
Statuten van de vzw 

Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

 

Titel 1. Tussen de ondergetekende partijen, 

1. BLANPAIN Hélène, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

2. BOUYER Eve, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

3. COMPÈRE Aurélie, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

4. D’HAENENS Manon, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

5. DUPUY Claire, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

6. LAMBRECHTS Julie, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

7. MORREN Mien, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

8. STEINIER Laureline, Sharing Knowledge and Experience in Conservation 

is overeengekomen tot de gecoördineerde wijziging van de statuten van de vzw 521.863.364 

"Vpaha", overeenkomstig de nieuwe beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, zoals aangepast 

door de wetten van 2 mei 2002 over verenigingen zonder winstoogwerk, internationale verenigingen 

zonder winstoogmerk en stichtingen, en van 16 januari 2003 over een Kruispuntbank van 

Ondernemingen, de modernisering van het handelsregister, de oprichting van erkende 

ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. Dit gebeurt op volgende manier: 

 

Titel 2. Naam, maatschappelijke zetel 

Artikel1: Naam. De vereniging krijgt de naam "Sharing Knowledge and Experience in 

Conservation", wat wordt afgekort als "Shake in Conservation", waarbij elk element van de volledige 

benaming afzonderlijk naar de vereniging verwijst. 

Artikel2: Maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich in 

Sharing Knowledge and Experience in Conservation , in het gerechtelijk arrondissement Luik. Door 

eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur kan de maatschappelijke zetel naar een ander 

gerechtelijk arrondissement worden verplaatst. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet 

dezelfde maand nog in de bijlages van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. 

 

 

 

Titel 3. Sociaal oogmerk, Onderwerp, Duur 

Artikel3: Sociaal oogmerk en onderwerp. De vereniging richt zich hoofdzakelijk tot de 

Belgische conservators-restaurateurs, zowel actieve gediplomeerden als studenten, van alle 

specialisatiedomeinen. Ze staat open voor iedereen die professioneel met erfgoed bezig is. Met haar 

activiteiten en de voorstelling ervan wil de vereniging het beroep onder de aandacht brengen en 

ingaan tegen een soort isolement van de conservators-restaurateurs: door ontmoetings- en 

uitwisselingsplaatsen te organiseren wil ze onderlinge hulp bevorderen en professionele 



ontwikkeling stimuleren. Het project speelt op verschillende niveaus en draait rond het creëren van 

banden tussen de verschillende disciplines, gemeenschappen, academische niveaus en generaties.  

Haar belangrijkste doelstellingen zijn (niet-limitatieve lijst): 

- verspreiden van het onderzoek en van alle nuttige informatie over conservatie-

restauratie, zowel institutioneel als privaat; 

- bijdragen aan de voortgezette opleiding van conservators-restaurateurs; 

- de conservators-restaurateurs helpen bij het uitbouwen van hun professioneel 

netwerk. 

De vereniging kan alle acties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in 

verband staan. Ze kan meewerken aan en zich interesseren voor alle andere activiteiten met een 

gelijkaardig doel. 

Artikel4: Duur. De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde termijn. 

 

Titel 4. Leden 

Artikel 5: Leden. De vereniging is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, in de 

hoedanigheid van effectieve leden, toegetreden leden, ereleden en andere. 

Artikel 6: Toetreding. Er zijn minimaal drie effectieve leden. Nieuwe effectieve leden kunnen 

bij beslissing van de Raad van Bestuur toetreden. Die beslissing wordt soeverein genomen en hoeft 

niet te worden gemotiveerd. Wie effectief lid wil worden, moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: een schriftelijke aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur, instemmen met de statuten en 

het reglement voor interne orde en de wens kenbaar maken om op een actieve manier aan het 

sociale oogmerk bij te dragen. De rechtspersonen zullen een natuurlijk persoon aanstellen die hen 

binnen de vereniging moet vertegenwoordigen. 

Artikel 7: Register. De vereniging houdt een register met de effectieve leden bij. Alle leden 

kunnen dit register raadplegen. 

Artikel 8: Toegetreden leden. Wie dit aanvraagt, kan toegetreden lid worden, onder 

voorbehoud van de goedkeuring van het bestuurscomité; wanneer ze zich aan de statuten houden 

en de bijdrage hebben betaald, kunnen toegetreden leden gebruik maken van en deelnemen aan de 

activiteiten van de vereniging. Wie de statuten niet naleeft, de bijdragen niet betaalt (en dit ten 

laatste in de maand van de herinnering die per aangetekende brief wordt verstuurd), of handelingen 

stelt of woorden uit die de belangen of de naam van de vereniging ernstig kunnen schaden, kan 

worden geschrapt als toegetreden lid. Toegetreden leden van een vzw onderwerpen zich aan het 

reglement van interne orde van die vereniging en aan de beslissingen en sancties die eruit 

voortvloeien. De Raad van Bestuur kan de titel toekennen van erelid, beschermend lid, lid van 

rechtswege, of andere, en dit aan iedereen die wil bijdragen aan de vereniging en volgens de 

bepaling van de titels die in het reglement van interne orde zijn vastgelegd. 

Artikel 9: Bijdrage. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door de Raad van 

Bestuur en kan niet hoger zijn dan € 250. 

Artikel 10: Ontslag. De leden zijn vrij zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken. 

Ze kunnen dit doen door hun ontslag schriftelijk aan de Raad van Bestuur te melden. 

Artikel 11: Uitsluiting. Het niet-naleven van de statuten, het niet-betalen van de bijdrage ten 

laatste in de maand van de herinnering die per aangetekende brief is verstuurd, het niet-aanwezig, 

vertegenwoordigd of verontschuldigd zijn bij drie opeenvolgende algemene vergaderingen, het 

stellen van daden of uiten van woorden die de belangen of de naam van de vereniging ernstig 



kunnen schaden, kan leiden tot de uitsluiting van een effectief lid; niettemin kan die uitsluiting enkel 

worden uitgesproken via de Algemene Vergadering, met een meerderheid van twee derde van de 

geldig uitgebrachte stemmen. De Raad van Bestuur kan betrokken leden uit hun functie ontheffen 

tot de Algemene Vergadering haar besluit heeft genomen. Leden die hun bijdrage niet betalen, 

kunnen door de Algemene Vergadering als uittredend worden beschouwd.  

Artikel 12: Sociaal fonds. Leden die uittreden, uit hun functie zijn ontheven of zijn 

uitgesloten en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht 

op het sociaal fonds. Zij kunnen geen rekeningoverzichten- of verantwoordingen, verzegelingen of 

inventarissen opvragen. 

 

Titel 5. Algemene Vergadering 

Artikel 13: Samenstelling. De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de 

vereniging. Ze bestaat uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad 

van Bestuur of, indien die er niet is, door een ander lid van de Raad van Bestuur dat door de Raad 

van Bestuur is aangesteld. 

Artikel 14: Bevoegdheden. De Algemene Vergadering heeft macht die haar expliciet door de 

wet of door deze statuten zijn toegekend. Zo vallen onder haar competentie: 

- het wijzigen van sociale statuten; 

- het benoemen en ontslaan van bestuurders; 

- het goedkeuren van begrotingen en rekeningen; 

- het verlenen van kwijting aan de bestuurders; 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

Artikel 15: Algemene Vergadering. Tijdens het eerste halfjaar van het kalenderjaar moet 

minstens één jaarlijkse gewone Algemene Vergadering worden gehouden. De vereniging kan ook op 

elk ogenblik in een buitengewone Algemene Vergadering samenkomen, en dit op beslissing van de 

Raad van Bestuur of op aanvraag van minstens een vijfde van de effectieve leden. 

Artikel 16: Bijeenroeping. Alle effectieve leden moeten door de Raad van Bestuur voor de 

Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. Dit gebeurt met een gewone brief, minstens acht 

dagen vóór de vergadering. De bijeenroeping vermeldt de dag, het uur en de plaats van de 

vergadering en ook wat op de agenda staat. De Raad van Bestuur kan iedereen uitnodigen om de 

volledige of een deel van de Algemene Vergadering als toeschouwer of als consultant bij te wonen. 

Artikel 17: Vertegenwoordiging. Elk effectief lid heeft het recht om aan de vergadering deel 

te nemen. Het mag zich, met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende volmacht, laten 

vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan maximaal van één volmacht houder zijn. 

Artikel 18: Stemming. Alle effectieve leden hebben stemrecht bij de Algemene Vergadering, 

elk lid heeft één stem. 

Artikel 19: Meerderheid. De Algemene Vergadering kan beslissingen nemen op voorwaarde 

dat minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve bij uitzonderingen die 

in de wet of in deze statuten zijn voorzien. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden 

genomen met een absolute meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen 

inbegrepen, behalve wanneer anders door de wet of door deze statuten is beslist. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Ongeldige stemmen en onthoudingen 

worden uitgesloten van het stemquorum. 

Artikel 20: Agenda. De Algemene Vergadering spreekt zich uit over het moreel verslag, het 

financieel verslag en de notulen van de vorige Algemene Vergadering. Verder kan de Algemene 



Vergadering enkel geldige beslissingen nemen over de agendapunten die bij de bijeenroeping waren 

doorgegeven, behalve bij noodgevallen die door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 

zijn erkend op basis van een tweederdemeerderheid van de geldige stemmen en voor zover het 

agendapunt geen wijziging van de statuten betreft; het punt "diverse" dient uitsluitend voor 

mededelingen waarvoor niet hoeft te worden gestemd. Om een agendapunt te kunnen worden, 

moet een punt door minstens een derde van de bestuurders of een twintigste van de effectieve 

leden worden ondertekend; het moet minimaal drie weken vóór de datum van de vergadering aan 

de Bestuursraad worden voorgelegd, samen met een nota met het precieze en volledige onderwerp 

van dit punt. 

Artikel 21: Verspreiding. De beslissingen van de algemene vergaderingen zijn 

medeondertekend door de voorzitter en de secretaris of, in hun afwezigheid, door minimaal twee 

bestuurders en door de effectieve leden die dit aanvragen. Ze zijn opgenomen in een register dat de 

effectieve leden in de zetel van de vereniging kunnen inkijken (het register moet ter plaatse blijven). 

Ook derden kunnen het register raadplegen, op voorwaarde dat ze dit minstens acht dagen vooraf 

bij de secretaris aanvragen en hun rechtmatige belangen hiertoe via uittreksels kunnen aantonen. 

 

Titel 6. Raad van Bestuur  

Artikel 22: Bestuurders. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimaal drie en 

maximaal zes personen. Ze worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van 

vijf jaar. Ze worden uit de effectieve leden gekozen en hebben, in de mate van het mogelijke en om 

een rechtvaardige vertegenwoordiging te garanderen, elk een andere Belgische Masteropleiding 

genoten. Voor elke bestuurder wordt, onder dezelfde voorwaarden, voor benoeming, vervanging en 

ontslag, een vervanger aangeduid.  

Artikel 23: Vervangingen. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. In geval een bestuurder 

tijdens zijn mandaat wegvalt, kan de Algemene Vergadering een tijdelijke bestuurder benoemen. Die 

neemt in dat geval het mandaat over van de bestuurder die hij vervangt. 

Artikel 24: Functies. De raad kan een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester of 

een secretaris aanstellen; eenzelfde bestuurder kan voor verschillende functies worden benoemd. 

De mandaten van de voorzitter en de secretaris worden via een speciale stemming van de Algemene 

Vergadering uit de leden van de Raad van Bestuur gekozen. Bij verhindering van de voorzitter 

worden diens functies waargenomen door de aanwezige bestuurder die hiervoor door de Raad van 

Bestuur is aangesteld. 

Artikel 25: Bijeenroeping. De raad komt minstens eenmaal per jaar samen, maar ook 

wanneer dit voor de vereniging vereist is en telkens wanneer een van zijn leden dit aanvraagt. De 

bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, de secretaris, of, indien er geen bestuurder is, via een 

gewone brief of e-mail.  

Artikel 26: Beraadslaging. De beraadslaging van de raad is geldig indien de helft van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alle beslissingen van de raad worden genomen met een 

absolute meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen inbegrepen, behalve 

wanneer anders door de wet of door deze statuten is beslist. Bij staking van stemmen is de stem van 

de voorzitter doorslaggevend. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden uitgesloten van het 

stemquorum. Alleen voor de toelating van een nieuw effectief lid is bij de stemming een 

tweederdemeerderheid nodig. Een bestuurder kan zich bij de raad laten vertegenwoordigen door 

een andere bestuurder die maximaal van één schriftelijke volmacht houder is. 



Artikel 27: Bevoegdheden. De Raad van Bestuur heeft volledige zeggenschap over het 

bestuur en het beheer van de vereniging. Alleen de handelingen die door de wet of door deze 

statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen niet onder haar competentie. 

Artikel 28: Delegering. De raad kan het dagelijkse bestuur van de vereniging via de hiervoor 

voorziene maatschappelijke handtekening aan een gedelegeerd bestuurder doorgeven. Ze kiest die 

uit haar leden en bepaalt zijn macht. Bovendien kan de Raad van Bestuur een welbepaald deel van 

zijn macht aan een van zijn leden of aan derden delegeren. Elke bestuurder kan pakjes of al dan niet 

aangetekende brieven bij de post afhalen, leverbonnen tekenen en bewarende maatregelen nemen. 

Artikel 29: Register. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een 

notulenregister dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. Dit register wordt in de 

maatschappelijke zetel bewaard. Elk lid met rechtmatige belangen kan er, via uittreksels, kennis van 

nemen, maar het register moet wel ter plaatse blijven. 

Artikel 30: Gezamenlijk uitgeoefende macht. De macht die aan de bestuurder is toegekend, 

geldt voor alle handelingen met betrekking tot het beheer en de vertegenwoordiging van de vzw, 

behalve de handelingen die door de wet of door deze statuten aan de Algemene Raad zijn 

toegekend. De bestuurders oefenen die macht gezamenlijk uit in de Raad van Bestuur, behalve 

wanneer ze hun macht of speciale mandaten hebben gedelegeerd. 

Artikel 31: Einde van het mandaat. Vijf jaar na de benoeming loopt het mandaat ten einde. 

Dit kan echter ook gebeuren wanneer de bestuurder zijn mandaat opgeeft of wanneer de vzw het 

herroept, wanneer hij komt te overlijden, er een verbodsmaatregel voor hem geldt of indien de vzw 

is ontbonden of nietig verklaard. Zolang hij niet is vervangen en als er minder dan drie bestuurders 

overblijven, behoudt de bestuurder zijn bevoegdheid. Overeenkomstig de wet kan alleen de 

Algemene Vergadering een bestuurder tijdelijk uit zijn functie ontheven zonder dat dit wordt 

gepubliceerd. 

Artikel 32: Rechtsvorderingen. Rechtsvorderingen, als verzoeker en als verdediger, worden 

door de Raad van Bestuur in naam van de vereniging aanhangig gemaakt of gevoerd. Dit gebeurt 

door de opvolging en de benaarstiging van een bestuurder die speciaal hiervoor is aangesteld. 

Artikel 33: Handtekening. Indien er geen speciale uitdrukkelijke bepaling bestaat, kan elke 

bestuurder de aktes ondertekenen die via regelmatig besluit door de raad zijn goedgekeurd. Hij 

hoeft zich tegenover derden niet te verantwoorden voor zijn bevoegdheden. 

Artikel 34: Verantwoordelijkheid. De bestuurders dragen, met het oog op hun functie, geen 

enkele persoonlijke verplichting en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van hun 

mandaat. 

 

Titel 7. Boekjaar, begroting en afrekening 

Artikel 35: Boekjaar. Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december. In 

afwijking daarop, start dit boekjaar vandaag en wordt het op 31 december van dit jaar afgesloten. 

Artikel 36: Afrekening en begroting. De afrekening van het voorbije boekjaar en de begroting 

van het volgende worden jaarlijks door de Raad van Bestuur onderworpen aan de goedkeuring van 

de gewone Algemene Vergadering. 

 

  



Titel 8. Ontbinding, vereffening 

Artikel 37: Ontbinding. In geval de vereniging wordt ontbonden, zal de Algemene 

Vergadering soeverein de vereffenaar(s) aanduiden, hun bevoegdheden bepalen en aangeven aan 

welk onbaatzuchtig doel de netto activa van het vennootschappelijk vermogen kunnen worden 

toegekend. 

 

Titel 9. Reglement van interne orde 

Artikel 38: Reglement van interne orde. De Raad van Bestuur kan op de Algemene 

Vergadering een reglement van interne orde voorleggen. De Algemene Vergadering kan, met een 

gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, wijzigingen aan dit reglement aanbrengen. 

 

Titel 10. Arbitrage 

Artikel 39: Geschillen. Bij geschillen tussen leden, tussen een lid en de vereniging, tussen 

groepen van leden of tussen leden en de Raad van Bestuur, wordt de oplossing van het geschil 

toevertrouwd aan een college van drie bemiddelaars die zijn aangesteld volgens de artikels 1676 en 

volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Titel 11. Overgangsregelingen 

Artikel 40: Bestuurders. Met de Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag wordt 

overgegaan tot het ontslag, de herverkiezing en de benoeming van de bestuurders, waarbij een 

Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester, maar ook van drie vervangers, opgenomen in de 

notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juli 2017. 

 

Opgemaakt te  Sharing Knowledge , op 29 juli 2017, in negen originele exemplaren. Elke 

ondertekenaar heeft zijn exemplaar ontvangen, het laatste exemplaar wordt aan het Register van de 

vzw toegevoegd. 

 

 


