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Benaming
(voluit) : Eldonejo Libera
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Schijfstraat 39
2020

Antwerpen

België
Onderwerp akte : Oprichting
OPRICHTINGSAKTE Eldonejo Libera vzw
1. Oprichting
Tussen de ondergetekenden
- Lode Van de Velde, Schijfstraat 39, 2020 Antwerpen, geboren op 1 april 1971 te Kapellen;
- Vicky Van de Kerckhoven, Schijfstraat 39, 2020 Antwerpen, geboren op 13 september 1990 te Antwerpen;
- Kevin De Laet, Rijkenhoek 3/5, 2000 Antwerpen, geboren op 7 augustus 1981 te Wilrijk.
werd op 10 april 2018 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten
hieronder vermeld staan (punt 2).
De oprichters zijn tevens de leden van de Algemene Vergadering
2. Statuten
STATUTEN Eldonejo Libera
Naam, doel en duur
Artikel 1 - Benaming
De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: "Eldonejo Libera", hierna genoemd als de Vereniging
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen te Schijfstraat 39, 2020
Antwerpen.
De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid de zetel wijzigen. De eventuele wijziging zal
worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 - Doel
De Vereniging heeft tot doel:
- de publicatie van boeken en andere culturele of pedagogische bronnen in het Esperanto en minderheidstalen
te bevorderen;
- auteurs te ondersteunen bij het uitgeven van werk dat een culturele of pedagogische waarde bezit, in eender
welke taal.
De Vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van
het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van
het maatschappelijke doel.
Artikel 4 - Duur
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Leden en lidgeld
Artikel 5 - Leden
De Vereniging bestaat uitsluitend uit effectieve of werkende leden. Dit zijn volwaardige leden van de
Algemene Vergadering die beschikken over de volheid van rechten en alle plichten voorzien door de wet en
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deze statuten. Het zijn de stichters en allen die nadien als effectief lid aanvaard werden door de algemene
vergadering en niet vrijwillig zijn uitgetreden, overleden of onvrijwillig werden ontslagen. Zij worden als dusdanig
op de ledenlijst van de Algemene Vergadering vermeld.
Artikel 6 - Aantal
Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum aantal leden moet ten minste drie bedragen.
Artikel 7 - Lidgeld
Leden zijn geen lidgeld verschuldigd.
De Raad van Bestuur
Artikel 8 - Samenstelling
Het beleid van de Vereniging wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De Raad is samengesteld uit minimum
twee effectieve leden. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd en zijn ten allen tijde door deze
afzetbaar. Om tot bestuurder te worden verkozen moet men lid zijn en de leeftijd van achttien jaar bereikt
hebben.
Artikel 9 - Vergoedingen
De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd. Zij kunnen een eventueel wel een vergoeding van hun
kosten bekomen, mits voorafgaandelijk goedkeuring van de uitgave door de bestuursvergadering.
Artikel 10 - Bevoegdheid
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling. Tegenover derden wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de
handtekening van een bestuurder. De Raad is bevoegd alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk
door de wet aan de Algemene Vergadering toegewezen zijn. De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen
uit die hij nodig acht. De Raad is ook verantwoordelijk voor alle verplichte publicaties. De Raad van Bestuur
treedt op als college volgens het meerderheidsbestuit. De Raad van Bestuur kan het dagelijks beleid of
onderdelen daarvan delegeren aan een directeur.
De Algemene Vergadering
Artikel 11 - Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van
de Raad van Bestuur. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Elk effectief
lid kan slechts één ander effectief iid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over een stem.
Artikel 12 - Bevoegdheid
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van
bestuurders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden
van de vereniging, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, het omvormen van de vereniging tot een
vennootschap met sociaal oogmerk. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
Artikel 13 - Bijeenroeping
De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks samengeroepen in de loop van het eerste trimester ten einde
de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopend jaar goed te keuren.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen
telkens als het belang van de Vereniging het vereist of wanneer ten minste één van de leden er om verzoekt.
De oproeping gebeurt elektronisch, ten minste acht dagen voor de vergadering, en is ondertekend door de
voorzitter of twee bestuurders. Ze vermeldt plaats, dag en uur en bevat de agenda die wordt vastgesteld door de
Raad van Bestuur.
Artikel 14 - Besluitvorming
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve voor de door de Wet voorziene gevallen van
statutenwijziging, uitsluiting van een lid, ontbinding van de vereniging en wijziging van het doel.
Artikel 15 - Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de voorzitter.
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en bewaard op de zetel van de Vereniging.
Begroting en rekeningen
Artikel 16 – Begroting en jaarrekening
leder jaar wordt de rekening van het verlopen boekjaar afgesloten en de begroting van het volgend boekjaar
opgemaakt.
Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen zes maanden na
afsluitingsdatum van het boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar
loopt vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2018.
Artikel 17 - Ontbinding
Bij ontbinding van de vereniging zal haar bezit besteed worden aan een doel dat het meest de huidige
doelstellingen benadert, te bepalen door de Algemene Vergadering.
Artikel 18 - Varia
Voor al wat niet door deze statuten wordt geregeld, zal de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002 van toepassing zijn.
Aldus beslist door de Bijzondere Algemene Vergadering,
samengekomen te Antwerpen, op 10 april 2018.
3. Benoeming
Na het vastleggen van de statuten hebben de oprichters op de Algemene Vergadering van 10 april 2018 als volgt
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beslist:
te benoemen tot bestuurders van de VZW:
- Lode Van de Velde, Schijfstraat 39, 2020 Antwerpen, geboren op 1 april 1971 te Kapellen; voorzitter penningmeester
- Vicky Van de Kerckhoven, Schijfstraat 39, 2020 Antwerpen, geboren op 13 september 1990 te Antwerpen;
secretaris
- Kevin De Laet, geboren te 7 augustus 1981 te Wilrijk, bestuurder
Gedaan te Antwerpen op 10 april 2018
Voor eensluidend afschrift,
Lode Van de Velde
voorzitter - penningmeester
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Vicky Van de Kerckhoven
secretaris
Kevin De Laet
bestuurder
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