EUROPEAN SIGN FEDERATION VZW
Maurice Herbettelaan 38A
1070 BRUSSEL
De ondergetekenden:
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-

-

-

Greek sign makers association bestaande uit “SEKIFE-SEKIFEVE”- 19, Aminokleus Street,
Athene, Griekenland, vertegenwoordigd door MANOS KORRES, Voorzitter ( ID nummer :
AK2409823, fiscal registratienummer 079310558 ) 68, Great Alexanders Street 16674
Glyfada, Greece. Geboorteplaats : Athens – Geboortedatum : 20/03/1977.
ARED, Turkish Sign Association – Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok 35 Esentepe 34394
Sisli Istanbul, Turkije, vertegenwoordigd door HALIL ELIGÜR, Voorzitter, ( ID nummer :
33832182910), Seher Yeli Sok 22 Dragos – Istanbul, Turkije. Geboorteplaats: Istanbul –
Geboortedatum : 02/11/1972.
BSGA, British Sign and Graphics Association – Northgate Business Center, Northgate,
Newark, Notts NG24 1EZ , Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door DAVID DYKE,
Voorzitter ( ID nummer : 456158648 ) 25, Bishopdale Drive, Collingham LS 22 5LP, Verenigd
Koninkrijk. Geboorteplaats : Hull – Geboortedatum : 23/02/1949.
DLP, Danske Lysreklame Producenter, c/o Sign Consult, Langebjerg 23A, 4000 Roskilde,
Denemarken, vertegenwoordigd door Christian S. Oesterlund, Voorzitter ( ID nummer :
206304877), Odensevej 42, 4000 Roskilde, Denemarken. Geboorteplaats : Roskilde –
Geboortedatum : 03/11/1972.
UNETO-VNI, Vakgroep Lichtreclame, Postbus 188, 2700 AD Zoetermeer, Nederland,
vertegenwoordigd door ROBERT NOLTE, Internationale Vertegenwoordiger ( Sociale
Zekerheidsnummer : 069021442), Lingerzijde 13, 1135 AM Edam, Nederland.
Geboorteplaats : Amsterdam – Geboortedatum : 08/04/1949.
SYNAFEL, Syndicat National de l’enseigne et de la signalétique, 17, rue de l’Amiral Hamelin,
75783 Paris, Frankrijk, vertegenwoordigd door PATRICK FLOREN, Voorzitter ( ID nummer
04PI13071), 10, rue Maupertuis 35700 Rennes, Frankrijk. Geboorteplaats : Nantes
Geboortedatum : 10/05/1967.
LWD, Lichtwerber Deutschland e .V., Höhlsgasse 5, 35039 Marburg, Duitsland,
Vertegenwoordigd door HANS JOACHIM KREMSER, Voorzitter (ID nummer 517065663 ),
Theo-Mülders-Strasse 66, 47918 Tönisvorst, Duitsland. Geboorteplaats : Tönisvorst –
Geboortedatum: 27/11/1953.
Ljusreklamförbundet, Box 22307 SE 10422 Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door
ROGER PERSSON, Internationale vertegenwoordiger (ID Nummer 1954-05-08-6975)
Noragardsvagen 47, SE 182 38 Danderyd, Zweden. Geboorteplaats : Kung Karl –
Geboortedatum : 08/05/1954.
AIFIL, Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose, Via Mecenate 105, 20138 Milano,
Italië, vertegenwoordigd door Fausto Martin, Afgevaardigde ( ID nummer AM 3803083 ), Via
Cimarosa 2/B, 31046 Oderzo (TV), Italië . Geboorteplaats : Jesolo – Geboortedatum :
16/03/1965.
LETRATEC, Rua Gonçalves Zarco 3320, 4455-822 Santa Cruz do Bispo, Matosinhos,
Portugal, vertegenwoordigd door Paulo Meunier, Zaakvoerder, ( ID nummer 04294954), Rua
do Sol Poente 656 – Hab. L, 4450-794 Leça da Palmeira, Portugal.
Geboorteplaats :
Coimbra – Geboortedatum : 24/02/1960.

-

BSO, Belgian Sign Organisation, Maurice Herbettelaan 38a, 1070 Anderlecht, België,
vertegenwoordigd door Luc Steegmans, Ondervoorzitter ( ID Nummer 520226-289-37 ) SintTruidersteenweg 299, 3500 Hasselt, België. Geboorteplaats : Diepenbeek - Geboortedatum:
26/02/1952.

STATUTEN
Oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk
Benaming
Artikel 1
De vereniging neemt als benaming ESF vzw - European Sign Federation.
Adres
Artikel 2
De sociale zetel van de vereniging is gevestigd in België te Anderlecht 1070, Maurice Herbettelaan 38
A. De VZW ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Doel
Artikel 3
De vereniging ESF vzw stelt zich tot doel:
a)
de bevordering en versterking van de waardering van verlichte en niet-verlichte borden en
het imago van deze ontwerpers in heel Europa.
b)
promotie van technische, milieu en economische verbeteringen in de Europese
verlichtingsindustrie door een forum beschikbaar te stellen waar informatie over nieuwe
ontwikkelingen uitgewisseld kan worden.
c)
de vertegenwoordiging van de belangen van de Europese verlichte en niet-verlichte
borden in wereldwijde winkels, waar indien toepasselijk, samenwerking met andere
instanties.
d)
de bescherming en ontwikkeling van gemeenschappelijke, wettelijke en economische
belangen van zijn leden.
e)
aanmoediging van de ontwikkeling van nationale associaties in de landen waar een
dergelijk orgaan nog niet bestaat.
f)
creatie van geharmoniseerde technische regelgeving, inclusief waar mogelijk, de
deelname aan internationale comités verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze
geharmoniseerde regelgeving, teneinde de vermindering van barrières in de individuele,
nationale markt.
g)
de aanmoediging van vriendelijke connecties met de leden, wat de vergemakkeling van
de vrije uitwisseling van informatie over en ervaringen in de individuele nationale markt
meebrengt.
h)
de aanmoeding van de ontwikkeling van jongere lichtbordenmakers door de “Junior
Working Group” en internationale uitwisselingsstudies.
i)
om de opleiding en ontwikkeling te verbeteren en de competentiestandaard van de
werkkracht in de “European Sign Federation” te verhogen.
De Vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk
is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

Duur
Artikel 4
De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.
Leden – Algemeen
Artikel 5
De non-profit organisatie zal bestaan uit gewone leden, geassocieerde leden, individuele leden, ereleden en wereldwijde partners.
Gewone, geassocieerde en individuele leden beschikken over het bezit van de rechten die door de
wet en deze statuten toegekend worden aan de leden.
Gewone, geassocieerde en individuele leden hebben stemrechten op de algemene vergaderingen.
Het aantal aangesloten leden in alle categorieën, is onbeperkt, maar de Vereniging zal nooit minder
dan zeven volle aangesloten leden hebben.
Alle leden hebben recht op één enkele vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, die ten minste
twee keer zal plaatsvinden in elk kalenderjaar.
De oprichters zijn de volgende leden:
-
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-
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-

-

-

-
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Artikel 6
Wie lid wenst te worden van de Vereniging moet een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur door
middel van het aansluitingsformulier dat beschikbaar wordt gesteld aan de kandidaat-leden, hetzij op
de maatschappelijke zetel of via de officiële website van de vereniging en dit formulier dient ingevuld
te worden. De Raad van Bestuur zal uiteindelijk beslissen over de toelating van nieuwe leden. Het
besluit zal op de eerstvolgende Algemene Vergadering worden bekrachtigd.
Leden – Categorieën
Artikel 7
Gewoon lid: een wettelijk opgerichte, nationaal erkende vereniging of syndicaat van lichtbordenmakers
uit elk Europees land, die in staat zijn om samen te werken en bij te dragen door zijn activiteit, macht
of reputatie aan de doelstelling van de Vereniging zoals vastgelegd in artikel 3 en die één van die
beroepen opgesomd in artikel 3 daadwerkelijk uitoefent of heeft uitgoefend.
Individueel lid: personen of bedrijven die werken als lichtbordenmakers in Europese Landen, waar er
momenteel geen vereniging bestaat.
Geassocieerd lid: elk Europees individu, bedrijf of organisatie die niet werkzaam is als
lichtbordenmaker en afkomstig is uit een land waar er geen nationale vereniging bestaat.
Erelid: lidmaatschap kan alleen worden geschonken aan personen erkend en goedgekeurd door de
Raad van Bestuur, en later bekrachtigd op een Algemene Vergadering, als een belangrijke bijdrage
aan de Vereniging of een bijdrage aan de lichtborden-industrie.

Wereldwijde partners: elke continentale lichtborden-organisatie, niet-Europese lichtborden
verenigingen, of aanverwante bedrijfstakken waar de voornaamste activiteit van de industrie niet direct
gerelateerd is aan de lichtborden-industrie.
Indien een aanvraag van een Europees bedrijf / een Europese organisatie wordt ingediend, moet het
eerst worden goedgekeurd door de Nationale Vereniging van het land waar de aanvrager is
gedomicilieerd, alvorens het aan de Raad van de “European Sign Federation” wordt voorgelegd.
Artikel 8
Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw.
Deze leden moeten hun beslissing om ontslag te nemen per aangetekende brief, tegen ontvangst van
de ontslagbrief, aan de Raad van Bestuur bekend maken, hun ontslag zal dan effectief worden na 6
maand vanaf de datum van de ontslagbrief.

Artikel 9
Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de Algemene Vergadering met een 2/3 de
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De Raad van Bestuur kan elk lid schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarin beslist
wordt over de uitsluiting.
Artikel 10
Elk lid dat poogt schade te berokkenen aan de integriteit of aan de goede reputatie van de “European
Sign Federation”, zal door de Raad van Bestuur geschorst worden om van de diensten en voordelen
van de organisatie nog gebruik te maken en dit tot de eerstekomende Algemene Vergadering die over
de uitsluiting van het lid zal dienen te beslissen.
Verliest, anderzijds, zijn kwaliteit van lid, elkeen die zich schuldig heeft gemaakt in het begaan van
een overtreding ten aanzien van de “European Sign Federation” vzw waarvan de gerechtelijke
beslissing in kracht van gewijsde is getreden.
Artikel 11
Het lidmaatschap van elk lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat werkend lid.
Het lidmaatschap van een lid zal automatisch eindigen wanneer het bedrijf of de vereniging ophoudt
te bestaan (faillissement, stopzetting economische activiteit,…).
Het lidmaatschap van een ere-lid zal automatisch eindigen bij het overlijden van het ere-lid.
Leden – Bijdragen
Artikel 12
Leden betalen een jaarlijkse bijdrage van maximum 5.000,00 EUR aan de “European Sign
Federation”.
Het bedrag van de ledenbijdrage en de toepassingsdatum voor de twaalf volgende maanden wordt
ieder jaar door de Raad van Bestuur vastgelegd.
De bijdrage is jaarlijks en op voorhand te betalen. De niet-betaling, totaal of zelfs gedeeltelijk, op de
vervaldatum, heeft de automatische ontslagname van het lid tot gevolg.
De financiële verbintenis van elk lid is strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdrage.
Artikel 13
De ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een lid,
hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen
terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het neerleggen van
de zegels of een inventaris vragen.
Leden – ledenregister
Artikel 14
De raad van bestuur van de VZW is verplicht een ledenregister bij te houden.
Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de VZW.
De Raad van Bestuur
Artikel 15
De Vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit 5 bestuurders, die zijn als kandidaten gekozen op een
Algemene Vergadering om de rol van de officieren van de Vereniging te vervullen:
Voorzitter - Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur.
1ste Ondervoorzitter, Gedelegeerd aangewezen Directeur.

De 1ste Ondervoorzitter wordt automatisch gekozen als Voorzitter aan het einde van de ambtstermijn
van de huidige voorzitter.
2de Ondervoorzitter – Directeur.
Penningsmeester, Financieel Directeur.
De 5de directeur zal de onmiddelijke vorige Voorzitter zijn.
De onmiddelijk vorige Voorzitter wordt automatisch gekozen aan het einde van zijn ambtstermijn als
Voorzitter.
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder kunnen slechts door gewone leden ingevuld
worden en moeten voorgedragen worden, en minstens dertig kalenderdagen voor de datum van de
Algemene Vergadering, die tot de verkiezing moet overgaan, overgemaakt worden, met behulp van
een aangetekend schrijven gericht aan de sociale zetel van de “European Sign Federation” vzw, of
door elektronische mededeling aan de de secrataris.
De ambtstermijn voor alle bestuurders gaat in op 1 januari volgend op de algemene vergadering
waarin zij werden verkozen, en eindigt op 31 december volgend op de algemene vergadering waar de
nieuwe verkiezingen plaatsvonden.
Het bestuur kan een algemeen directeur aanduiden, die ook de secretaris van de vereniging zal zijn.
De algemeen directeur is een lid van de Raad van Bestuur, maar heeft echter geen stemrecht.
De Raad van Bestuur kan technische raadgevers aanstellen tot de Raad, maar deze zullen geen
stemrechten hebben.

Op de stichtingsvergadering worden volgende functies verdeeld:
Voorzitter : Hans Joachim Kremser
1st Ondervoorzitter : Manos Korres

2nd Ondervoorzitter : Halil Eligür
Penningmeester : Patrick Floren
Vorige voorzitter : Roger Persson
Artikel 16
Kan zich geen kandidaat stellen voor het mandaat van bestuurder:
a) het lid dat niet over een blanco strafregister zou beschikken, uitgezonderd de kleinere
verkeersovertredingen.
b) het lid dat niet actief is in één van de sectoren of niet aan belangenverdediging doet zoals
door artikel 3 van deze statuten wordt beoogd.
c) het lid dat geen anciënniteit van drie jaar aaneensluitend lidmaatschap kan aantonen.
d) het lid dat geen interesse toont voor de uitgeoefende functies in de aard van bestuur, of lid te
zijn van een werkgroep opgericht door de Raad van Bestuur.
Artikel 17
De verkiezing van de bestuurders gebeurt met meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden
of diens vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders.
Artikel 18

De mandaten van de bestuurders hebben een duur van 6 jaar en vervallen 31 december van het jaar
dat volgt op de datum van de gewone algemene vergadering waarin de nieuwe verkiezingen
plaatsvonden.
Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
Een bestuurder kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 19
Elk lid van de Raad van Bestuur moet afstand doen van de politieke mandaten alsook van de
mandaten die hij in handen heeft in organisaties die dezelfde gelijkaardige doelen als deze van de
Vereniging verdedigen, of in aanvullende organismen van deze organisaties, uitgenomen de
European Sign Federation, rechtstreeks of onrechstreeks met deze verbonden is.
Artikel 20
Elke bestuurder die zijn ontslag wenst in te dienen, moet zijn ontslag per aangetekende brief aan de
Raad van Bestuur bekend maken.
De ontslagnemende bestuurder moet in dienst blijven tot de datum van de volgende Algemene
Vergadering indien door zijn ontslag het nodig aantal bestuurders bepaald in artikel 15 niet meer
bereikt wordt of indien zijn ontslag de goede werking van de Vereniging ernstig in gevaar zou kunnen
brengen.
Wanneer een mandaat in de Raad van Bestuur vrij komt voor zijn normale termijn, om welke reden
ook, verkiest de eerstvolgende Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder, die het lopende
mandaat vervult tot op de normale vervaldag van dit mandaat.
Artikel 21
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder.
Artikel 22
Wordt als ontslagnemend beschouwd elke bestuurder die op basis van een misdrijf ten nadele van de
“European Sign Federation” vzw strafrechtelijk vervolgd wordt. Zijn ontslag wordt door de
eerstvolgende buitengewone algemene vergadering bekrachtigd, die op de eerst mogelijke datum
bijeengeroepen zal worden, en dit van zodra de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte gebracht
werd en onder voorbehoud van de volgende alinea.
Artikel 23
Op de regels opgenomen in de artikelen 19 en 22 kan door de Raad van Bestuur uitzonderingen
worden gemaakt bij goedkeuring door een twee derde meerderheid van zijn leden.

Samenkomst van raad van bestuur
Artikel 24
De Raad van Bestuur moet telkens worden samengeroepen wanneer het belang van de “European
Sign Federation” vzw dit vereist.
De Raad van Bestuur komt bijeen op uitnodiging en dit op initiatief van de voorzitter of van de
secretaris, iedere keer als het belang van de Vereniging dit vraagt.
Hij zal verplicht binnen de vijftien kalenderdagen bijeengeroepen worden op aanvraag van twee leden
van de Raad van Bestuur en de uitnodiging vermeldt in dit geval wie aan de oorsprong ligt van de
vergadering van de Raad van Bestuur.
Artikel 25
De oproeping gebeurt per brief, minimum 14 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de Raad
van Bestuur. De oproeping bevat de datum, het uur en de plaats van de samenkomst van de Raad
van Bestuur, evenals de punten van de dagorde.

Aanwezigheids-en stemvoorwaarden op de raad van bestuur
Artikel 26
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen indien de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Zijn beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, hetzij het anders bepaald werd in de wet of in de huidige statuten.
Ongeldige en blanco stemmen alsook de onthoudingen, worden niet in rekening genomen voor de
berekening van de meerderheden.
De stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger is in geval van gelijkheid van stemmen
doorslaggevend.
In geval van afwezigheid van de voorzitter of van één van de medevoorzitters worden zijn functies
waargenomen door de andere medevoorzitter of bij ontstentenis door één van de ondervoorzitters of
bij ontstentenis, door de oudste bestuurder van de Raad van Bestuur.
Elk lid van de Raad van Bestuur mag over een volmacht beschikken. De volmachten worden bij de
opening van de zitting overgemaakt en vermeld in de notulen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in de notulen vastgelegd, getekend door de
voorzitter of één van de medevoorzitters of door één van de ondervoorzitters gezamenlijk met de
secretaris of de adjunct-secretaris. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen.
De uittreksels die eruit moeten voorgelegd worden, gerechtelijke of andere, worden getekend door de
voorzitter.
De bevoegdheid
Artikel 27
De Raad van Bestuur bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle
bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.
De Raad van Bestuur heeft de grootst mogelijke macht om administratieve handelingen of
beschikkingen die de Vereniging aanbelangen, uit te voeren.
Hij heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de huidige statuten
aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn en de Raad van Bestuur oefent die bevoegdheden
als een college uit.
Hij heeft namelijk de bevoegdheid eigenmachtig te beslissen over de handelingen die in toepassing
van artikel 3 van de statuten, tot de bevoegdheid van de Vereniging behoren.
De Raad van Bestuur kan alle betalingen uitvoeren en ontvangen en er een kwijtschrift van eisen of
geven, alle beleggingen doen en ontvangen.
Kopen en uitwisselen of afstaan, alsook het afsluiten of opzeggen van een huurcontract, zelfs voor
meer dan negen jaar van alle roerende of onroerende goederen, die ten dienste van de Vereniging
staan.
Aanvaarden en ontvangen van alle private en/of officiële subsidies en toelagen.
Aanvaarden en ontvangen van alle legaten en schenkingen.
Toestaan of afsluiten van alle contracten, aankopen en ondernemingen.
Alle leningen aangaan, met of zonder waarborg.
Toestaan en aanvaarden van alle subrogaties en borgstellingen.
Maatschappelijke onroerende goederen met een hypotheek belasten en elke lening of voorschot
aangaan en verpanden met of onder bepaling van dagelijkse uitwinning.
Verzaken aan elk verplicht of werkelijk recht, alsook aan elke werkelijke of persoonlijke waarborg. Het
opheffen voor of na betaling van elke hypotheekrechterlijke inschrijving, overschrijving, beslaglegging
of andere belemmeringen.
Pleiten, zowel als vragende dan als verdedigende partij, voor elke rechtsmacht en het uitvoeren of

doen uitvoeren van elk vonnis.
Tot een vergelijk komen, een scheidsrechterlijke beslissing inroepen.
De Raad van Bestuur sluit de rekeningen van het afgelopen burgerlijk jaar af en maakt de begroting
van het komende jaar op.
Deze opsomming dient als voorbeeld en is niet beperkend.
Artikel 28
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging met het gebruik van de
maatschappelijke handtekening aan één of meerdere bestuurders of aan één of meerdere
personeelsleden van de Vereniging overdragen ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college.
Hij kan ook onder zijn verantwoordelijkheid een deel van zijn bevoegdheden voor vast omlijnde
opdrachten aan één, of meerdere van de bestuurders overdragen.
Voor de betalingen van de lonen van het personeel mag de algemeen directeur tekenen, voor een
onbeperkt bedrag.
Voor het dagelijks bestuur mag hij tekenen voor een onbeperkt bedrag, maar altijd vergezeld van een
tweede handtekening, ofwel die van de schatbewaarder of de secretaris.
ln het kader van het dagelijks bestuur mag de schatbewaarder voor een onbeperkt bedrag tekenen
maar altijd vergezeld van een tweede handtekening, die van de gedelegeerd directeur en/of van de
algemene directeur of van de adjunct-schatbewaarder of van de secretaris.
Artikel 29
Voor alle handelingen die niet vallen ander het dagelijks bestuur of die verricht worden in het kader
van een bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur, zullen de handtekeningen nodig zijn van de
gedelegeerd directeur, gezamenlijk met die van schatbewaarder of de handtekening van de
secretaris.
Zij zullen hun bevoegdheden moeten rechtvaardigen door een beslissing, toestemming of bijzondere
bevoegdheid toegekend door de Raad van Bestuur opdat de Vereniging rechtsgeldig tegenover
derden vertegenwoordigd zou zijn.
Het ontslag en/of de uitsluiting van een bestuurder stelt een einde aan alle bevoegdheden die hem
door de Raad van Bestuur toegekend werden.
Artikel 30
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden niet delegeren.
Artikel 31
De Raad van Bestuur voert de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Verplichtingen en kosteloosheid
Artikel 32
De bestuurders schikken zich nauwgezet naar het reglement van inwendige orde dat door de Raad
van Bestuur opgesteld werd.
Ze zullen elk een exemplaar van dit reglement ter gelegenheid van hun benoeming ontvangen.
De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan met betrekking tot
de verbintenissen van de Vereniging.
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het hen toevertrouwde mandaat.
De leden van de Raad van Bestuur zullen een exemplaar van de huidige statuten ter gelegenheid
van hun benoeming ontvangen.
De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, hoewel de kosten gedragen in uitvoering van hun
opdracht terugbetaald kunnen worden, ofwel op basis van de werkelijke kosten, ofwel op basis van

een jaarlijks forfait.
De algemene vergadering
Artikel 33
De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de Vereniging.
De leden van de “European Sign Federation” vzw maken deel uit van de Algemene Vergadering.
Artikel 34
Worden namelijk tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering voorbehouden.
1.
De wijziging van de statuten
2.
De benoeming en de afzetting van de bestuurders
3.
De kwijting aan de bestuurders
4.
De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
5.
De ontbinding van de vereniging
6.
De uitsluiting van leden
7.
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
8.
Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
Artikel 35
Men moet ten minste één Algemene Vergadering per jaar houden in de loop van het tweede kwartaal.
De Vergadering kan uitzonderlijk samengeroepen worden, zo dikwijls als het maatschappelijk belang
het eist. Zij moet samengeroepen worden, wanneer ten minste één vijfde van de leden het vragen.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de dagen, uren en plaatsen in de uitnodiging
vermeld.
Uitnodigingen
Artikel 36
De dagorde van de uitnodigingen wordt door de Raad van Bestuur opgemaakt en wordt door een
gewone brief of elektronische communicatie, ten minste acht kalenderdagen voor de Algemene
Vergadering aan alle leden geadresseerd, en wordt getekend, in naam van de Raad van Bestuur,
door de voorzitter gezamenlijk met de algemeen directeur of bij hun ontstentenis door twee
bestuurders.
De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld
staan.
Verloop van de Algemene Vergadering
Artikel 37
De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter of door de medevoorzitters van de Raad van
Bestuur voorgezeten, of bij ontstentenis, door een van de medevoorzitters of door een van de
ondervoorzitters of door de oudste van de tegenwoordige bestuurders.
Er worden notulen opgesteld die verplichtend de beslissingen van de Algemene Vergadering
omvatten.
Deze notulen worden onderworpen aan de eerstvolgende Raad van Bestuur en getekend door de
voorzitter of één of twee ondervoorzitters of door één van de afgevaardigde leden, samen met de
secretaris.
Stemvoorwaarden
Artikel 38
leder lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen.

Een gewoon lid heeft vijf stemmen en een individueel lid heeft één stem op elke vergadering. In het
geval dat twee of meer verenigingen uit hetzelfde land worden toegelaten als gewoon lid, zal het
stemrecht nog steeds beperkt zijn tot vijf stemmen per land, zodoende worden de stemmen verdeeld
tussen de verenigingen pro rato van het aantal leden dat zij vertegenwoordigen. Individuele stemmen
zijn beperkt tot niet meer dan drie uit éénzelfde land. De wereldwijde partners zullen een raadgevende
stem hebben.
Stemmen van gewone leden zullen normaal door de voorzitter of de officiële vertegenwoordiger van
elke nationale vereninging worden uitgevoerd, maar in het geval van zijn / haar afwezigheid kan een
geschikte plaatsvervanger worden benoemd. Deze benoeming dient schriftelijk door de Nationale
Vereniging te worden bevestigd.
Artikel 39
In het algemeen is de Algemene Vergadering geldig samengesteld welk ook het aantal van de
tegenwoordige gewone leden is, zijn beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de
rechtsgeldige uitgebrachte stemmen.
In geval van gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
Door afwijking op de voorgaande alinea, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering
betreffende de verandering aan de statuten, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding van de
Vereniging slechts genomen mits speciale aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, in
overeenstemmning met de wet betreffende de verenigingen zonder winstoognnerk.
Artikel 40
De uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die gerechtelijk of anders moeten
voorgelegd worden, worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur getekend.
Deze uittreksels worden afgeleverd aan elk lid of aan elke derde die erom vraagt, mits deze laatste,
rechtvaardiging van zijn wettelijk belang aantoont.

Bekendmakingvereisten
Artikel 41
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en
door een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt. Uit opgemaakte documenten moet blijken hoe deze personen de Vereniging
vertegenwoordigen: ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Begroting & Rekeningen
Artikel 42
Het boekjaar van de VZW loopt van 1 januari tot 31 december en uitzonderlijk begint het eerste
boekjaar op de dag van de oprichting van de VZW en zal eindigen op 31 december 2014.
Ieder jaar, op datum van 31 december, worden de rekeningen van het lopende boekjaar afgesloten en
wordt de begroting van het volgende boekjaar door de raad van bestuur opgemaakt. Zowel de ene als
het andere, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de Raad van Bestuur verantwoording af
voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting
aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.
Ontbinding, nietigheid en vereffening
Artikel 43
De VZW kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van

2/3 of strenger vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere
meerderheid van 4/5 of strenger van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van
vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aanduiden, en zal hun
bevoegdheden vastleggen.
Bestemming netto = actief
Artikel 44
In alle gevallen van ontbinding, zowel vrijwillige als gerechtelijke, op welk ogenblik en voor welke
reden zij zich ook voordoet, zal het overblijvende maatschappelijk netto actief, na vereffening van de
schulden en aanzuivering van de lasten, toegewezen worden aan een instelling met een
overeenstemmend doel en voorwerp als deze van de huidige Vereniging.
Slot
Artikel 45
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de VZW –
wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Opgemaakt te Brussel op 16 oktober 2014 in 12 exemplaren, zoveel als er oprichters zijn + 1
exemplaar welke aan de Voorzitter wordt overhandigd en op de zetel van de vereniging zal worden
neergelegd, alwaar ten allen tijde door elke belanghebbende kan worden geraadpleegd.
(namen van de stichters en hun handtekening)
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