
Sticht ingsakte

Vlaams Gebarentaalcentrum"-v.z.w.

De hierna genoemde personen:

DE VRIENDT Seraphin, em. hoogleraar, Trilpopulierenlaan 32,1640 Sint-Genesius-Rode

DE WITTE Dirk, bediende, G. Le Fevere de Ten Hovelaan 38, 9050 Gentbrugge

LAT HOUWERS And 16, ambte naar, W. Van Saeft ingest raal 17, 8370 Blankenberge

STEVENS Helga, advocaat, Liersestee.nweg 39, 2800 Mechelen

VAN HENDE Renaat, ingenieur, Damstraat 3, 9070 Destelbergen

VAN HE RREWEG HE Annemieke, doctor-assistent, Hogend des 3, 927 O Kalken

VAN NUFFEL Marijke, gebarentaaltolk, Dorp 1, 1750 Lennik

VASTMANS Ren6, bediende, Centrumlaan 100,9800 Deinze

VERMEERBERGEN Myriam, postdoctoraalonderzoeker, Calloystraat 1 1,1790 Affligem

VERSTRAETE Filip, bediende, E. Andelhofstraat 9, 9051 Sint-Den'rjs-Westrem

allen van Belgische nationaliteit, zi jn overeengekomen om een Vereniging zonder

Winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni1921, als volgt :

Artikell

De benaming van de vereniging is: "Vlaams Gebarentaalcentrum" v.z.w. De vereniging

heeft haar zetel te 1790 Affligem, Calloystraat 11 .

Adikel2

De vereniging stelt zich ondermeer tot doel: het bevorderen van de standaardisering van de
gebarentaalin Vlaanderen; het bevorderen, promoten en doorvoeren van wetenschappelijk

onderzoek over gebarentaal; het ontwikkelen van cursussen, leermiddelen of ander
materiaaldat noodzakelijk is om gebarentaalte ondenrvijzen of aan te leren; het opleiden van
gebarentaaldocenten.



Artikel3

De vereniging respecteert in haar werking iedere filosofische, godsdienstige of politieke

overtuiging, en staat open voor iedereen die een beroep doet op haar diensten.

Artikel4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel5

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, met een minimum van 3 leden. Het

lidmaatschap vervalt van rechtswege bij overlijden of bij vrijwillig ontslag door het lid. Ook

vervalt het lidmaatschap bij uitsluiting van het betrokken lid, waarbij deze steeds het recht

heeft om voorafgaandelijk gehoord te worden. De Algemene Vergadering beslist met 2/3-de

meerderheid overde uitsluiting van leden en bij gewone meerderheid over de aanvaarding

van nieuwe leden.

Artikel6

De Algemene Vergadering heelt de volgende bevoegdheden:
. het wijzigen van de statuten (zie aftikel 8 van de wet van 27 juni 1921);
. het benoemen en afzetten van de beheerders;
. het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen die worden voorgelegd door de

Raad van Beheer;

het ontbinden van de vereniging;.
. het uitsluiten van een lid.

De Algemene Vergadering beraadslaagt geldig wanneer minstens de helft van de leden van

de v.z.w. aanwezig of vertegenwoordigd is. Ze neemt beslissingen bij 'gewone

meerderheid, tenzij anders is bepaald in deze statuten of in de wet van 27 juni 1921 .



ArtikelT

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorzien in Artikel 6 van

de wet van 27 juni 1921 . De oproepingsbrief moet tien kalenderdagen voor de vergadering

verstuurd worden. De Raad van Beheer legt de data vast waarop de Algemene

Vergadering wordt bijeengeroepen. Het verslag van elke Algemene Vergadering ligt op het

secretariaat van de v.z.w. ter inzage van de leden.

Artikel8

De vereniging wordt geleid door een Raad van Beheer die samengesteld is uit tenminste vijf

en ten hoogste tien leden.

Minstens drie beheerders zijn gemandateerd door de v.z.w. FEVLADO. Minstens twee

beheerders zijn l id van de v.z.w. Cultuur voor Doven. Indien 66n van deze twee

organisaties zou ontbonden worden, recruteert de Algemene Vergadering ter vervanging

nieuwe leden die deeluitmaken van Dovenorganisaties met gelijkaardige doelstellingen.

De Raad van Beheer beraadslaagt geldig indien minstens de helft van de beheerders

aanwezig of veftegenwoordigd is.

Artikel9

De beheerders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Binnen de Raad van

Beheer worden een voorzitter, 66n (of twee) ondervoorzitter(s), een secretaris en een

schatbewaarder verkozen. Indien noodzakelijk geacht door de Raad van Beheer, kunnen de

secretaris en schatbewaarder dezelfde persoon zijn.

Indien de v.z.w. een bezoldigde pelsoneelsverantwoordelijke in dienst heeft, dan heeft

deze persoon uit hoofde van zijnlhaar deskundigheid zitting in de vergadering van de Raad

van Beheer. dit als waamemeren zonderstemrecht.

Art ikel l0

De Raad van Beheer vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en

buitengerechteli jke handelingen. De Raad van Beheer mag alle nodige verbintenissen

aangaan om het maatschappelijk doelvan de vereniging te realiseren.



De beheerders gaan geen persoonlijke verplichtingen aan betreffende de verbintenissen

van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat.

De Raad van Beheer kan een van haar leden belasten met de uitvoering van het dagelijks

beleid van de vereniging.

Artikell l

De Raad van Beheer heeft exclusief de volgende bevoegheden:
. de bevoegdheid om de Algemene Vergadering samen te roepen;
. de bevoegdheid om het ontslag van de leden te ontvangen;
. het vezekeren van het financieel beleid van de vereniging.

Aftikel12

De Raad van Beheer kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin alles kan worden

geregeld wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan steeds door de Raad van

Beheer worden gewijzigd. Het reglement, en alle wijzigingen eraan, wordt. (worden) de leden

ter kennis gebracht.

Artikell3

De jaarlijkse ledenbijdrage kan maximaal 1.000 Belgische franken bedragen.

Aftikel14

Bijontbinding van de vereniging worQt het netto-overblijvend actief , na vereffening van de

schulden en het aanzuiveren van de lasten, toegekend aan 66n of meerdere verenigingen

of organisaties aangeduid doorde Algemene Vergadering.

Art ikel l5

Vooralle gevallen die niet bepaald zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van de wet

van 27 juni 1921 van toepassing.



Alzo goedgekeurd op de algemene vergadering van 3 september 1997 gehouden te 1790
Affl igem, Calloystraat 1 1.
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