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Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel
Art. 1. De vereniging draagt de naam De Federatie Sociaal-Cultureel Werk vzw, evenwaardig
afgekort tot “De Federatie”.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de Federatie is gevestigd te 1030 Brussel, Gallaitstraat
86 bus 12, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel alle erkende en/of gesubsidieerde organisaties binnen de
sectoren van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten samen te brengen
met het oog op de behartiging van de collectieve, sectorale, werksoortelijke en individuele
belangen van de ledenorganisaties. De vereniging zal de doelstelling realiseren in
voortdurend overleg met de leden en door middel van activiteiten die behoren tot de sfeer
van de belangenbehartiging inclusief de beleidsadvisering, de beleidsvoorbereiding en de
dienstverlening in dat kader. De vereniging treedt ten aanzien van verschillende overheden
en instanties op als vertegenwoordiger van de aangesloten organisaties. De vereniging mag
alle activiteiten ontplooien die dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Art. 4. De vereniging waarborgt de regels van de democratie en de verdragen van de
Verenigde Naties en van Europa over de rechten van de mens.

Hoofdstuk 2. - Leden
Art. 5. De vereniging telt zowel leden als toegetreden leden. Het aantal leden van de
vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan tien.
Art. 6. Kunnen lid worden van de vereniging: de organisaties voor sociaal-cultureel
volwassenenwerk en/ of amateurkunsten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de entiteit
van de Vlaamse overheid die bevoegd is voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of de
amateurkunsten.
Kunnen als toegetreden lid toegelaten worden tot de vereniging:

•

de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten die hun
aanvraag tot erkenning en/of subsidiëring bij de entiteit van de Vlaamse overheid die
bevoegd is voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten hebben
ingediend of hiertoe de intentie uitdrukken voor de volgende beleidsperiode;
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•

•

organisaties, actief in belendende sectoren en actief op het terrein van het sociaalcultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten, mits ze erkend en/of gesubsidieerd
zijn op basis van een decreet van de Vlaamse Gemeenschap;
organisaties voor sociaal-cultureel werk en/of amateurkunsten die eerder erkend en/of
gesubsidieerd werden door de entiteit van de Vlaamse overheid die bevoegd is voor
het sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten, maar hun erkenning
en/of subsidie verloren, in zoverre ze actief blijven op het terrein van het sociaalcultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten. Toegetreden lidmaatschap binnen
deze categorie kan uiterlijk tot het einde van de beleidsperiode, volgend op de
beleidsperiode waarbinnen de erkenning en/of subsidie een einde kende.

Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren bij de Raad van Bestuur.
Art. 7. De aanvaarding van nieuwe leden behoort tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur, alsook de aanvaarding en uitsluiting van toegetreden leden.
Art. 8. De leden en toegetreden leden zijn tot een bijdrage verplicht. De Algemene
Vergadering bepaalt het bedrag dat niet meer mag bedragen dan 2 percent van de subsidies
- en in absolute cijfers niet meer dan 25.000 euro per jaar - , die krachtens de decreten die
de erkenning en subsidiëring van de organisaties binnen de sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk en van de amateurkunsten regelen, aan de lidorganisatie wordt toegekend.
Art. 9. Het staat de leden en toegetreden leden vrij op elk tijdstip ontslag te nemen. Het
ontslag wordt schriftelijk meegedeeld aan de Raad van Bestuur. Is geacht ontslagnemend te
zijn, het lid dat niet langer erkend en/of gesubsidieerd is door de entiteit van de Vlaamse
overheid die bevoegd is voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten
en/of het lid of toegetreden lid dat in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen.
Art. 10. De uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren onder de voorwaarden, zoals bepaald
door de Wet van 27.06.1921, zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de wet van
16.01.2003.
Het lid en toegetreden lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aanspraak
op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kan niet de teruggave eisen van betaalde
bijdragen of een gedane inbreng vorderen.

Hoofdstuk 3. - Algemene Vergadering
Art. 11. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Toegetreden leden kunnen
aanwezig zijn met raadgevende stem.
Art. 12. De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

•
•
•

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en het afzetten van de bestuurders;
het benoemen en het afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

de kwijting aan bestuurders en commissarissen;
het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
het uitsluiten van de leden;
het goedkeuren van het huishoudelijk reglement;
het bepalen van het lidgeld;
het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
het goedkeuren van de meerjarenplannen, de jaarplanning en het jaarverslag;
alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Alle andere bevoegdheden worden waargenomen door de Raad van Bestuur.
De wijziging van de statuten gebeurt conform de bepalingen van de wet van 27 juni 1921
zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de wet van 16.01.2003.
Art. 13. De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen door de
Raad van Bestuur: in de loop van het semester voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar, van de balans en van het beleid van de bestuurders, voor het goedkeuren
van de begroting en de programmering van het lopende jaar. De leden en toegetreden leden
worden schriftelijk uitgenodigd, minstens veertien dagen voor de bijeenkomst. De agenda
staat op de uitnodiging vermeld. Alle agendapunten die schriftelijk door minstens één
twintigste van de leden worden aangevraagd, moeten aan de agenda worden toegevoegd.
De Raad van Bestuur is tevens verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen indien
minimaal één vijfde van de leden of de helft van de aangesloten leden van één van de
werksoorten het vraagt. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van
de Raad van Bestuur of, in diens afwezigheid, één van de ondervoorzitters of een ander lid
van het Dagelijks Bestuur.
Art. 14. Elk lid en toegetreden lid is vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Een lid kan
zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door middel
van een schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Art. 15. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een 2/3
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet van 27 juni
1921, zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de wet van 16.01.2003, het anders
voorziet. De besluiten worden opgenomen in notulen en op de zetel van de vereniging
bijgehouden in een daartoe bestemd register dat kan worden ingezien door al wie een wettig
belang kan doen blijken.

Hoofdstuk 4. - Raad van Bestuur
Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die uit ten minste negen
leden bestaat. De leden van de Raad van Bestuur moeten afgevaardigde zijn van een
lidorganisatie.
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Art. 17. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd,
derwijze dat de samenstelling van de Raad van Bestuur een weerspiegeling is van de
Algemene Vergadering. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De procedure
voor de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een huishoudelijk
reglement. De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitters, een
secretaris en een penningmeester aan. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur, dat optreedt
als een college.
Art. 18. De Raad van Bestuur beraadslaagt geldig, indien ten minste de helft van de leden
aanwezig is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd
binnen de maand met dezelfde agenda. Over deze agenda zijn de beslissingen geldig
ongeacht het aantal aanwezige leden. Elk lid heeft recht op één stem. De Raad van Bestuur
oefent zijn bevoegdheden uit als college. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Art. 19. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van
deze die door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de
wet van 16.01.2003. en door de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. De Raad van Bestuur treedt op als werkgever van de personeelsleden van de
vereniging.
Art. 20. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke akte. In geval van delegatie dient deze bevoegdheid aan minstens twee
bestuurders die gezamenlijk handelen te worden toevertrouwd; voor het dagelijks beheer kan
de maatschappelijke handtekening toevertrouwd worden aan een door de Raad van Bestuur
benoemd persoon.

Hoofdstuk 5. - Rekeningen, begroting
Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Hoofdstuk 6. - Ontbinding, vereffening
Art. 22. De ontbinding van de vereniging en de vereffening verlopen volgens de bepalingen
van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de wet van
16.01.2003.
Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de passiva,
overgedragen aan één of meerdere organisaties die een gelijkaardig doel als dat van de
vereniging nastreven.
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Hoofdstuk 7. - Slotbepalingen
Art. 24. Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, wordt verwezen naar de bepalingen
van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 02.05.2002 en de wet van
16.01.2003 en naar het huishoudelijk reglement.
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