kennisgeving voor aan de algemene vergadering.
c. de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in
de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit
vereist, bij de Nationale Bank van België.
Titel VII – Ontbinding – Vereffening
Art. 19. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding
van rechtswege, kan slechts de raad van bestuur tot ontbinding besluiten, op de
wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de
raad van bestuur, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
Art. 20. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de
schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel
nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden
aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Art. 21. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet
van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting
van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het
huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

