S t ic ht ings ak t e
Vla ams Gebar ent aalc ent r um "- v . z . w.
personen:
Dehiernagenoemde
Trilpopulierenlaan
32,1640Sint-Genesius-Rode
em.hoogleraar,
DEVRIENDT
Seraphin,
38, 9050Gentbrugge
G. Le Feverede Ten Hovelaan
DE WITTEDirk,bediende,
raal17,8370Blankenberge
And16,ambtenaar,W.VanSaeftingest
LATHOUWERS
39,2800Mechelen
STEVENSHelga,advocaat,Liersestee.nweg
Damstraat
3, 9070Destelbergen
VANHENDERenaat,ingenieur,
Hogend
des3, 927OKalken
HEAnnemieke,
doctor-assistent,
VANHERREWEG
gebarentaaltolk,
Dorp1, 1750Lennik
VANNUFFELMarijke,
100,9800Deinze
Ren6,bediende,
Centrumlaan
VASTMANS
postdoctoraalonderzoeker,
Myriam,
11,1790Affligem
VERMEERBERGEN
Calloystraat
E.Andelhofstraat
Filip,bediende,
9, 9051Sint-Den'rjs-Westrem
VERSTRAETE
zijn overeengekomen
om een Verenigingzonder
allen van Belgischenationaliteit,
Winstoogmerk
op te richten,
overeenkomstig
de wetvan27 juni1921,alsvolgt:
Artikell
is: "VlaamsGebarentaalcentrum"
v.z.w.De vereniging
De benamingvan de vereniging
11.
heefthaarzetelte 1790Affligem,
Calloystraat
Adikel2
totdoel:hetbevorderen
Devereniging
steltzichondermeer
vande standaardisering
vande
gebarentaalin
promoten
Vlaanderen;
hetbevorderen,
van wetenschappelijk
en doorvoeren
het ontwikkelen
van cursussen,leermiddelen
onderzoekover gebarentaal;
of ander
materiaaldat
noodzakelijk
isomgebarentaalte
ondenrvijzen
of aante leren;hetopleidenvan
gebarentaaldocenten.

Artikel3
godsdienstige
in haarwerkingiederefilosofische,
of politieke
De verenigingrespecteert
dieeenberoepdoetop haardiensten.
en staatopenvooriedereen
overtuiging,
Artikel4
vooronbepaalde
is opgericht
duur.
Devereniging
Artikel5
is onbeperkt,
met een minimumvan 3 leden.Het
Het aantalledenvan de vereniging
ontslagdoorhet lid.Ook
vervaltvan rechtswege
bij overlijden
of bij vrijwillig
lidmaatschap
van het betrokkenlid,waarbijdezesteedshet recht
bij uitsluiting
vervalthet lidmaatschap
gehoordte worden.De AlgemeneVergadering
beslistmet2/3-de
heeftomvoorafgaandelijk
van ledenen bijgewonemeerderheid
overde aanvaarding
meerderheid
overdeuitsluiting
vannieuweleden.
Artikel6
heeltdevolgende
Vergadering
bevoegdheden:
DeAlgemene
. hetwijzigenvande statuten(zieaftikel8 vande wetvan27juni 1921);
. het benoemenen afzettenvande beheerders;
. hetgoedkeuren
vande begrotingen
en de rekeningen
diewordenvoorgelegd
doorde

.

Raadvan Beheer;
vande vereniging;.
hetontbinden
hetuitsluiten
vaneenlid.

geldigwanneer
Vergadering
DeAlgemene
beraadslaagt
minstens
de helftvan de ledenvan
is. Ze neemt beslissingenbij 'gewone
de v.z.w. aanwezigof vertegenwoordigd
tenzijandersis bepaaldin dezestatutenof in de wetvan27 juni1921.
meerderheid,

ArtikelT
wordtbijeengeroepen
op de wijzezoalsvoorzienin Artikel6 van
DeAlgemeneVergadering
voorde vergadering
moettienkalenderdagen
de wet van27 juni1921. Deoproepingsbrief
verstuurdworden.De Raad van Beheerlegt de data vast waarop de Algemene
Vergadering
ligtop het
HetverslagvanelkeAlgemene
wordtbijeengeroepen.
Vergadering
vande v.z.w.ter inzagevande leden.
secretariaat
Artikel8
is uittenminste
vijf
wordtgeleiddooreenRaadvanBeheerdiesamengesteld
Devereniging
en ten hoogstetienleden.
zijngemandateerd
door de v.z.w.FEVLADO.Minstenstwee
Minstens
driebeheerders
beheerderszijn lid van de v.z.w.Cultuurvoor Doven.Indien66n van deze twee
ter vervanging
worden,recruteert
de AlgemeneVergadering
zou ontbonden
organisaties
vanDovenorganisaties
metgelijkaardige
doelstellingen.
nieuweledendiedeeluitmaken
geldigindienminstensde helftvan de beheerders
De Raadvan Beheerberaadslaagt
is.
aanwezig
of veftegenwoordigd
Artikel9
De beheerderswordenverkozenvooreen termijnvan vier jaar. Binnende Raad van
66n (of twee)ondervoorzitter(s),
Beheerwordeneen voorzitter,
een secretarisen een
geachtdoorde RaadvanBeheer,kunnende
verkozen.
Indiennoodzakelijk
schatbewaarder
persoon
dezelfde
zijn.
secretaris
en schatbewaarder
pelsoneelsverantwoordelijke
Indiende v.z.w.een bezoldigde
in dienstheeft,dan heeft
dezepersoonuithoofdevanzijnlhaar
deskundigheid
zittingin de vergadering
van de Raad
vanBeheer.ditalswaamemeren
zonderstemrecht.
Artikell0
De Raadvan Beheervertegenwoordigt
en verbindtde vereniging
in allegerechtelijke
en
handelingen.
De Raadvan Beheermag alle nodigeverbintenissen
buitengerechtelijke
aangaanom hetmaatschappelijk
doelvandevereniging
te realiseren.

gaangeenpersoonlijke
verplichtingen
de verbintenissen
aan betreffende
De beheerders
van hun mandaat.
is beperkttot de uitvoering
Hunverantwoordelijkheid
vande vereniging.
van hetdagelijks
De Raadvan Beheerkaneenvanhaarledenbelastenmetde uitvoering
beleidvande vereniging.
Artikelll
de volgendebevoegheden:
De Raadvan Beheerheeftexclusief
. de bevoegdheid
Vergadering
samente roepen;
omde Algemene
. de bevoegdheid
om hetontslagvande ledente ontvangen;
. hetvezekerenvanhetfinancieel
beleidvande vereniging.
Aftikel12
reglement
waarinalleskanworden
opstellen
De Raadvan Beheerkaneen huishoudelijk
kansteedsdoorde Raad van
geregeldwat nietin de statutenis voorzien.Hetreglement
(worden)
Hetreglement,
eraan,wordt.
de leden
en allewijzigingen
Beheerwordengewijzigd.
terkennisgebracht.
Artikell3
kanmaximaal
1.000Belgische
frankenbedragen.
ledenbijdrage
Dejaarlijkse
Aftikel14
worQthet netto-overblijvend
van de
vande vereniging
actief, na vereffening
Bijontbinding
vande lasten,toegekend
verenigingen
aan66n of meerdere
schulden
en het aanzuiveren
Vergadering.
aangeduid
doordeAlgemene
oforganisaties
Ar t i k e l l 5
Voorallegevallen
die nietbepaaldzijndoordezestatuten,zijnde bepalingen
van de wet
van27 juni1921vantoepassing.

van 3 september1997gehoudente 1790
op de algemenevergadering
Alzo goedgekeurd
11.
Affligem,Calloystraat

handtekeningen
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