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I 

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

 

1. Artikel 1: Naam 

De vereniging draagt de naam ‘JCI Mechelen’, vereniging zonder winstoogmerk. De 
vermelding van ‘vzw’ dient steeds vermeld te worden achter de naam JCI Mechelen. 

De leden worden ‘Jaycees’ genoemd, conform de Engelstalige fonetische uitspraak 
van de letters ‘J.C.’. 

Zij is ook naar buiten getreden onder de benaming ‘Jaycees Mechelen vzw’, ‘Jonge 
Kamer Mechelen vzw’ of onder de benaming ‘Junior Chamber International Mechelen 
vzw’. 

 

2. Artikel 2: Zetel 

De vereniging is gevestigd te 2800 Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, en 
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Deze mag worden 
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de Algemene 
Vergadering, mits inachtneming van de taalwetgeving. 

  

3. Artikel 3: Doel 

De vereniging heeft tot doel: De principes van Junior Chamber International 
Vlaanderen te verspreiden, te weten: een bijdrage leveren tot de vooruitgang van de 
universele gemeenschap door aan jonge mensen kansen te bieden om hun 
leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en 
ondernemingszin te ontwikkelen, eigenschappen die positieve veranderingen in de 
gemeenschap teweegbrengen.  

Het organiseren van initiatieven die het realiseren van de doelstellingen kunnen 
bevorderen. 

 

4. Artikel 4: Duur 

A) De vereniging werd opgericht op 11 december 1976 voor onbepaalde duur. 

 

B) JCI Mechelen vzw werd in 1976 opgericht onder de naam Jonge Economische 
Kamer, Mechelen. De Oprichters waren: 

 
1. Brusselmans Mark, bediende, Brusselsesteenweg 314, Mechelen 
2. Thaels Peter, Spilstraat 72, Zemst, bediende 
3. Van Havenbergh Luk, Bankbediende, Korenmarkt 1, Mechelen 
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4. Verdoodt Robert, advokaat, Louisastraat 2, Mechelen 
5. Tiest Roger, bediende, Kameliastraat 23, Berchem 
6. Thierry Cardon de Lichtbuer, bediende, Zandbergstraat 21, Rijmenam 
 
 
 

II 

LEDEN 

 

5. Artikel 5: Aantal leden 

Het aantal leden is niet beperkt, doch mag niet minder zijn dan drie.  

 

6. Artikel 6: Soort leden 

De vereniging is samengesteld uit natuurlijke personen.  

Alle leden aanvaarden de statuten en het RIO van de vereniging en verbinden zich 
ertoe deze na te leven.  

 

A. Leden 

Als nieuw werkend lid kan toetreden ieder die door de Raad van Bestuur als zodanig 
wordt toegelaten. Deze beslist vrij, met gewone meerderheid van stemmen, over elk 
verzoek tot toetreding 

 

B. Toegetreden leden 

Alle natuurlijke en rechtspersonen die wensen mee te werken aan de realisatie van de 
doelstellingen van de vereniging kunnen worden toegelaten als toegetreden leden. 
Deze toegetreden leden kunnen Senatoren, ereleden of steunende leden zijn. 

 

De toelatingsvoorwaarden voor leden en toegetreden leden worden vastgelegd in het 
RIO. Toegetreden leden hebben geen stemrecht doch slechts een raadgevende stem 
op de vergaderingen. 

 

7. Artikel 7: lidmaatschap (voorwaarden en 

procedures) 

 

A. Toegetreden leden 

Steunende leden zijn diegenen die uit sympathie, geldelijk de vereniging steunen. 
Zij kunnen uitgenodigd worden tot bepaalde activiteiten van de vereniging.  
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Ereleden krijgen deze titel toegekend door de algemene vergadering voor een 
bijzondere staat van dienst. 

De titel JCI Senator wordt door JCI Senate toegekend aan leden met een 
bijzondere staat van dienst. 

 

B. Procedure toetreden nieuwe leden en mogelijkheden lidmaatschap 

De Raad van Bestuur bepaalt welke kandidaat leden lid kunnen worden, en 
baseert zich daarvoor op de criteria bepaald in het RIO.  

 

  

8. Artikel 8: Uittreden en uitsluiting van leden. 

Elk lid of toegetreden lid kan te allen tijde vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag 
moet bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld. 

Het uittreden van leden gebeurt door het niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage 
voor het komende werkjaar. 

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten, 
met twee/derde meerderheid van de aanwezige (of vertegenwoordigde) stemmen.  

Uitsluiting van een lid kan aangevraagd worden aan de Raad van Bestuur door ten 
minste vijf leden, waarvan maximum twee van de Raad van Bestuur, op schriftelijk en 
ondertekend verzoek.  De Raad van Bestuur zal de aanvraag onderzoeken na het 
betreffende lid verplicht te hebben gehoord, die zich mag laten bijstaan.  Indien ze 
vaststelt in een gemotiveerde beslissing dat er redenen zijn om tot uitsluiting over te 
gaan, zal ze het volledige dossier overmaken aan de Algemene Vergadering.  

Binnen de acht dagen volgend op de beslissing brengt Raad van Bestuur het lid van 
de op hem betrekking hebbende beslissingen schriftelijk op de hoogte. 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, of onbekwaam of in 
staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt 
gesteld. 

Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden leden kunnen 
geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit de 
teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere 
prestaties vorderen. 

 

9. Artikel 9: Lidgeld 

De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage zal niet hoger zijn dan EUR 500. 

De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Het lidgeld dient 
betaald te worden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar. 
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 III 

BESTUUR 

 

10. Artikel 10 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van tenminste drie bestuurders, leden 
van de vereniging. 

De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering verkozen, de andere bestuurders 
eveneens, doch hun mandaten worden verdeeld in de schoot van de Raad. De 
kandidaten moeten voldoen aan de criteria zoals bepaald in het RIO. 

De bestuurders worden aangeduid voor de periode van één werkingsjaar door de 
Algemene Vergadering. 

Het mandaat van de bestuurders begint op 1 augustus volgend op hun verkiezing. 

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

De verkozen Raad van Bestuur kan bijkomende bestuurders ter coöptatie voordragen 
aan de Algemene Vergadering. 

De bestuurders worden niet bezoldigd. 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen als minimum de helft  van haar 
leden aanwezig zijn. 

 

De stemming gebeurt geheim. Voor de verkiezing van de voorzitter is de tweederde 
meerderheid vereist in de eerste stemronde. Indien in een eerste ronde geen enkele 
kandidaat-voorzitter een tweederde meerderheid behaalt, zal een tweede stemronde 
worden gehouden tussen de twee kandidaat-voorzitters die in de eerste ronde de 
meeste stemmen behaalden. In deze stemronde volstaat de gewone meerderheid. Bij 
staking van stemmen is de kandidaat-voorzitter verkozen die het langste lid is van de 
vereniging. 
 

Voor de verkiezing van een bestuurder is een gewone meerderheid (de helft +1) 
vereist in de eerste stemronde. Indien in een eerste ronde geen enkele kandidaat-
bestuurder een gewone meerderheid behaalt, zal een tweede stemronde worden 
gehouden tussen de twee kandidaat-bestuurders die in de eerste ronde de meeste 
stemmen behaalden. In deze stemronde volstaat eveneens de gewone meerderheid. 
Bij staking van stemmen is de kandidaat-bestuurder verkozen die het langste lid is van 
de vereniging. 

De verkiezingen worden gehouden op de algemene vergadering van juni. 

 

11. Artikel 11 

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij 
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
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De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur en leiding 
te verrichten in de brede zin, met de uitzonderingen van de handelingen 
voorbehouden aan de Algemene Vergadering, krachtens de wet of de statuten of het 
RIO. 

De vereniging kan slechts gebonden worden door de handtekening van haar voorzitter 
en één andere bestuurder, uitgezonderd het beheer van de kas, toevertrouwd aan de 
penningmeester, die in akkoord met een door de Raad van Bestuur gevolmachtigde 
bestuurder zal handelen. 

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de 
verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen 
van de hun gegeven opdracht. 

 

12. Artikel 12 

De Raad van Bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen in de gevallen bepaald 
bij de wet of de statuten of wanneer tenminste twee bestuurders het vragen. 

De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.  

 

 

 IV 

BESTUUR 

13. Artikel 13 

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor: 

1. de wijziging van statuten en/of het RIO; 
2. de benoeming en ontslag van de bestuurders; 
3. de benoeming en ontslag van de commissaris(sen) en het bepalen van hun aantal 

en hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen); 
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
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 gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Voor alle andere besluiten volstaat een Open Forum waarbij minstens de helft van de 
leden en de helft van de Raad van Bestuur is vertegenwoordigd. 

 

14. Artikel 14: Soorten 

A. De gewone Algemene Vergadering van de werkende leden, jaarvergadering 
genoemd, moet twee maal per jaar worden bijeengeroepen: 

 één maal in de loop van de maand juni, teneinde te beraadslagen en te 
stemmen over: 
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 de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur; 

 de goedkeuring van de begroting van het nieuwe werkingsjaar. 

 één maal in de loop van de maand september, teneinde te beraadslagen en te 
stemmen over: 

 het ontslag van de in functie zijnde Raad van Bestuur; 

 de rekeningen van het voorbije werkingsjaar; 

 de kwijting aan de ontslagnemende raad van bestuur. 

B. Te allen tijde kan ook een bijzondere Algemene Vergadering worden 
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot 
haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. 

C. Te allen tijde kan een buitengewone Algemene Vergadering worden 
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te 
besluiten. 

 

15. Artikel 15 

1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de 
gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de 
leden het vraagt. 

2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na het afsluiten van 
het boekjaar.  Datum en uur worden door de Raad van Bestuur bepaald. 

3. Alle leden worden ten minste acht kalenderdagen voor de Algemene Vergadering 
opgeroepen. De agenda en indien van toepassing, de begroting en de rekeningen, 
worden bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste 
één twintigste van de leden en ten minste vijftien kalenderdagen voor de Algemene 
Vergadering schriftelijk bij de voorzitter kenbaar gemaakt, wordt op de agenda 
gebracht. 

4. Uitnodigingen voor een gewone Algemene Vergadering en een bijzondere 
Algemene vergadering mogen ook geldig (8 dagen op voorhand) per E-mail 
gebeuren. Leden die per brief wensen uitgenodigd te worden laten dit tijdig aan de 
secretaris weten. Er wordt gevraagd een reply te sturen op de mail met de 
uitnodiging en dit binnen de 48u, zoniet wordt er vooralsnog een uitnodiging per 
gewone post verstuurd door de secretaris” 

5. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders 
bepalen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem 
vertegenwoordigt, doorslaggevend. 

6. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.  

 

16. Artikel 16 

Elk lid heeft één stem. 

Iedereen die niet op de AV kan aanwezig zijn, kan zich per volmacht laten 
vertegenwoordigen. Een volmacht moet schriftelijk aan de secretaris van de 
vergadering overgemaakt worden. Elk werkend lid kan maximaal 2 volmachten 
vertegenwoordigen.  
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17. Artikel 17 

De beslissingen van de Algemene Vergadering moeten uiterlijk acht kalenderdagen na 
de betreffende Algemene Vergadering aan de leden worden bezorgd en worden 
vastgelegd in een notulenboek, getekend door de voorzitter en de secretaris. De 
getekende notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging waar alle 
belanghebbenden er kennis van kunnen nemen, doch zonder verplaatsing van het 
notulenboek. 

 

 

 V 

DE REKENINGEN 

 

18. Artikel 18 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

Met het einde van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van 
het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en de balans opgemaakt, zij worden aan de 
goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen. Het batig saldo vergroot het 
vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan 
de leden worden uitgekeerd. 

 

 

 VI 

ONTBINDING – BESTEMMING VERMOGEN 

 

19. Artikel 19 

De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden geregeld door de wet van 2 
mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

 

20. Artikel 20 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering één of meer 
vereffenaar(s) benoemen, hun macht bepalen en beslissen over de aanwending van 
de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, zuivering van de passiva, door 
aan deze goederen een waarde en bestemming te geven die zo dicht mogelijk 
verband houden met het doel waarmee de vereniging werd opgericht. 
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 VII 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

21. Artikel 21 

De Raad van Bestuur stelt een Reglement van Inwendige Orde (RIO) op. 

Dit reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en kan wijzigen bij 
gewone meerderheid der stemmen. 

 

 VIII 

SLOTBEPALINGEN 

 

22. Artikel 22 

Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten of in het RIO wordt uitdrukkelijk 
verwezen naar de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

 

23. Artikel 23 

Deze statuten vervangen de vorige statuten. 

 

 


