
 

Tussen ondergetekenden 

 

Piraat Piet, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

Saurus Dino, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

 

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de bepalingen van 
de wet van 27 juni 1921, waarvan de statuten de volgende zijn  

 

Artikel 1. De vereniging: benaming, zetel, duur 

 

Art.1.1. De vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genoemd) draagt de naam ‘ Speelplein Saurus’. 

 

Art.1.2. De zetel van de vzw is gevestigd te Mechelen, Lange Ridderstraat 22 in het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen. 

 

Art.1.3. De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. 

 

 

Artikel 2. Doeleinden en activiteiten 

 

Art.2.1. De vereniging heeft tot doel speelpleinwerking voor kinderen en een animatorenwerking voor jongeren 
te organiseren. Ze kan hiertoe allerlei activiteiten organiseren of eraan deelnemen. 

Zij mag in gebruik of in eigendom hebben, ontvangen en verwerven alle roerende en onroerende goederen 
die zij voor het bereiken van haar doel nodig heeft. 

De vereniging kan aanvullend ook commerciële en winstgevende activiteiten ontplooien, op voorwaarde dat 
de opbrengsten volledig worden besteed aan de verwezenlijking van het doel. 

. 

Art.2.2. Tot de concrete activiteiten om deze doelstelling te bereiken behoren onder meer: 

-Organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie  

-Alle activiteiten die nodig zijn om de werking te organiseren: daartoe behoren contacten met de stad, werving 
van animatoren, publicaties, vergaderingen met animatoren. 

 

 

Artikel 3. Leden 

 

Art.3.1. 

Het aantal leden van de algemene vergadering is onbeperkt. Elke persoon kan zich kandidaat stellen. Nieuwe 
leden kunnen zich schriftelijk of via mail kandidaat stellen bij de raad van bestuur. De algemene vergadering 
beslist over de toetreding. 

 

Art.3.2. 

Leden van de algemene vergadering moeten geen lidgeld betalen. 

Elk lid van de algemene vergadering kan zelf ontslag nemen zonder opgave van redenen, het ontslag moet 
schriftelijk of via mail aan de voorzitter ter kennis gebracht worden. 

 

 

Artikel 4. De Algemene Vergadering 

 

Art.4.1. Bevoegdheden: waar de algemene vergadering uitsluitend voor verplicht is 

1.Wijziging van de statuten 

2.Benoeming en afzetting van de bestuurders 

3.De kwijting aan de bestuurders 

4.De goedkeuring van de begroting en de rekening 

5.De ontbinding van de vereniging 

6.De uitsluiting van een lid 

Alle andere bevoegdheden zijn voor de raad van bestuur 

 

Art.4.2. Vergaderingen 

Er wordt een jaarlijkse vergadering gehouden in de eerste helft van het jaar. 

De leden worden via electronische post verwittigd door de secretaris ten minste 10 dagen voor de algemene 
vergadering. 



Beslissingen die genomen worden staan in het verslag van de vergadering. 

Bijzondere bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden. De leden moeten hierover minstens 5 dagen vooraf 
electronische post verwittigd worden. 

 

 

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging 

 

Art.5.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 leden . De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden 
door de Algemene Vergadering. Ieder lid kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving.  

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening 
van hun bestuursmandaat worden vergoed. 

 

Art.5.2. Vergaderingen, beraadslaging en beslissing 

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW dit 
vereist. De raad kan slechts geldig beslissingen nemen als de helft van de bestuurders aanwezig is.  

 

Art.5.3. Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door de Raad van 
bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd 
door de handtekening van één bestuurder. 

 

 

Artikel 6. Boekhouding 

 

Art.6.1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 

Art.6.2. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar alsook een voorstel van 
begroting voor aan de jaarlijkse algemene vergadering 

 

 

Artikel 7. Ontbinding en vereffening 

 

De beslissing tot ontbinding zal genomen worden door de algemene vergadering.In geval van ontbinding 
zullen twee vereffenaars aangesteld en hun bevoegdheid omschreven worden. Zij zullen het netto-actief  van de 
vereniging overdragen aan een vereniging van Mechelen waarvan de doelstellingen het doel van de vereniging in 
vereffening zo dicht mogelijk benaderen. 

 

 

 

 

De algemene vergadering van  juli 2018 heeft volgende personen aangesteld als bestuurder 

 

Piraat Piet 

Saurus Dino 

 

Hierbij neergelegd: oprichtingsakte 

 

Opgemaakt  6 juli 2018. 

 

Bestuurder 

 

Saurus Dino 

 

 


