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STATUTEN
zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21/01/2006
en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28/02/2006

Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Vlaamse Journalisten Vereniging vzw", afgekort V.J.V.
Artikel 2
De zetel is gevestigd Grote Markt 40 te 2000 Antwerpen.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Alleen de algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel: het bevorderen van de journalistieke activiteiten door de morele en
materiële belangen van haar leden te vertegenwoordigen en te verdedigen binnen her kader van hun
journalistieke activiteit; ervoor te zorgen dat de journalistiek eervol wordt uitgeoefend; haar leden
bij te staan en zo nodig te bemiddelen in de naleving van de gedragscode; informatie te verstrekken
over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen. Zij mag onder andere alle
roerende en onroerende goederen verwerven die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 3bis
Binnen de democratie als georganiseerd meningsverschil is de vereniging pluralistisch, hetgeen de
vrije uiting van verscheiden meningen waarborgt. Discriminatie van individuele overtuigingen wordt
niet toegestaan.
In haar werking is de vereniging politiek, religieus, filosofisch, commercieel en maatschappelijk
neutraal en ongebonden.
Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te alle tijde ontboden worden, mits in
achtneming van de artikels 20 tot en met 25 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002.
Artikel 5
De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden. Zowel vaste leden als toegetreden leden
beschikken over stemrecht. Het minimum aantal vaste leden mag niet minder dan drie bedragen. Het
aantal vaste leden wordt bepaald door de algemene vergadering en bedraagt minstens één lid meer
dan het aantal leden van de raad van bestuur.
De toegetreden leden zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, een lidkaart hebben en
deel kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement en een
register van de vaste leden wordt op de zetel bijgehouden.
Artikel 6

Nieuwe vaste leden worden aangenomen door de algemene vergadering met minstens tweederden
van de stemmen; toetredende leden worden aangenomen door de raad van bestuur met akkoord
van minimum twee bestuurders.
Artikel 7
Het bedrag van de ledenbijdrage bedraagt maximum 100 euro en kan op voorstel van de raad van
bestuur door de algemene vergadering jaarlijks aangepast worden. Een lid dat zijn bijdrage niet
betaalt kan worden geacht ontslag te nemen.
Artikel 8
Een lid kan te alle tijde uit de vereniging treden door schriftelijke ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur. Een vast lid kan slechts worden uitgesloten door een besluit van de algemene vergadering
met minimum tweederden van de stemmen. Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging of kunnen nooit teruggave van of vergoeding
voor gestorte bijdragen of gedane investeringen vorderen.
Artikel 9
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur. Elk lid heeft recht op één stem. Een lid kan zich door een ander lid op de
algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Elk aanwezig lid kan slechts één andere lid
vertegenwoordigen.
Artikel 10
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: de wijziging van de statuten, de benoeming
en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting van de
bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, de
ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Alle bevoegdheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene
vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.
Artikel 11
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald
door de wet of de statuten, tenminste éénmaal per jaar voor de goedkeuring van de rekeningen en
begroting en wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.
Artikel 12
Voor elke vergadering worden de leden ten minste acht dagen ervoor per gewone brief uitgenodigd.
De uitnodiging vermeldt datum, uur en plaats van de vergadering en de agenda vastgelegd door de
raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op
de agenda gebracht. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen uitsluitend worden
behandeld als drievierden van de aanwezige leden hieromtrent verzoeken.
De verslagen en besluiten worden ondertekend door de voorzitter en één bestuurder. De leden
kunnen alle besluiten op de zetel raadplegen.
Artikel 13
Met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste
twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tweederden van de
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking
heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht, kan zij alleen worden
aangenomen met een meerderheid van viervijfden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan tweederden van de leden
aanwezig en vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
kan beraadslagen, alsook de wijzigingen aannemen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden.
Artikel 14
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste drie leden en
maximum zeven leden, allen lid van de vereniging. Zij worden voor een mandaat van zes jaar
benoemd. Ze zijn evenwel ten alle tijde afzetbaar door de algemene vergadering onder de
voorwaarden bepaald door artikel 12, 2de lid van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002. Als evenwel maar drie personen vast lid zijn van de vereniging, bestaat de raad
van bestuur uit slechts twee leden. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het
aantal personen dat vast lid is van de vereniging.
Artikel 15
Indien door vrijwillig ontslag, overlijden of rechtsonbekwaamheid, het verstrijken van termijn of
afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen, blijven de bestuurders in functie tot in hun
vervanging is voorzien en tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Deze
voltooit in dat geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 16
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle
bevoegdheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk verlenen aan de algemene vergadering,
worden toegekend aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder of lid, die ofwel alleen ofwel te samen optreden.
Artikel 17
Om de vereniging tegenover derden geldig te vertegenwoordigen volstaan de gezamelijke
handtekeningen van twee bestuurders, zonder dat zij moeten doen blijken van enige bijzondere
machtiging of beslissing van de raad van bestuur. Voor alle betalingen van facturen en rekeningen,
lonen en andere schuldvorderingen op de vereniging is de handtekening van de penningmeester
voldoende om een betalingsorder aan de financiële instellingen te geven.
Artikel 18
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die aan haar kunnen worden aangerekend. De
bestuurders hebben geen enkele persoonlijke verplichting inzake de verbintenissen die de vereniging
aangaat.
De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan
inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.
Artikel 19
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Alle
leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen en van de personen

al dan niet met een bestuursfunctie die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat
bekleden, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van
bestuur.
Artikel 20
Ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar op 31 december, legt
de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende
boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Artikel 21
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, stelt
hun bevoegdheden vast en beslist over de bestemming van het netto actief. Die bestemming moet
een vereniging zijn die een gelijkaardig doel nastreeft.
Artikel 21
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld wordt verwezen naar de wet van 27 juni
1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en van 15 januari 2003 en de programmawetten
van 22 december 2003, art 394, en van 9 juli 2004.

