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Statuten
De algemene vergadering beraadslagend, beslissend overeenkomstig art 8. van de Wet van 27
juni 1921 en overeenkomstige haar statuten, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25
januari 1957 onder het identificatienummer 456/57 heeft de hierna volgende statutenwijziging
aangenomen met algemeenheid van stemmen.
De vroegere tekst van de statuten wordt opgeheven en vervangen door de onderstaande
nieuwe tekst.
Titel 1 – Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: “Cultuurbibliotheek vzw”.
Artikel 2. De vereniging heeft haar zetel te 8200 Sint-Andries Brugge, Magdalenastraat 30.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge. De maatschappelijke
zetel kan overgebracht worden naar elke andere plaats in Brugge bij beslissing door de
Algemene Vergadering.
Artikel 3. De vereniging heeft als maatschappelijk voorwerp: aan alle intellectuelen uit de
provincie West-Vlaanderen, de nodige hulp te bieden, bij meer gevorderde studiën en
opzoekingen van algemene en regionale aard, inzonderheid door het inrichten en het
openstellen van een centrale bibliotheek met uitleningdienst, voor het publiek toegankelijk,
en bevattende wetenschappelijke en letterkundige werken, dienstig voor deze studiën en
opzoekingen. . In ondergeschikte orde mag zij zekere economische activiteiten uitoefenen op
voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.
Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht, doch kan op gelijk welk
ogenblik ontbonden worden.
Titel 2 – Leden
Artikel 5. Het aantal leden is onbeperkt doch bedraagt minstens drie.
Op de zetel van de VZW wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden.
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.
Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van
leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register ingeschreven worden binnen de
acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis gesteld is.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede
alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de
personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan of

voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de
vereniging.
Titel 3 – De Algemene vergadering
Artikel 6. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1° Het opstellen en wijzigen van de statuten.
2° De benoeming en afzetting van de leden van de raad van bestuur.
3° De goedkeuring van rekeningen en begroting.
4° Het verkopen, ruilen en met zakelijk recht bezwaren van de onroerende goederen van de
vereniging, alsook gelijk welke beschikkingsdaad nopens dezelfde goederen.
5° Het vrijwillig ontbinden van de van de vereniging en het bepalen van de bestemming van
de netto-activa.
6° De uitsluiting van leden.
7° Het benoemen en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval
een bezoldiging toegekend wordt;
8° De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
9° De omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk;
10° Het wijzigen van het doel zoals omschreven in art. 3.
Artikel 7 § 1. In de loop van het eerste trimester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één
gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en van de begrotingen voor het volgend jaar.
§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de
raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.
Deze buitengewone algemene vergadering dient plaats te hebben binnen de maand na het
indienen van het verzoek bij de raad van bestuur.
§ 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dienst schriftelijk te gebeuren ten minste
acht dagen op voorhand. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de
voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders.
Alle leden moeten opgeroepen worden.
De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda.
§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,
of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.
§ 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden
die uitdrukkelijk op de agenda staan.
§ 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding
kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald bij artikelen 8.12 en 20 van de
wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der
aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.
§ 7. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door
de voorzitter en aan alle leden bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping tot de volgende
algemene vergadering.
.
Titel 4 - Raad van Bestuur
Artikel 8 - § 1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden benoemd door de
algemene vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Het lid zoals art. 6. bepaalt is lid
van de raad van bestuur. Dit lidmaatschap vervalt met de functie waarmee het verbonden is.
§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.
§ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Dit mandaat is
hernieuwbaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig
ontslag, afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschapvoorwaarde, wordt door de
algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de
termijn. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige
bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.
§ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder
aan.
Artikel 9. § 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de
vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle
rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzonderingen, van bestuur en van beschikking,
met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van
het hypothekeren, van het leven en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle
handels- en bankverrichtingen, van het opheffen en hypotheken.
§ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de
algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
§ 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of
meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de verenging met het
gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.
§ 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en
volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad
één afgevaardigde-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.
Artikel 10. § 1. De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar.
§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur,
plaats, agenda.
§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de
bestuurders aanwezig zijn. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden
door ten minste de helft van de bestuurders.
§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de
voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de
volgende vergadering.
Titel 5 – Begroting, rekeningen, ontbindingen en slotbepalingen
artikel 11. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar moet de raad van
bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen
dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het
volgend jaar. Beiden worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene raad..
Artikel 12. Behoudens het recht van rechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige
ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig
artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer
vereffenaars aangeduid.
Artikel 13. In geval van ontbinding worden alle roerende of onroerende goederen in
eigendom of met zakelijk recht bezwaard, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren
der lasten, overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig doel
als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.
Artikel 14. Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van
toepassing.

