Femma vzw
Urbain Britsierslaan 5
1030 BRUSSEL
☎(02) 246 51 11
 femma@femma.be

Femma vzw
Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel
ondernemingsnummer 0410 339989

STATUTEN
De Algemene Vergadering, geldig bijeen op 24 maart 2018 en beraadslagend en beslissend
overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, heeft haar
statuten herwerkt en vervangen door onderstaande tekst. Hierdoor vervallen alle vroegere publicaties.

I. Benaming, zetel, doel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Femma, vereniging zonder winstoogmerk.
De stichters en dus eerste leden van de vereniging KAV vzw, nu Femma, waren:
- Maria Baers
- Estelle Walrave
- Philippine Vande Putte
- Nathalie Elsocht
- Regina Cattrysse
- Antonia Pauli
- Eugenie De Gols

Artikel 2
De vereniging is gevestigd te 1030 Brussel, Urbain Britsierslaan 5. De Algemene Vergadering kan
beslissen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
Vlaamse Gewest. Deze beslissing wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 3
Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen we aan
een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.
Om dat te realiseren zet de vereniging in op:
- Ontmoetingskansen creëren en gemeenschapsvorming stimuleren.
- Vorming aanbieden, die vrouwen bewust maakt, hun houding beïnvloedt en inzet stimuleert,
zowel in hun persoonlijke als in hun maatschappelijke leven.
- Vertegenwoordigen, belangen behartigen, beïnvloeden en actie voeren, individueel en in groep,
op alle domeinen die vrouwen aanbelangen, om de samenleving mee op te bouwen.
- Dienstverlening.
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De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is,
onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel
aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar
doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. Leden
Artikel 5
De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt
uitsluitend toe aan de leden.
De vereniging telt minstens vier leden.
Leden en toegetreden leden:
- geloven in de missie, visie en doelstellingen van Femma;
- handelen democratisch en respecteren het Europees Verdrag betreffende de rechten
van de mens;
- dragen positief bij tot het imago van Femma;
- vermijden financiële schade te berokkenen aan de organisatie.
Wie dit niet doet, wordt uitgesloten als lid.

Artikel 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de Raad van Bestuur als
zodanig wordt aanvaard.
De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die
zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7
De Raad van Bestuur bepaalt het jaarlijks lidgeld, dat maximum 100 euro bedraagt, gekoppeld aan de
index van de kleinhandelsprijzen.

Artikel 8
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten van haar organen
na te leven;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
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Artikel 9
Elk lid kan ten allen tijde, per brief gericht aan de voorzitster, ontslag nemen uit de vereniging.
Een lid kan alleen worden uitgesloten door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee
derden van de stemmen.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane

inbrengen.

III. Raad van Bestuur
Artikel 10
De Raad van Bestuur telt minstens drie leden.
Alle Raadsleden moeten lid zijn van Femma.
Raadsleden oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De Raad van Bestuur is de werkgever van de algemene directie.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 11
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Na afloop van deze termijn eindigt het
mandaat van de bestuurder. Een bestuurder kan zich opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat, voor
een periode van vijf jaar.
Het huishoudelijk regelement regelt de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de Raad van Bestuur door middel van
een schriftelijke volmacht. Elk lid kan één ander lid vertegenwoordigen.
Indien door vrijwillig ontslag, het verstrijken van hun termijn of door afzetting, het aantal bestuurders is
teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat ze
vervangen zijn.

Artikel 12
a. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en twee medevoorzitters.
De voorzitter roept de Raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. Wanneer zij afwezig is,
wordt zij vervangen door een medevoorzitter of bij gebrek aan medevoorzitter, door de oudste
aanwezige bestuurder.
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b. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan de voorzitter een
tweede vergadering bijeenroepen die een geldig besluit neemt, ongeacht het aantal
aanwezigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die haar vervangt,
doorslaggevend. Het huishoudelijk reglement kan de wijze van beraadslagen regelen.
c. Van elke vergadering worden notulen gemaakt en bewaard ter inzage.

Artikel 13
a. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
b. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijzondere
machtiging van de Algemene Vergadering, bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. De
vereniging is in en buiten rechte verbonden door twee handtekeningen. De Raad van Bestuur
kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van Dagelijks Bestuur, zijn bevoegdheid
of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur of aan één of meerdere van
de bestuurders.

IV. Algemene Vergadering
Artikel 14
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en toegetreden leden volgens de bepalingen
van het huishoudelijk reglement.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
afwezigheid, door een medevoorzitter.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht.
Elk lid kan één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem in de Algemene Vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Na afloop van deze termijn eindigt het
mandaat van de bestuurder. Een bestuurder kan zich opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat, voor
een periode van vijf jaar.

Artikel 15
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
a. het wijzigen van de statuten;
b. het benoemen, ontslaan van en kwijting verlenen aan de bestuurders. Leden die ambtshalve in
de Raad van Bestuur zetelen, zijn door de Algemene Vergadering ook afzetbaar voor wat hun
bestuurdersmandaat betreft, niet voor wat hun arbeidsovereenkomst betreft.
c. het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
d. het goedkeuren van beleidsplan en voortgangsrapport;
e. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
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f. het uitsluiten van een lid;
g. het benoemen, ontslaan en kwijting verlenen aan de commissaris en haar/zijn bezoldiging
goedkeuren;
h. het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 16
a. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen wanneer dit nodig is. De Algemene
Vergadering kan ook bijeenkomen wanneer 1/5 van haar leden hierom vraagt.
Zij komt ten minste eenmaal per jaar samen om de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begroting van het volgende jaar goed te keuren. Dit gebeurt op een plaats en een datum die de
Raad bepaalt.
b. Alle leden krijgen een (elektronische) uitnodiging voor de Algemene Vergadering. De voorzitter
ondertekent de uitnodiging. Plaats, datum en uur staan in deze uitnodiging.
c. De (elektronische) uitnodiging bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de
agenda vermeld staan, indien twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
hiermee akkoord gaan.

Artikel 17
a. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de
vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Artikel 18
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of een
medevoorzitter en deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.
Alle leden kunnen alle notulen van de vergaderingen opvragen.

V. Begrotingen - Rekeningen
Artikel 19
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en vraagt goedkeuring aan de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur formuleert een voorstel omtrent de benoeming van een commissaris. De
Algemene Vergadering kan dit voorstel bekrachtigen of een andere commissaris benoemen.

27 november 2018

Pagina 5

VI. Ontbinding - Vereffening
Artikel 20
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden.

Artikel 21
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een
vereniging die belangeloos een gelijkaardig doel en een gelijkaardige missie nastreeft.

Artikel 22
Voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk zijn geregeld via deze statuten is de geldende wetgeving op
vzw’s van toepassing of het huishoudelijk reglement van deze vereniging.
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