Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w.
STATUTEN 16/02/2020
Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging
Art.1: De Vereniging draagt de naam ‘Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging Zonder
Winstuitkering’, verder in deze Statuten aangeduid als de Vereniging of als V.T.K..
Art.2: De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Jozef Plateaustraat 22
en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. De zetel mag naar elk ander
adres op het grondgebied Gent overgebracht worden bij beslissing op een Algemene Vergadering.
Art.3: De V.T.K. is een door de academische overheid erkende kring van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Zij staat buiten en boven elke
politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging. De voertaal van de Vereniging is het Nederlands.
De Vereniging stelt zich tot doel het behartigen en verdedigen van de algemene en bijzondere
belangen van de leden en toegetreden leden, onder meer door:
- het uitbreiden van hun technische en algemene ontwikkeling door het inrichten van voordrachten en
het verwezenlijken van contacten met gelijkaardige verenigingen verbonden aan andere
universiteiten;
- het bevorderen van hun kennismaking met de ingenieurspraktijk door het inrichten van studiebeurzen
en bedrijfsbezoeken;
- een dienstverlening te verzekeren aan de leden en de toegetreden leden;
- het organiseren van allerlei activiteiten ter versteviging van de vriendschapsbanden tussen de leden
en de toegetreden leden;
- de rol van mediator te vervullen tussen de studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur en de academische overheid.
Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.
Titel II: Leden, ereleden en toegetreden leden
Art.5: De Vereniging groepeert alle natuurlijke personen die:
- de doelstelling van de Vereniging onderschrijven;
- hun jaarlijkse bijdrage betaald hebben;
- over een in opdracht van het Bestuursorgaan uitgereikt toetredingsbewijs beschikken;
- niet uit de Vereniging gesloten zijn.
Art.6: De Vereniging telt leden en toegetreden leden. Het getal der leden mag niet minder dan vijf
bedragen. De functies van de leden van de vereniging worden beschreven in het Huishoudelijk
Reglement, titel I. De leden van de vereniging worden jaarlijks verkozen conform de procedures
beschreven in het Huishoudelijk Reglement, titel III. Ook de voorwaarden om zich verkiesbaar te stellen
worden daar beschreven. Deze procedures en voorwaarden zijn bindend en uitzonderingen dienen
door de Algemene Vergadering te worden goedgekeurd.
Art.7: Elke persoon die is toegetreden conform artikel 5 van deze Statuten en die geen lid is, is
toegetreden lid.
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Art.8: De in artikel 5 bedoelde bijdrage wordt jaarlijks door het Bestuursorgaan vastgelegd en kenbaar
gemaakt op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Zij mag niet meer dan 25 Eur bedragen
Art.9: Het erelidmaatschap wordt aangeboden aan de academische staf van de faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Zijn erelid, de personen die
voldoen aan de in artikel 5 opgesomde voorwaarden, en niet zijn ingeschreven als regelmatig student
aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. De jaarlijkse
bijdrage vermeld in artikel 5 wordt jaarlijks door het Bestuursorgaan vastgelegd en kenbaar gemaakt op
de eerstvolgende Algemene Vergadering. Zij mag niet meer dan 125 EUR bedragen. Ereleden behoren
tot de toegetreden leden en kunnen niet behoren tot de leden van de Vereniging.
Art.10: Alle leden, ereleden en toegetreden leden kunnen te allen tijde uit de Vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. De
betaalde bijdrage is niet terugvorderbaar.
Titel III: De Algemene Vergadering
Art.11: De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, met een minimum van vijf en wordt
voorgezeten door de Voorzitter van de Vereniging. Bij diens afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de
Vicepraeses en bij diens afwezigheid, in subsidiaire orde, de oudste van de aanwezige leden van het
Bestuursorgaan en bij diens afwezigheid, in subsidiaire orde, de oudste van de aanwezige leden. De
Algemene Vergadering duidt één van haar leden aan als verslaggever.
Art.12: De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering via schriftelijk ondertekende volmacht laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Alle beslissingen op de Algemene Vergadering worden
genomen met een meerderheid van twee derde van de leden die op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Wanneer de beslissing betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de Vereniging is opgericht, of wanneer de beslissing betrekking heeft tot het ontbinden van
de Vereniging, of wanneer de beslissing betrekking heeft tot het omzetten van de Vereniging in een
vennootschap met sociaal oogmerk, dan kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van
vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De Algemene Vergadering
kan enkel beslissingen nemen als minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen
de vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden indien er over een
Statutenwijziging beraadslaagd en besloten wordt, of indien het een beslissing over ontbinding of over
omzetting van de Vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk betreft; in alle andere gevallen
mag de tweede vergadering niet binnen de zeven kalenderdagen volgend op de eerste vergadering
gehouden worden.
Art.13: De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het:
- opmaken en wijzigen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
- benoemen en afzetten van de bestuurders, evenals van de Voorzitter van de Vereniging;
- uitsluiten van leden, ereleden en toegetreden leden;
- jaarlijks goedkeuren van de rekeningen en de begroting;
- ontbinden van de Vereniging;
- toekennen begrotingswijzigingen;
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- benoemen van nieuwe leden zoals vermeld in Bijlage 1 van het Huishoudelijk Reglement;
- benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- kwijten van bestuurders en commissarissen;
- omzetten van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de Statuten het vereisen.
Art.14: De Algemene Vergadering komt jaarlijks bijeen voor het begin van het nieuwe academiejaar.
Daarbuiten kan het Bestuursorgaan een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens
het belang van de Vereniging zulks vereist. Op verzoek van minstens één vijfde van de leden moet het
Bestuursorgaan binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen. De uitnodiging tot de Algemene Vergadering moet minstens
vijftien kalenderdagen voor de vergadering verdeeld worden. Daarnaast wordt zij ook gepubliceerd op
de daartoe voorziene plaatsen. Zij vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de vergadering,
vastgesteld door het Bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk door minstens één twintigste van
de leden wordt voorgedragen moet in de agenda worden opgenomen. Onderwerpen die niet op de
agenda voorkomen kunnen slechts behandeld worden indien minstens twee derde van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat.
Titel IV: Het Bestuursorgaan
Art.15: Het Bestuursorgaan telt vijf leden. Het bestuursorgaan bestaat minstens uit de Voorzitter, de
Vicevoorzitter en de twee Penningverantwoordelijken. De Voorzitter doet bij aanvang van zijn mandaat
een voorstel aan de Algemene Vergadering met de samenstelling van het nieuwe bestuur tijdens
zijn/haar mandaat. Wanneer de Algemene Vergadering de nieuwe bestuurders goedkeurt, worden de
vorige bestuurders automatisch ontslagen. De leden van het Bestuursorgaan oefenen hun mandaat
onbezoldigd uit, tot het einde van het werkingsjaar waarvoor hij verkozen is. Wanneer een bestuurder
ontslag neemt, kan een buitengewone Algemene Vergadering indien nodig binnen de 30
kalenderdagen een nieuwe bestuurder aanstellen. Wanneer het aantal leden van het Bestuursorgaan
onder vijf zakt door het ontslag van een bestuurder, dan blijft deze bestuurder aan tot een nieuwe
bestuurder is aangesteld.
Art.16: Het Bestuursorgaan bestuurt de Vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling. Ze kan hiervoor delegatie verlenen aan één of meerdere van de leden
van de Algemene Vergadering. Aan het Bestuursorgaan komen alle bevoegdheden toe die niet bij wet
of door de Statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend. De Voorzitter of de Vicepraeses
kunnen samen met een ander lid die geen Voorzitter of Vicepraeses is, met instemming van het
Bestuursorgaan de bevoegdheid krijgen om de Vereniging te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid
kan door het Bestuursorgaan weer worden ingetrokken. Bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling kan de Vereniging geldig vertegenwoordigd worden door het gezamenlijke optreden van
minstens drie bestuurders.
Art.17: Het Bestuursorgaan vergadert slechts geldig indien ten minste twee derde van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen
en ongeldige stemmen worden bij het totaal aantal stemmen meegerekend. Bij staking van stemmen
geeft de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit de doorslag. Stemmen bij volmacht of per
brief is niet toegelaten. De notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan worden overgemaakt
aan alle leden van de Algemene Vergadering
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Titel V: Geschrapt
Art.18: Geschrapt
Titel VI: Begroting en rekeningen
Art.19: Het werkingsjaar van de Vereniging begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het
volgende kalenderjaar. Het Bestuursorgaan bereidt de begroting en de rekeningen voor en legt ze ter
goedkeuring aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voor.
Titel VII: Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
Art.20: Alleen de Algemene Vergadering kan de Statuten en/of het reglement van Huishoudelijk
Reglement wijzigen. Hiervoor gelden de bepalingen uit de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door
de Wet van 2 mei 2002. Om over te gaan tot de ontbinding van de Vereniging en bij doelwijziging van
de Vereniging gelden verschillende regels dan voor een Statutenwijziging. Zie artikel 12 voor de nodige
voorwaarden.
Titel VIII: Ontbinding en vereffening
Art.21: In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging benoemt de Algemene Vergadering twee
vereffenaars. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden. Na afloop van
de vereffeningsverrichtingen beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
patrimonium, dat aan een vereniging met gelijkaardig doel als de ontbonden Vereniging, of, bij
ontstentenis, aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent dient
overgemaakt.
Titel IX: Overgangsbepalingen
Art.22: Deze Statuten treden in werking vanaf de dag van aanvaarding door de Algemene Vergadering.
Art.23: Geschrapt.
Titel X: Bevoegdheden over de rekeningen
Art. 24 Het beheer van de tegoeden van de vzw, aangehouden bij KBC Bank, vereist de toestemming
van:
- rekeningnummers BE09 7330 0170 9957, BE30 7330 0269 4711, BE41 7430 0533 4610 en BE53
7370
2804 3753: OF Voorzitter van de Vereniging, OF een van beide penningverantwoordelijken
- rekeningnummers BE85 7360 1529 1106 en BE48 7440 5491 5127: OF Voorzitter van de Vereniging,
OF een van beide penningverantwoordelijken OF de penningverantwoordelijke van het café
- rekeningnummer BE29 7310 4262 1064: OF Voorzitter van de Vereniging, OF een van beide
penningverantwoordelijken OF de penningverantwoordelijke van IAESTE Gent.
- rekeningnummers BE17 7340 4903 4721, BE06 7340 4903 4822: OF Voorzitter van de Vereniging,
OF een van beide penningverantwoordelijken OF een van beide penningverantwoordelijken van dlk.
- rekeningnummer BE94 7350 5302 2814: Voorzitter van de Vereniging,
OF een van beide penningverantwoordelijken OF de penningverantwoordelijke van de Facultaire Raad
van Ingenieursstudenten.
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Voor alle VTK-rekeningen gelden volgende bepalingen: de volmachtdragers mogen onafhankelijk
optreden, uitgezonderd voor volgende bepalingen waarbij de handtekening van alle volmachtdragers
vereist is:
- Als er een transactie van een VTK rekening naar een vreemde rekening gebeurt die de 12500 EUR
overschrijdt.
- Als de totale maandelijkse transactie van een VTK rekening naar vreemde rekeningen de 25000 EUR
overschrijdt
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