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GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De algemene vergadering, geldig bijeen op 23 juni ’12 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. Binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest kan de maatschappelijke zetel worden
verplaatst bij beslissing van de Algemene Vergadering. Deze beslissing wordt
neergelegd op de griffie van de rechtbank voor koophandel.
Artikel 3
De vereniging heeft als algemeen doel, het bieden van mogelijkheden die erop gericht
zijn de veelzijdige persoonsontwikkeling van volwassenen, met het oog op een beter
begrip van zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en hun volwaardige
participatie aan het maatschappelijk gebeuren te bevorderen.
Daartoe zal de vereniging de volgende specifieke doelstellingen nastreven :
Vorming gericht op bewustwording, houdingsverandering en inzet, zowel ten aan- zien
van persoonlijke als van de maatschappelijke taken.
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Actie en vertegenwoordiging, individueel en in groep, tot medewerking aan de opbouw
van de samenleving via het beïnvloeden van, het participeren aan , en het tot stand
brengen van de nodige structuren.
Belangenverdediging op het vlak van arbeid, gezin, verbruik, onderwijs, emancipatie,
Kerk, en op alle domeinen die de vrouw aanbelangen.
Dienstverlening op de domeinen die voor vrouwen belangrijk zijn.
De hierboven aangehaalde doelstellingen zijn uitdrukkelijk kristelijk, arbeids- en
vrouwgericht.
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, ondermeer 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.
Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten
geen stemrecht.
De vereniging telt tenminste drie leden.
Als toegetreden lid komen slechts deze personen in aanmerking die een bijzondere
band hebben met Femma.
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 desgevallend zijn opgenomen in
het huishoudelijk reglement.
Artikel 7
De Raad van bestuur bepaalt het jaarlijks lidgeld, dat maximum 40 € 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 alsook de besluiten van
haar organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
2

Artikel 9
Elk lid kan ten allen tijde, per brief gericht aan de voorzitster, ontslag nemen uit de
vereniging.
Een lid kan slechts 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, of ingeval van een
lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.
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 vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie personen.
Minstens 2/3 van de leden van de raad van bestuur zijn lid van de vereniging. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze
afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een
maand in neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel 11
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herverkiesbaar. Zo
door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is
teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie
totdat in hun vervanging is voorzien.
Artikel 12
a. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer
ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering
voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
b. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig is ; wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen die een geldig besluit zal kunnen nemen, 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 hem vervangt,
doorslaggevend. De wijze van beraadslagen kan verder in het huishoudelijk reglement
worden opgenomen.
c. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten
worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de
secretaris of een bestuurder.
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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. De raad
kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het
vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren,
het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken,
…
b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. bestuurders die namens de raad van
bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of
van enige machtiging. 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 , aan één of meer van de bestuurders of zelfs
aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.
c. De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen en er wijzigingen in
aanbrengen. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de
bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden
getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de
maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun
rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt
geacht.

IV. Algemene Vergadering
Artikel 14
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en toegetreden leden.
( zie artikel 5 ) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van
voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel
slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Artikel 15
De algemene vergadering is bevoegd voor
a. het wijzigen van de statuten ;
b. het benoemen en ontslaan van de bestuurders ;
c. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen ;
d. het vrijwillig ontbinden van de vereniging ;
e. het uitsluiten van een lid.
Artikel 16
a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens
het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Tevens kan de Algemene
Vergadering worden bijeengeroepen indien 1/5 van de leden daarom verzoeken. Zij
moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door
de raad van bestuur te bepalen plaats en datum.
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b. Alle leden worden bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De
uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur
en plaats.
c. De oproeping 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
secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register.
Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.
Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage
en/of afschrift van de notulen te vragen.

V. Begrotingen – Rekeningen
Artikel 19
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan
loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van
oprichting.
De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur formuleert tevens een voorstel omtrent benoeming van een
commissaris. De algemene vergadering raad kan dit voorstel bekrachtigen of een
andere benoemen.
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 tevens hun bevoegdheid,
alsmede de vereffeningvoorwaarden.
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Artikel 21
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden,
overgedragen aan een vereniging dewelke belangeloos een gelijkaardig doel nastreeft
binnen de Christelijke Arbeidersbeweging.

Artikel 22
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921,
of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging,
toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de
gebruiken terzake.
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