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STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BEREIK,
DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
Art. 1 Naam
Onder de benaming van AMIGOS FLAMENCOS DE BENIDORM (Vlaamse Vriendenkring
Benidorm) wordt voor onbepaalde tijd een VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
opgericht volgens de richtlijnen van de Organieke Wet 1/2002, d.d. 22 maart, inzake het Recht van
Vereniging, in de wet 14/2008, d.d. 18 november van de Valenciaanse Gemeenschap en
overeenkomstig met de bepalingen van het art. 22 van de grondwet.
Art. 2 Rechtspersoonlijkheid
De vereniging heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en beschikt over de volledige capaciteit om
haar activa te beheren en het gevestigde doel uit te voeren.
Art.3 Zetel en bereik.
De statutaire zetel van de vereniging is gevestigd in 03503 Benidorm (Alicante) in Edificio
Cervantes, appartement 142, Calle Lepanto, 6
De Vereniging zal hoofdzakelijk activiteiten uitoefenen in het grondgebied van de Gemeenschap
Valencia.
Art.4 Doelstellingen
De Vereniging heeft als doelstellingen :
De samenhang en onderlinge communicatie tussen alle leden te bevorderen door het promoten en
organiseren van culturele- en sociale activiteiten of te zorgen voor ontspanning of amusement en
die initiatieven te ondernemen die een bijdrage betekenen voor het algemeen sociaal welzijn van
ouderen, op rust zijnde personen of gepensioneerde personen.
Art.5 Activiteiten
Ter navolging van de in de vorige paragraaf vermelde oogmerken zullen volgende activiteiten
uitgevoerd worden :
In het algemeen diegene vermeld in het art. 4 en specifiek die activiteiten van culturele, sociale en
recreatieve aard met behoud van het menselijk contact, met uitsluiting van activiteiten van
godsdienstige of politieke aard.
Als voornaamste activiteiten worden beschouwd het organiseren van samenkomsten, het bijwonen
van culturele evenementen, voordrachten e.d.
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HOOFDSTUK II. LEDEN
Art.6 Bereik
Alle natuurlijke en rechtspersonen personen die vrij en ongedwongen belangstelling hebben in het
ontwikkelen van de doelstellingen van de Vereniging en die voldoen aan volgende criteria :
a) alle natuurlijke personen met handelingsbekwaamheid en niet onderhevig aan enigerlei
wettelijke beperking inzake het uitoefenen van rechten.
b) op rust zijnde personen en/of gepensioneerden
c) rechtspersonen na uitdrukkelijke toestemming van de daartoe bestemde instelling.
Daartoe moeten ze een schriftelijke aanvraag voorleggen aan de raad van bestuur die zal
tijdens de eerstvolgende bijeenkomst een besluit nemen.
d) Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
Art.7 Rechten van de Leden
De rechten die de leden bijstaan zijn de hierna volgende :.
a) Recht van Deelname in de activiteiten van de Vereniging en in het de raad van bestuur,
stemrecht en het bijwonen van de Algemene Vergadering in overeenstemming met de
Statuten. Om deel uit te maken van de raad van bestuur is het vereist meerderjarig en
burgerlijk rechts bekwaam te zijn en niet te verkeren in een geval van onverenigbaarheid
zoals vastgelegd in de huidige wetgeving.
b) om ingelicht te worden inzake de samenstelling van de raad van bestuur en de
vertegenwoordiging van de vereniging, alsook de stand van de rekeningen en de
ontplooiing van de activiteiten. Daartoe kunnen ze via de raad van bestuur alle gegevens
opvragen.
c) Recht om te worden gehoord voordat disciplinaire maatregelen tegen hen worden
genomen en om op de hoogte te worden gebracht van de feiten die aanleiding geven tot
dergelijke maatregelen, met motivering van het akkoord dat tot een eventuele sanctie leidt.
d) Recht om de akkoorden van de Verenigingsorganen die beschouwd worden als
tegenstrijdig met de Wet of de Statuten te betwisten..
e) om ingelicht te worden over de statuten, reglementen en vaststelling van werkingsregels
goedgekeurd door de organen van de vereniging. Evenzo hebben ze het recht om een kopie
te ontvangen van de in voege zijnde statuten en het huishoudelijk reglement indien dit
bestaat.
f) Om de boeken van de vereniging te raadplegen.
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Art.8 Verplichtingen van de Leden
De verplichtingen van de leden zijn
a) Meewerken tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging .
b) Het betalen van de bijdragen, onvoorziene kosten of andere kosten die van elk lid
kunnen gevorderd worden volgens de statutaire akkoorden.
c) Voldoen aan en nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten.
d) Het opvolgen en naleven van het huishoudelijk reglement opgesteld door de Raad van
Bestuur.
Art. 9 Beëindiging van het lidmaatschap
Redenen die het lidmaatschap beëindigen zijn :
a) Het voorleggen van de schriftelijke beslissing van de geïnteresseerde aan de raad van
bestuur. Het lid kan zijn /haar lidmaatschapsgeld niet opeisen.
b) De niet-betaling van de vastgelegde bijdragen
Art. 10 Sancties
Leden kunnen hun lidmaatschap verliezen door de sancties die opgelegd worden in het geval dat
leden ongepaste daden zouden verrichten die niet verenigbaar zijn met de waarden van de
vereniging zoals :
a) Het opzettelijk verhinderen of bemoeilijken van het bereiken van de sociale oogmerken
b) Het opzettelijk belemmeren in enigerlei opzicht van de werking van de raad van bestuur
van de vereniging.
Om tot een akkoord te komen inzake de lidmaatschapsopzegging vanwege het bestuur moet er in
elk geval een disciplinair rapport opgemaakt worden waarin ook het betroffen lid gehoord moet
worden.

HOOFDSTUK III. HET BESTUURSORGAAN
Art. 11 De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van bestuur van de vereniging, waaraan ieder lid
met onvervreemdbaar recht volwaardig en evenwaardig kan deelnemen en waarin door een
democratische meerderheid of volgens interne democratie tot akkoorden wordt gekomen.
De akkoorden die bereikt worden in de Algemene Vergadering zijn van toepassing op alle leden,
ook op de afwezigen, de andersdenkenden en de aanwezige personen die zich onthouden hebben
van te stemmen.
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Art. 12 Vergaderingen van de vereniging
Een Algemene Vergadering zal minstens één maal per jaar plaats vinden, in de loop van het laatste
trimester.
Algemene Vergaderingen kunnen worden samengeroepen door de voorzitter van de raad van
bestuur alsook op verzoek van minstens 2/3 van alle leden. De uitnodiging wordt minstens 15
dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden gewoon schriftelijk
of per e-mail verstuurd op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de
secretaris.
Art. 13 Samenroeping Algemene Vergadering
De bijeenroeping voor de Algemene Vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere zullen
schriftelijk gebeuren en twee weken voor deze plaats vindt.
Er zal steeds gestreefd worden om ieder lid individueel op te roepen. De oproep zal duidelijk dag,
tijdstip en plaats van vergadering weergeven evenals de agendapunten.
De Algemene Vergaderingen zullen geleid worden door de Voorzit(s)ter en de Secretaris.
De secretaris zal van elke vergadering een akte opstellen die de deliberaties weergeeft, de tekst van
de aanvaarde akkoorden en het aantal stemmen. Bij de aanvang van elke Algemene Vergadering
zal de akte van de vorige vergadering voorgelezen worden zodat deze goed- of eventueel afgekeurd
wordt.
Art. 14 Bevoegdheden en geldigheid van de akkoorden
De Vergadering zal geldig verklaard worden in eerste oproep als er minimaal een derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn , en in tweede oproep, onafhankelijk van het aantal leden,
mits een half uur na de eerste oproep en op dezelfde plaats vastgelegd.
Bij de Algemene vergaderingen zal elk aanwezig lid van de vereniging over één stem beschikken.
Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren :
a) het controleren van de activiteiten van de raad van bestuur en het goedkeuren ervan.
b) Het nakijken en goedkeuren of afwijzen van de jaarlijkse begroting inzake inkomsten en
uitgaven, alsook het jaarverslag van de activiteiten
c) Het vastleggen van de algemene richtlijnen inzake activiteiten die het de vereniging
mogelijk maken om haar oogmerken tegemoet te komen
d) Het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om het democratisch werken van de
vereniging te waarborgen
e) Het bepalen van de bijdragen, zowel de gewone als de buitengewone.
f) De verkiezing of vervanging van de leden van het de raad van bestuur.
g) de volgende akkoorden aannemen
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ratificatie van de bestaande leden of leden gekozen door de raad van bestuur en de
definitieve uitschrijving ervan
komen tot de samenvoeging van verenigingen, de integratie in federaties of
confederaties, de afscheiding hiervan, alsook het creëren en deelnemen in andere
coördinerende en andere specifieke organisaties
aanvragen van de verklaring van dienst van openbaar nut of belang aan de
Autonome Gemeenschap Valencia.
Ontbinden van de vereniging
Wijziging van de statuten
Beschikking en overdracht van middelen
Eventuele vergoeding voor de leden van het vertegenwoordigend orgaan.
Goedkeuring van het interne reglement van de vereniging
Elk ander akkoord dat niet behoort aan een ander orgaan van de vereniging.

De akkoorden worden aanvaard door de simpele meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden mits het aantal stemmen vóór hoger is dan het aantal stemmen tegen.
Nochtans zal de gekwalificeerde meerderheidsvereiste van twee derde (2/3) van aanwezige of
vertegenwoordigde nodig zijn om te komen tot de ontbinding van de vereniging, de wijziging van
de statuten, de overdracht van goederen of vergoeding van de leden van de raad van bestuur en
steeds wanneer de vergadering specifiek hiervoor werd samengeroepen.

HOOFDSTUK IV : DE RAAD VAN BESTUUR
Art. 15 Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vereniging zal worden beheerd door de Raad van Bestuur samengesteld uit de voorzitter, de
secretaris, de penningmeester en de bestuursleden. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie
en ten hoogste twaalf personen, benoemd binnen de leden. De Raad van Bestuur wordt benoemd
voor een termijn van vier jaar dat eindigt na het ontslag door de Algemene Vergadering. Leden
van de Raad van Bestuur zijn her verkiesbaar.
De leden van de raad van bestuur zullen verkozen worden door de leden van de Algemene
Vergadering in een vrije en geheime verkiezing. De kandidaatstellingen zullen open zijn, d.w.z. elk
lid kan zich kandidaat stellen (tenzij in de gevallen zoals beschreven in de volgende paragraaf) mits
voldaan wordt aan de voorwaarden van meerderjarigheid, beschikken zijn burgerrechten en niet
onderhevig zijn aan gronden van onverenigbaarheid zoals vastgelegd in de huidige wetgeving. De
kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald zijn verkozen tot voorzitter, secretaris,
penningmeester en bestuursleden leden, in die volgorde.
Om belangenconflicten te voorkomen, is het uitdrukkelijk verboden voor bestuurslid om deel uit te
maken van een andere bestuur van een vereniging op het grondgebied van de Gemeenschap
Valencia, die dezelfde doelstellingen nastreeft als deze opgesomd in art. 4 van deze statuten.
De functies van voorzit(s)ter, secretaris en penningmeester moeten door verschillende personen
bekleed worden. Deze functies worden gratis uitgevoerd.
Art. 16 Duur van het mandaat in het de raad van bestuur
De leden van het de raad van bestuur zullen hun taak uitoefenen gedurende een periode van 4 jaar
en kunnen onbeperkt her verkozen worden voor telkens eenzelfde periode.
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De ontheffing van deze taak vóór de reglementaire periode verlopen is kan zich voordien in de
volgende gevallen :
a) d.m.v. schriftelijke mededeling van het vrijwillig ontslag en vermelding van de redenen
b) In geval van ziekte die het uitvoeren van de taak onmogelijk maakt
c) Bij het beëindigen van het lidmaatschap in de vereniging
d) Opgelegde sanctie wegens onjuiste uitvoering van de functie.
e) bij ontslag of vrijwillige stopzetting van de voorzitter, penningmeester, secretaris of
bestuurder zal de raad van bestuur een lid kiezen uit de raad van bestuur zodat deze zich
bekwaamt over de taken tot het eind van het mandaat. Deze beslissing moet goedgekeurd
worden tijdens een Algemene Vergadering.
De vrijgekomen plaats wordt ingenomen worden door een lid van de vereniging verkozen tijdens
een Algemene Vergadering voor de resterende periode van het mandaat.
Art. 17 Bevoegdheden van het de raad van bestuur
De raad van bestuur beschikt over de volgende bevoegdheden
a) zich identificeren en optreden als vertegenwoordiger van de vereniging en zich
bekommeren om het beheer en de administratie ervan in de ruimste zin van het woord en
volgens de wet en de besluiten die genomen worden tijdens de Algemene Vergadering ten
uitvoer brengen volgens de normen en algemene richtlijnen die vastgelegd worden tijdens
de desbetreffende vergadering.
b) De vereiste akkoorden bereiken om op te treden ten voorstaan van openbare diensten om
de nodige rechtsmiddelen en relevante gerechtelijke stappen te nemen.
c) Beslissen over de toelating van nieuwe leden en steeds beschikken over een actuele
ledenlijst.
d) Tijdens de Algemene Vergadering de bijdragen voorleggen die aan de leden gevraagd
zal worden.
e) Het samenroepen van Algemene Vergaderingen en de controle op het correct uitoefenen
van de daar bereikte akkoorden. Zouden nochtans akkoorden inzake verandering van de
statuten bereikt worden, dan zal het Register van Verenigingen op de hoogte gesteld
worden van de inhoud ervan in de periode van een maand gerekend vanaf de datum van de
relevante vergadering.
f) Het ter goedkeuring voorleggen van het economisch jaarverslag en stand van rekening
tijdens de Algemene Vergadering en het opmaken van het budget voor het komende jaar.
g) Het bijhouden van de boekhouding zodat deze volgens de aangewezen normen een
waarheidsgetrouw weergave is van het patrimonium, het resultaat en de financiële toestand
van de vereniging.
h) Een inventaris opmaken van de goederen behorend aan de vereniging.
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i) Een jaarverslag van de activiteiten en deze ter goedkeuring voor te leggen tijdens de
Algemene Vergadering.
j) Het tijdelijk nemen van schikkingen voor niet in de statuten opgenomen incidenten en
daarvan melding maken tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
k) de nodige maateregelen nemen om te voorkomen dat de persoonlijke of vertrouwelijke
gegevens toegankelijk zouden zijn voor derden, volgens de bestaande wetgeving inzake
bescherming van persoonsgegevens.
l) Eender welke andere bevoegdheid die niet specifiek vermeld werd in deze statuten met
betrekking tot de Algemene Vergadering.
Art. 18 De voorzit(s)ter
De voorzitter van de vereniging is tegelijk ook het hoofd van het de raad van bestuur.
Eigen aan de functies van de voorzitter zijn
a) De directie en wettelijke vertegenwoordiging van de vereniging tezamen met de
secretaris.
b) Het voorzitterschap en leiding van de debatten in de raad van bestuur.
c) Het ondertekenen van de oproepen tot Algemene Vergadering en vergadering van de
raad van bestuur.
d) Het viseren van de door de secretaris van de vereniging opgestelde akten en certificaten.
e) De overige bevoegdheden horende bij de functie en diegene waartoe hij gedelegeerd
wordt door de Algemene Vergadering of het de raad van bestuur.
De voorzitter kan in geval van afwezigheid of ziekte, vervangen worden door het oudste lid van de
Raad van Bestuur.
Art. 19 De penningmeester
De penningmeester heeft als taak het bewaren en controleren van de middelen van de vereniging,
het opstellen van het budget, de balans en de vereffening van rekeningen zodat deze door het de
raad van bestuur kunnen nagekeken worden zoals beschikt werd in Art. 17 van deze Statuten. Hij
zal ook de ontvangstbewijzen ondertekenen, bijdragen en andere documenten verband houdend met
het kasbeheer. Hij zal de door het de raad van bestuur goedgekeurde en door de voorzitter
geviseerde facturen betalen. De beschikking over de fondsen wordt bepaald in Art. 24
Art. 20 De secretaris
De secretaris heeft de plicht de documenten van de vereniging te hoeden, om verslag te maken van
de vergaderingen van de raad van bestuur, het opstellen van de notulen en het goedkeuren van
bereikte akkoorden, alsook het bijhouden van een actuele ledenlijst.
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HOOFDSTUK V : HET ECONOMISCH BEHEER
Art. 21 Startkapitaal en economische middelen
Het startkapitaal van deze vereniging wordt geschat op nul euro.
Het jaarbudget zal jaarlijks worden goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering.
Art. 22 Winst voortvloeiend uit de activiteiten
De winst verkregen door economische activiteiten, incl. dienstverlening, zal uitsluitend besteed
worden aan het nastreven van de oogmerken van de vereniging, en zal in geen enkel geval mogen
verdeeld worden onder de leden of hun echtgenoten, noch onder sentimentele partners waarmee
samengeleefd wordt, noch onder familieleden, noch gratis weggegeven aan fysieke of
rechtspersonen met winstoogmerk.
Art. 23 Bijdragen
Alle leden van de vereniging hebben de verplichting om deze economisch te steunen, middels
gewone of bijzondere bijdragen, op de wijze en in bedrag zoals het de raad van bestuur voorlegt in
de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van de toetredingssom, de periodieke jaarlijkse en/of
maandelijkse bijdragen en de bijzondere quota.
Het boekhoudkundig jaar wordt jaarlijks afgesloten op 30 september.
Art. 24 Beschikking over de fondsen
Zou er resterend geld overblijven dan zal dit besteed worden aan doelen in overeenstemming met
het niet-winstgevende oogmerk van de vereniging.
De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden aangegaan door de vereniging.
De leden of titelhouders van de raad van bestuur en de andere personen die optreden in naam en
vertegenwoordiging van de vereniging zijn aansprakelijk voor en moeten verantwoording afleggen
zowel aan de vereniging, als aan de leden en derde partijen inzake veroorzaakte schade en schulden
voortspruitend uit opzettelijke, onrechtmatige daden of daden te wijten aan nalatigheid.
Om te kunnen beschikken over de fondsen volstaan twee handtekeningen deze van de
penningmeester of de voorzit(s)ter plus deze van een lid aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Art. 25 Redenen voor ontbinding
De vereniging kan ontbonden worden
a) als een speciaal daartoe samengeroepen Algemene Vergadering daartoe besluit met de
goedkeuring van meer dan 2/3 van de aanwezige leden.
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b) Omwille van de redenen die in het Burgerlijk Rechtboek onder Art. 39 vermeld worden.
c) D.m.v. een onherroepelijk vonnis.
Art. 26 Liquidatie en overhandiging van de restbedragen/goederen
Op het moment van ontbinding van de vereniging wordt de liquidatieperiode geopend en tot het
einde van deze periode zal de vereniging haar juridische entiteit behouden.
De leden van het de raad van bestuur zullen op het ogenblik van de ontbinding vereffenaars
worden, tenzij andere personen daartoe worden aangeduid door de Algemene Vergadering of
desgevallend de rechter.
Het is de taak van de vereffenaars :
a) te zorgen voor de integriteit van het patrimonium van de vereniging
b) de hangende zaken af te werken en de vereiste nieuwe te openen zodat de vereffening
vlot verloopt.
c) Het krediet van de vereniging (in betaling) te ontvangen
d) Het patrimonium te vereffenen en uitstaande schulden te betalen.
e) Resterende goederen /middelen te besteden aan de in de Statuten opgenomen doelen.
f) De schrapping aan te vragen in het betreffende register.
Bij insolventie van de vereniging moet door het de raad van bestuur, of de desbetreffende
vereffenaars direct een insolventieprocedure opgestart worden ten voorstaan van de daartoe
bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK VII : BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Art. 27 Beslechting van geschillen
In overeenstemming met het art. 40 van de Organieke, d.d. 22 maart die het recht op vereniging
regelt, zullen geschillen die optreden in verband met het privaat rechtsverkeer van verenigingen en
hun interne werking worden beslecht volgens de Burgerlijke Wetgeving.
Akkoorden en acties van de verenigingen kunnen door eender welk lid of persoon die daartoe een
legitiem recht kan voorleggen betwist worden. De leden kunnen de akkoorden en acties van de
verenigingen die als in tegenstrijd beschouwd worden met de statuten betwisten binnen de veertig
dagen nadat ze aangenomen werden, en aandringen op de rectificatie of annulering ervan of de
tijdelijke opheffing ervan, of beide door middel van de stappen aangegeven in het wetboek van
burgerlijke rechtsvordering.
Nochtans kunnen geschillen ook beslecht worden buiten het gerecht om, door middel van arbitrage
en de procedure die door de Wet 36/1988 d.d. 5 december inzake arbitrage en op voorwaarde, in
alle gevallen, dat deze voldoet aan de essentiële beginselen van hoor en wederhoor en gelijkheid
tussen de partijen.
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BIJKOMENDE BEPALING
Subsidiair wordt aan de Statuten en de geldig aanvaarde akkoorden door de raad van bestuur
toegevoegd dat in de buiten deze statuten voorkomende gevallen de huidige Organieke Wet inzake
Verenigingsrecht 1/2002 d.d. 22 Maart met haar aanvullende bepalingen, zal toegepast worden.
CERTIFICERING : Deze statuten zijn een aanpassing van de geviseerde d.d. 04 maart 2010 en de
aanpassing ervan is goedgekeurd middels het akkoord bereikt tijdens de Algemene Vergadering
gehouden te…………….

Benidorm, (datum)…………..

De voorzitter

De secretaris

