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Ondernemingsnummer: 449.542.144 
Benaming: (voluit) JCI Belgium Foundation 
Rechtsvorm: vzw 
Zetel : Emiel Bockstaellaan 193,1020 Brussel 
 
TITEL I -Benaming, maatschappelijke zetel 
 
Art.1 
 
De vereniging heeft als benaming JCI Belgium Foundation. 
 
Art. 2 
 
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, E.Bockstaellaan,193; hij kan 
ingevolge beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar een andere plaats 
in België. 
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL. 
 
TITEL II - Maatschappelijk doel 
 
Art.3 
De vereniging heeft tot doel haar materiële steun te verlenen aan de ontwikkeling in het 
algemeen van de JCI beweging, vertegenwoordigd door de v.z.w. JCI Belgium. 
 
  
Een deel van het maatschappelijk vermogen en de interesten voorgebracht door het 
maatschappelijk vermogen zullen ten goede komen aan v.z.w. JCI Belgium, met het oog op 
verwezenlijking van het maatschappelijke doel van laatstgenoemde. 
JCI Belgium Foundation is verplicht een minimum van 40.000 Euro aan maatschappelijk 
kapitaal aan te houden. 
 
De vereniging zal alle handelingen kunnen stellen die rechtstreeks verbandhouden met haar 
maatschappelijk doel. 
 
TITEL III—Leden 
 
Art. 4 
 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 3 ( drie) bedragen 
 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Hun toetreding sluit een 
aanvaarding in van de statuten en reglementen van de vereniging.  
 
De effectieve leden beschikken over de volheid van rechten toegekend door de wet en de 
huidige statuten aan de leden. 
 
Is effectief lid: elke fysieke persoon die lid is of is geweest van JCI Belgium of van een lokale 
afdeling die deel uitmaakt van JCI Belgium en die het volledige statutair bepaald lidgeld 
betaald heeft. 
 
Is toegetreden lid: elke andere fysieke persoon of organisatie die het volledig statutair 
bepaald lidgeld betaald heeft. 
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Art. 5 
 
Zonder nadeel aan het bepaalde in artikel 6, hebben de effectieve en toegetreden leden de 
hoedanigheid van lid voor het leven van de vereniging. 
 
Art. 6 
 
De hoedanigheid van lid (effectief of toegetreden) vervalt door overlijden, ontslag of 
uitsluiting. 
De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts uitgesproken worden bij 
beslissing van de Algemene Vergadering met twee-derde van de aanwezige stemmen, op 
voorstel van de raad van bestuur en na vermelding van het punt op de dagorde. 
Elke beslissing tot voorlopige schorsing kan worden genomen door de raad van bestuur met 
unanimiteit van stemmen minus één ten opzichte van om het even welk lid van de vereniging 
dat zich schuldig zou gemaakt hebben aan een grove schending van de huidige statuten of 
wetten.  
 
Art.7 
 
Het lid (effectief of toegetreden) dat ontslagnemend is, geschorst of uitgesloten, evenals de 
erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden 
op de rekening maatschappelijk vermogen. Zij kunnen noch staat van rekeningen, noch 
verantwoording van rekeningen, noch het leggen van zegels, noch inventaris, noch de 
teruggave van welk danig gestorte bijdrage of van giften gedaan ten voordele van de 
vereniging, eisen of vorderen.  
 
TITELIV.—Bijdragen tot de financiering van de vereniging 
 
Art.8 
 
De financiering van de vereniging wordt verzekerd door de lidgelden van de effectieve en 
toegetreden leden, evenals door de aanvaarde giften of schenkingen die haar zouden 
worden gedaan. 
 
Het lidgeld kan jaarlijks, tijdens de algemene vergadering, aangepast worden aan het 
indexcijfer der consumptieprijzen en zal maximaal 1.500 Euro bedragen. 
 
TITELV.—Algemene vergadering 
 
Art.9 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten 
door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid of beletsel, door de 
ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het jongste lid van de raad van bestuur. 
 
Art. 10 
 
De algemene vergadering is het soevereine orgaan van de vereniging. Zij bezit de 
bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of huidige statuten zijn toegekend. 
 
Behoren onder meer tot haar bevoegdheid: 

 wijzigingen aan de statuten; 

 de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

 de goedkeuring van de budgetten en van de rekeningen; 

 de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

 de uitsluiting van leden; 
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 de goedkeuring van het reglement van inwendige orde. 
 
Art. 11 
 
Er dient tenminste één algemene vergadering per jaar te worden gehouden, in de loop van 
de maanden september of oktober, liefst voor de algemene vergadering van de v.z.w. JCI 
Belgium, maar in het kader van de nationale conventie van deze laatste vereniging; er zal 
tijdens deze vergadering worden overgegaan tot onder meer de verkiezing van de 
bestuurders, tot het stemmen van het budget van het volgend werkingsjaar, tot de 
goedkeuring van de rekeningen over het afgelopen werkingsjaar en tot de benoeming van de 
nieuwe leden. 
Op elk moment kan de vereniging worden samengeroepen in buitengewone algemene 
vergadering bij Beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van 
de effectieve leden. 
Alle leden dienen ervoor te worden opgeroepen. 
 
Art. 12 
 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, hetzij bij gewone 
brief gericht tot elk effectief lid hetzij bij e-mail gericht tot elk effectief lid, minstens dertig 
dagen voor de vergadering, 
De dagorde wordt in de uitnodiging vermeld. De algemene vergadering kan enkel geldig 
beraadslagen over de punten vermeld in de dagorde. 
 

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. 

 

Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. 

Een lid kan evenwel slechts drie andere leden vertegenwoordigen. 

 
Art.13 
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige 
leden, behalve in de gevallen waar de wet of de huidige statuten het anders voorschrijven. 
Het quorum voorzien voor de wijziging van statuten, is bepaald bij door de wet van 2 mei 
2002, terwijl het quorum vereist voor de wijziging aan het reglement van inwendige orde 
wordt vastgesteld op minstens de helft van de aanwezige leden. 
De processen-verbaal van de algemene vergadering, ondertekend door twee bestuurders, 
worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. 
 
TITELVI—Bestuur 
 
Art. 14 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit negen leden, te 
weten:  
 
a/ zes verkiesbare leden, verkozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering; 
hun mandaat verloopt na drie jaar of ingevolge overlijden, ontslag of uitsluiting; hun mandaat 
is éénmaal opeenvolgend hernieuwbaar; 
 
b/ een lid aan te stellen door de bevoegde organen van respectievelijk de v.z.w. JCI Belgium 
en de v.z.w. J.C.I. Senate Belgium; zij zijn van rechtswege beraadslagende leden van de 
raad van bestuur en de duurtijd van hun mandaat wordt bepaald door de lastgevers; 
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c/ de past voorzitter is van rechtswege lid van de raad van bestuur. 
 
Met uitzondering van de verkiezing van de voorzitter, worden de functies binnen de raad van 
bestuur verdeeld door deze laatste en houden onder andere in de aanduiding van een 
ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een juridisch raadgever. 
 
Art.15 
 
De raad van bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar, op uitnodiging van de voorzitter 
of van twee bestuurders. 
 
Hij kan enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Zijn 
beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus één) der stemmen, 
de stem van de voorzitter doorslaggevend zijnde ingeval van staking van stemmen. 
 
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, voorzien van 
een schriftelijke volmacht die gehecht zal blijven aan het proces-verbaal van de vergadering. 
Elk lid van de raad van bestuur kan slechts drager zijn van één volmacht. 
 
Er zal van elke vergadering van de raad van bestuur een verslag worden opgemaakt door de 
secretaris of zijn plaatsvervanger; dit proces-verbaal zal ondertekend worden door de 
secretaris en de voorzitter en zal het voorwerp uitmaken van een goedkeuring tijdens de 
volgende vergadering van de raad. 
Op elke vergadering van de raad van bestuur zal de penningmeester de financiële toestand 
van de vereniging uiteenzetten, evenals een overzicht geven van de gedane beleggingen. 
 
Art. 16 
 
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de 
vereniging; zijn enkel uitgesloten van zijn bevoegdheid de handelingen door de wet of door 
de huidige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. 
 
De raad van bestuur kan onder meer: 

- alle betalingen ontvangen en er kwijting voor eisen of geven;  
- alle beleggingen ontvangen en verrichten;  
- alle roerende en onroerende goederen verwerven of ze vervreemden; 
- alle vormen van private of officiële subsidies ontvangen;  
- alle vormen van legaten en schenkingen ontvangen en aanvaarden;  
- de onroerende goederen van de vereniging hypothekeren en tot dien einde 

hypothecaire leningen afsluiten;  
- in rechte verschijnen; dadingen sluiten; rekeningen en deposito's openen en afsluiten. 

De verwerving en de vervreemding van onroerende goederen, even als het afsluiten van 
hypothecaire leningen, zal nochtans onderworpen worden aan de voorafgaandelijk 
goedkeuring van de algemene vergadering van de vereniging. 
 
Art. 17 
 
De handelingen die de vereniging binden, andere dan deze van het dagelijks bestuur worden 
getekend, tenzij bijzondere machtiging van de raad door twee bestuurders. 
De handelingen van dagelijks bestuur die betrekking hebben op verrichtingen waarvan de 
waarde 2.250 Euro overtreft, zullen voorafgaandelijk het voorwerp uitmaken van een 
beraadslaging in de schoot van de raad. 
 
Art. 18 
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De bestuurders gaan, in het raam van hun functie, geen enkele persoonlijke verbintenis aan 
en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat; dit laatste wordt 
kosteloos uitgeoefend. 
 
TITEL VII - Beleggingen 
 
Art. 19 
 
De raad van bestuur wordt gelast met de belegging van de gelden, toevertrouwd aan de 
vereniging onder de vorm van lidgelden van de leden en toegetreden leden, van subsidies, 
toelagen, schenkingen, legaten of onder elke andere vorm. 
De raad zal deze gelden slechts kunnen plaatsen onder de vorm van beleggingen op de 
Belgische markt: kasbons, staatsleningen, termijnbeleggingen, spaarboekjes) en leningen 
toegekend aan vzw JCI Belgium 
 
TITELVIII -Verkiezingen 
 
Art.20 
 
De kandidaturen voor de functies in de schoot van de raad van bestuur waarvan sprake in 
artikel14a, moeten schriftelijk worden ingediend, minstens vijftien dagen vóór de statutaire 
algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vereniging; de kandidaturen 
zullen uitdrukkelijk moeten vermelden of ze betrekking hebben op de functie van voorzitter of 
van bestuurder, een tweeledige kandidatuur uitgesloten zijnde. 
Enkel de leden kunnen hun kandidatuur indienen voor een functie in de schoot van de raad 
van bestuur. 
 
Art.21 
 
De verkiezing zal bij geheime stemming plaatsvinden nadat de kandidaten zich zullen 
hebben voorgesteld aan de algemene vergadering. 
 
De voorzitter zal worden verkozen bij volstrekte meerderheid (de helft plus één) der 
stemmen; indien verschillende kandidaten zich aanbieden, zullen de twee kandidaten die het 
grootste aantal stemmen hebben behaald deelnemen aan de eindronde, tenzij één der 
kandidaten reeds de vereiste meerderheid heeft behaald bij de eerste stemmingsronde. 
 
De andere bestuurders zullen verkozen worden: bij eenvoudige meerderheid indien er niet 
meer 
 
Kandidaturen zijn dan te begeven mandaten; met het grootste aantal stemmen indien het 
aantal kandidaturen groter is dan het aantal te begeven mandaten. 
 
TITEL IX—Reglement van inwendige orde 
 
Art. 22 
 
Een reglement van inwendige orde dient door de raad van bestuur te worden voorgelegd aan 
de algemene vergadering die het zal goedkeuren. 
Het zal onder meer de modaliteiten vastleggen van de overdracht aan de v.z.w. JCI Belgium 
van de jaarlijkse steun. 
 
TITEL X -Allerlei bepalingen 
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Art.23 
 
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. 
Uitzonderlijk zal het eerste werkingsjaar beginnen op 21 oktober1992 om te eindigen op 31 
december 1993. 
 
Art.24 
 
De algemene vergadering zal twee commissarissen aanduiden, gelast met het nazicht van 
de rekeningen van de vereniging, de trimestriële processen-verbaal van de raad van bestuur 
met betrekking tot het financieel bestuur en met de voorlegging van hun jaarlijks verslag. De 
duurtijd van hun mandaat is drie jaar, maar het is hernieuwbaar. 
 
Art. 25 
 
De vereniging deelt aan de v.z.w. JCI Belgium jaarlijks het financieel verslag mee. 
 
Art. 26 
 
In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering de vereffenaar of 
vereffenaars aanstellen, hun machten bepalen, evenals de modaliteiten van de vereffening. 
Nu reeds wordt overeengekomen dat, ingeval van vereffening van de vereniging, de 
overblijvende activa na aanzuivering van het passief integraal overgemaakt wordt aan de 
v.z.w. JCI Belgium of haar rechtsopvolgers. 
 
Art.27 
 
Al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten, is geregeld door de wet van 2 mei 
2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk 
 

Brussel, 1 april 2017 


