
Statuten Fotoclub Brussel 
 
Titel I: omschrijving van de vereniging 
 
Artikel 1.  
1.1 De naam van de vereniging luidt: “FOTOCLUB BRUSSEL “. 
 
1.2 De vereniging is Nederlandstalig en heeft noch een filosofische noch een 
ideologische strekking. 
 
1.3 De vereniging is niet verbonden met een overkoepelende vereniging. 
 
Artikel 2.  
De vereniging werd opgericht op 25 maart 1946 door de Heren L. Borghijs, A Delhez en 
O. Van Deuren. 
 
Artikel 3.  
De vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 5. Alle correspondentie 
moet evenwel gericht worden aan de secretaris. 
 
Artikel 4 
4.1 Het doel van de vereniging is het samenbrengen van personen die de 
amateurfotografie beoefenen in al haar vormen, om opgedane ervaringen en informatie 
op het gebied van beeldvorming zowel technisch als inhoudelijk uit te wisselen en de 
fotografie als een kunstvorm te promoten. 
 
Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel. 
 
4.2 Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die het doel van 
de vereniging bevorderen zoals: 
 Ledenvergaderingen; 
 Organisatie van en deelname aan Fototentoonstellingen; 
 Organisatie van en deelname aan Fotowedstrijden; 
 Organisatie van en deelname aan oefenstonden en werkstonden; 
 Organisatie van clubuitstappen. 
 
Titel II: Leden 
 
Artikel 5.  
De vereniging telt bij de oprichting minstens 3 leden.  
De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood.  
Indien het aantal leden daalt tot minder dan 3, wordt de vereniging ontbonden. 
 
Artikel 6.  
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich 



individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of 
vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 
 
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de 
vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en 
mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. 
 
Artikel 7. 
De ondergetekenden zijn de huidige bestuursleden. 
Elke persoon die het lidgeld betaald wordt als lid aanvaard. Een eventuele uitsluiting 
moet niet worden gemotiveerd. 
 
Artikel 8. 
8.1 De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt door het bestuur vastgesteld. Door het te 
betalen van de bijdrage bewijst men tevens zijn lidmaatschap.  
 
8.2 Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. 
 
Titel III: Bestuur 
 
Artikel 9. 
Het bestuur van de vereniging bestaat minimum uit 3- en maximum uit 7- leden en 
bevat altijd een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
 
Het bestuur wordt jaarlijks gekozen door de algemene vergadering. 
 
Het bestuur wordt bijeengeroepen indien nodig maar minimum 1 maal per jaar. 
 
Indien, voor welke reden ook, het aantal bestuurders minder bedraagt dan het 
voorgeschreven minimum moet de algemene vergadering een nieuw bestuur kiezen. 
 
Artikel 10. 
Het bestuur kan slecht beslissen indien tenminste de helft van de bestuurder aanwezig 
zijn. 
De beslissingen worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige bestuurders. 
 
Artikel 11. 
De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig 
vertegenwoordigd door tenminste drie bestuurders. De vereniging kan in geen geval 
leningen aangaan. 
 
Titel IV: Algemene vergadering 
 
Artikel 12. 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Elk lid beschikt over één stem. 
Elk lid kan zich met geschreven volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. 



Artikel 13. 
De algemene vergadering is bevoegd voor: 
 Verkiezen van de bestuurders 
 Goedkeuren van rekeningen 
 Goedkeuren programma 
 Wijziging van de statuten. 
 
Artikel 14. 
De vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging zulks eist en 
tenminste eenmaal per jaar tot het verkiezen van het nieuwe bestuur. 
 
Artikel 15. 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn 
vervanger. 
 
Artikel 16.  
16.1 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten als 2/3 van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het 
aantal aanwezigen. 
 
16.2 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van alle 
leden worden besloten. 
 
16.3 Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de 
bestemming van het vermogen gelden de regels beschreven in art. 16.1 
 
Deze statuten vervangen alle voorgaande versies. 
 
Aldus opgemaakt in 3 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
 
Brussel 3 november 2017. 
 


	Statuten Fotoclub Brussel
	Titel I: omschrijving van de vereniging
	Artikel 4

	Titel II: Leden
	Titel III: Bestuur
	Titel IV: Algemene vergadering



