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Urania, Volkssterrenwacht van Antwerpen, v.z.w. 
Mattheessensstraat 60 
2540 Hove 
Ondernemingsnummer: 407.668.333 
 

NIEUWE STATUTEN 

Bij unanieme beslissing van de bijzondere algemene vergadering, gehouden te Hove op 12 december 2005, 
volgens de voorschriften van de wet van 27 juni 1921, zoals herhaaldelijk gewijzigd, wordt de tekst van de 
statuten van de vereniging vervangen door de volgende tekst: 

Naam, zetel, doel, duur 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Urania, Volkssterrenwacht van Antwerpen”, v.z.w., kort 
“Volkssterrenwacht Urania”. 

Artikel 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Mattheessensstraat 60, in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

Artikel 3. §1. De vereniging heeft tot doel de popularisering en de actieve beoefening van sterrenkunde, 
weerkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen en technieken.  

§2. Zij wil de verwezenlijking van deze doelstellingen tevens kaderen in een ruimere maatschappelijke 
context. Daarom wil zij bijdragen tot het verkleinen van de kloof tussen enerzijds de bevolking en anderzijds 
wetenschap en technologie door haar diensten aan te bieden aan derden, in het bijzonder de overheid, de 
wetenschappelijke instellingen en de ruimtevaartindustrie. Zij wil daarbij de bevolking sensibiliseren voor 
het belang van wetenschapsbeoefening en ruimtevaarttechnologie, en jongeren aanmoedigen 
wetenschappelijke of technologische studies te overwegen. 

§3. Om haar doel te verwezenlijken, zal de vereniging een vrijwilligerswerking uitbouwen. Hiermee wil zij 
aan haar werking een breed draagvlak geven en de vrijwilligers de mogelijkheid bieden in het  kader van het 
realiseren van de doelstellingen van de vereniging zichzelf te realiseren. 

§4. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van 
het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur, pacht of 
gebruik nemen, verwerven, bezitten of vervreemden. 

§5. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de 
opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel. 

Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

Leden 

Artikel 5. §1. De vereniging omvat effectieve leden, toegetreden leden en ereleden. Deze laatste worden 
beschouwd als toegetreden leden, tenzij zij het effectief lidmaatschap hebben verworven. Toegetreden leden 
worden niet aangezien als effectieve leden van de vereniging. 

§2. De effectieve leden zijn de leden waarvan de wet van 27 juni 1921, zoals herhaaldelijk gewijzigd, de 
rechten en plichten omschrijft. 

§3. Het aantal leden is onbeperkt, maar het aantal effectieve leden moet ten minste tien bedragen.  

Artikel 6. §1. Om effectief lid te worden van de vereniging, moet men een natuurlijk persoon zijn en 
worden voorgedragen door de raad van bestuur. Door de aanvaarding van het effectief lidmaatschap, 
onderschrijft de betrokkene de statuten en de beschikkingen voortvloeiend uit de uitvoering ervan. 
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§2. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder toegetreden leden en ereleden tot de vereniging 
worden toegelaten. 

§3. De raad van bestuur bepaalt de door de effectieve en toegetreden leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage. 
Deze bijdrage zal maximum 250 euro bedragen. Ereleden die niet tevens effectief lid zijn, kunnen worden 
vrijgesteld van het betalen van de bijdrage. 

Artikel 7. §1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur, en eindigt door vrijwillig ontslag of uitsluiting of, 
van rechtswege, door overlijden. Een effectief lid dat failliet of onbekwaam wordt verklaard, of onder 
voorlopig bewind wordt gesteld, verliest van rechtswege de hoedanigheid van effectief lid en wordt 
toegetreden lid. 

§2. Vrijwillig ontslag geschiedt door het schrijven van een gewone ontslagbrief, gericht aan de voorzitter 
van de raad van bestuur. 

Een lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand na de tweede aanmaning, wordt als 
ontslagnemend beschouwd. 

§3. Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met een 
tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, nadat het betrokken lid in 
de gelegenheid werd gesteld om gehoord te worden. 

§4. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, de rechthebbenden van een overleden lid, of anderszins een lid 
wier effectief of toegetreden lidmaatschap van rechtswege beëindigd werd, kan geen aanspraak maken op 
het vermogen van de vereniging, noch teruggave vorderen van de gestorte bijdragen, inbrengen of andere 
prestaties. 

Algemene vergadering 

Artikel 8. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. De toegetreden leden 
maken er geen deel van uit. De ereleden maken er slechts deel van uit in zoverre ze ook effectief lid zijn. 

Artikel 9. De algemene vergadering is bevoegd voor: 
1. de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval 

een bezolding wordt toegekend; 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de begroting en de rekening; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid; 
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9. alle materies die de wet of deze statuten uitdrukkelijk aan haar toewijzen. 

De algemene vergadering stelt alle uitvoeringsmodaliteiten vast die zij nodig acht om deze bevoegdheden uit 
te oefenen, evenwel zonder daarbij haar bevoegdheden te overschrijden. 

Artikel 10. §1. Op initiatief van de raad van bestuur, zal er tweemaal per jaar een gewone algemene 
vergadering gehouden worden, eenmaal in de eerste helft van het jaar en eenmaal in de tweede helft van het 
jaar. De goedkeuring van de rekening staat op de agenda van de eerste vergadering en de goedkeuring van 
de begroting op de agenda van de tweede vergadering. 

§2. Op initiatief van de raad van bestuur, kunnen buitengewone algemene vergaderingen worden 
bijeengeroepen. Indien ten minste een vijfde van de effectieve leden erom verzoekt, roept de raad van 
bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeen binnen de zes weken na ontvangst van het verzoek. 

§3. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen, ten minste acht dagen voor de gewone of 
buitengewone vergadering, schriftelijk of via e-mail. De uitnodiging vermeldt dag, uur, plaats en agenda. 



 3 

Elk voorstel onderschreven door minstens een twintigste van de effectieve leden wordt op de agenda 
geplaatst. 

§4. Enkel de effectieve leden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. De raad van 
bestuur kan evenwel personen met raadgevende stem tot de algemene vergadering toelaten. 

Artikel 11. §1. De algemene vergadering vergadert geldig als meer dan de helft van de bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bijkomend quorum is niet vereist, behalve voor die agendapunten 
waarvoor de wet van 27 juni 1921, zoals herhaaldelijk gewijzigd, er een oplegt. 

In geval op de eerste vergadering niet het vereiste aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, kan 
er een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

§2. Een effectief lid mag zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen, maar ieder effectief lid 
mag ten hoogste één volmacht dragen. 

§3. Op voorwaarde dat ten minste twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden 
hiermee instemmen, kunnen ter vergadering agendapunten worden toegevoegd. Deze mogen echter geen 
betrekking hebben op een statutenwijziging, de uitsluiting van een lid, de afzetting van een bestuurder of de 
vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

§4. Besluiten van de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd door meer dan de helft van de 
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, de 
uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen evenwel slechts genomen 
worden mits de voorwaarden bepaald in de wet van 27 juni 1921, zoals herhaaldelijk gewijzigd, worden in 
acht genomen. Voor besluiten in verband met de afzetting van bestuurders, worden dezelfde voorwaarden in 
acht genomen als voor besluiten in verband met de uitsluiting van leden. 

Artikel 12. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De 
secretaris van de raad van bestuur is tevens secretaris van de algemene vergadering. 

Artikel 13. De secretaris maakt een verslag van elke gewone en buitengewone algemene vergadering. Dit 
wordt ondertekend door voorzitter en secretaris en opgenomen in een register. Het verslag wordt aan alle 
effectieve leden bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.  

Derden die van een wettig belang doen blijken, kunnen aan de raad van bestuur een uittreksel van het 
verslag vragen. 

Kopieën of uittreksels van het verslag ten behoeve van derden worden ondertekend door voorzitter en 
secretaris. 

Bestuur 

Artikel 14. §1. De vereniging wordt bestuurd door een raad bestaande uit negen tot twaalf bestuurders, 
benoemd door de algemene vergadering. 

§2. Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men effectief lid zijn van de vereniging. 

§3. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Artikel 15. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Het mandaat van bestuurder is 
onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van bestuurder eindigt ook wanneer de algemene vergadering een 
ontslagneming aanvaardt, bij afzetting door de algemene vergadering, en, van rechtswege, door beëindiging 
van het effectief lidmaatschap. 

Elke bestuurder aangeduid om een tussentijds opengevallen mandaat uit te oefenen, is slechts voor de 
overblijvende duur van dit mandaat benoemd. 
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Artikel 16. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. 

Indien de voorzitter afwezig is, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste 
aanwezige bestuurder, indien de ondervoorzitter ook afwezig is. 

Artikel 17. §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 uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip 
van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het 
lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, en van het 
opheffen van hypotheken. 

In het bijzonder is de raad van bestuur bevoegd voor de benoeming, het ontslag en de vaststelling van de 
bezoldiging van het personeel, het afsluiten van aankoop-, verkoop- erfpacht-, opstal-, huur- en 
verhuurovereenkomsten, van welke duur ook, en het aanvaarden of verwerpen van subsidies, schenkingen 
en legaten. Deze opsomming is niet limitatief. 

§2. Alle bevoegdheden, uitgezonderd deze die door de wet of door deze statuten zijn toegewezen aan de 
algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 

Artikel 18. §1. De raad van bestuur kan een welomschreven bevoegdheid delegeren aan een of meer 
bestuurders, aan de directeur, aan een of meer adjunct-directeurs, aan een of meer medewerkers van de 
directeur of aan een of meer personeelsleden. Het besluit vermeldt of de gedelegeerden afzonderlijk kunnen 
dan wel gezamenlijk of als college moeten optreden, en vermeldt een einddatum waarop de volmacht 
verstrijkt. De delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. 

§2. De voorzitter is bevoegd om de algemene vergadering in gewone of buitengewone zitting bijeen te 
roepen. 

§3. Elke bestuurder, afzonderlijk handelend, is bevoegd voor alle verrichtingen met de Post. 

§4. Om de vereniging te binden ten opzichte van derden, volstaat steeds de gezamenlijke handtekeningen 
van twee bestuurders. Voor handelingen waarvan de waarde 2500 euro niet overschrijdt, volstaat evenwel de 
handtekening van één bestuurder.  

§5. Om de vereniging te binden ten opzichte van derden, kan de raad van bestuur een welomschreven 
volmacht verlenen aan een bestuurder, de directeur, een adjunct-directeur, een medewerker van de directeur 
of een personeelslid. Het besluit vermeldt een einddatum waarop de volmacht verstrijkt. 

Artikel 19. Voor de dagelijkse leiding van de vereniging benoemt de raad van bestuur een directeur. Op 
verzoek van de directeur kan de raad van bestuur bovendien een of meer adjunct-directeurs benoemen. 
Directeur en adjunct-directeur(s) handelen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en zijn aan 
hem verantwoording verschuldigd.  

In het kader van het uitbouwen van een vrijwilligerswerking, benoemt de directeur onder de effectieve en 
toegetreden leden van de vereniging een aantal medewerkers die hem bijstaan in het uitvoeren van zijn taak. 
Deze medewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de directeur en zijn aan hem verantwoording 
verschuldigd. 

De dagelijkse leiding van de vereniging en het statuut van medewerker van de directeur worden geregeld bij 
huishoudelijk reglement. 
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Indien de directeur geen bestuurder is, woont hij de vergaderingen van de raad van bestuur bij met 
raadgevende stem. Indien hij verhinderd is, kan hij zich in voorkomend geval laten vertegenwoordigen door 
een adjunct-directeur. 

Artikel 20. De raad van bestuur kan onder de effectieve leden adviseurs benoemen die haar vergaderingen 
bijwonen met raadgevende stem. 

Artikel 21. De raad van bestuur stelt alle huishoudelijke reglementen die hij nodig acht vast en vaardigt ze 
uit. Deze huishoudelijke reglementen mogen echter geen materies regelen die de uitdrukkelijke bevoegdheid 
zijn van de algemene vergadering. 

Artikel 22. §1. De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal in de eerste helft van het jaar en minstens 
eenmaal in de tweede helft van het jaar. Een vergadering in de eerste helft van het jaar gaat de gewone 
algemene vergadering in de eerste helft van het jaar vooraf en heeft de voorbereiding hiervan als een van 
haar agendapunten; een vergadering in de tweede helft van het jaar gaat de gewone algemene vergadering in 
de tweede helft van het jaar vooraf en heeft de voorbereiding hiervan als een van haar agendapunten. 

§2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping 
gebeurt schriftelijk of via e-mail, ten minste acht dagen op voorhand, en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.  

De termijn van acht dagen kan evenwel verkort worden als alle bestuurders het hiermee eens zijn. 

Artikel 23. §1. De raad van bestuur vergadert geldig als meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, maar 
iedere bestuurder mag ten hoogste één volmacht dragen. Besluiten van de raad moeten worden goedgekeurd 
door meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.  

Ter vergadering kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd op voorwaarde dat ten minste twee 
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders hiermee instemmen. 

§2. De raad van bestuur kan eveneens geldig vergaderen zonder fysiek bij elkaar te komen, door gebruik te 
maken van om het even welke communicatiemiddelen, op voorwaarde dat alle bestuurders hiermee 
instemmen. In dat geval moeten besluiten van de raad de goedkeuring wegdragen van alle bestuurders die 
zich niet uitdrukkelijk afzijdig hebben gehouden van de beraadslaging.  

Indien deze vergadervorm wordt gebruikt, kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd. 

§3. Een bestuurder die een belang heeft strijdig met de belangen van de vereniging, moet zich afzijdig 
houden van de beraadslaging en van de beslissing over het punt dat hem aanbelangt. 

Artikel 24. De secretaris maakt een verslag van elke vergadering van de raad van bestuur. Dit wordt 
ondertekend door voorzitter en secretaris en opgenomen in een register. Het verslag wordt aan alle 
bestuurders bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.  

Derden die van een wettig belang doen blijken, kunnen aan de raad van bestuur een uittreksel van het 
verslag vragen. 

Kopieën of uittreksels van het verslag ten behoeve van derden worden ondertekend door voorzitter en 
secretaris. 

Begrotingen en rekeningen 

Artikel 25. §1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

§2. Ieder jaar stelt de penningmeester, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, de 
rekeningen op van het voorbije boekjaar, evenals een begroting van inkomsten en uitgaven op voor het 
volgende boekjaar. Beide worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, tijdens de 
gewone vergadering in respectievelijk de eerste en de tweede helft van het jaar. 
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Ontbinding 

Artikel 26. Tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene 
vergadering op de wijze vastgelegd in de wet van 27 juni 1921, zoals herhaaldelijk gewijzigd. 

Artikel 27. In geval van ontbinding, wordt het overblijvend actief, na vereffening van de schulden en het 
aanzuiveren van de lasten, toegekend aan een vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig doel, 
aan te duiden door de algemene vergadering. 

Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 28. Deze tekst van de statuten is van toepassing vanaf 1 januari 2006 en vervangt alle voorgaande. 

Artikel 29. De effectieve leden, aangesloten leden en ereleden op datum van 31 december 2005 blijven of 
worden respectievelijk effectieve leden, toegetreden leden of ereleden bij de inwerkingtreding van deze tekst 
van de statuten. 

Artikel 30. Alle volmachten verleend vóór 1 januari 2006 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad zonder vermelding van een einddatum, behouden hun geldigheid tot 13 februari 2007, tenzij zij 
eerder herroepen zijn. 

Artikel 31. Bij het invullen van een functie binnen de vereniging, inclusief het lidmaatschap, wordt enkel 
rekening gehouden met kwalificaties nodig of nuttig voor het vervullen van die functie. Niet-
geslachtsneutrale voornaamwoorden in deze statuten en de beschikkingen voortvloeiend uit de uitvoering 
ervan, hebben daarom enkel betrekking op het taalkundig geslacht van de zelfstandige naamwoorden 
waarnaar zij verwijzen. 

Artikel 32. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals 
herhaaldelijk gewijzigd, van toepassing. 

Opgemaakt te Hove, op 12 december 2005. 

Voor echt verklaard: 

 
 
 
 
 
Johan De Hert,          Marc Gyssens, 
secretaris          voorzitter 


