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Gecoördineerde statuten  

19/06/2013 

  



Titel I:  Benaming – Zetel – Doel – Duur 

Artikel 1: 
De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging zonder winstoogmerk. 
Afgekort GAMA v.z.w. 

Artikel 2: 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Gent, Duifhuisstraat 75 – 9000 Gent. 

Artikel 3: 
De vereniging wil, los van elke politieke, filosofische of ideologische strekking, een 
overkoepelend orgaan zijn van Gentse amateurtoneelverenigingen met als doelstelling:  

• Onderzoek en verwerking van informatie, zowel horizontaal, d.i. maatschappelijk 
cultureel, als verticaal, d.i. individueel vanuit de verenigingen op zich; 

• Onderlinge solidariteit op informatief, financieel en praktisch vlak; 
• Een spreekbuis naar instanties, verenigingen en particulieren die rechtstreeks of 

onrechtstreeks een belang vertegenwoordigen voor de amateurtheaterwereld. 

Zij kan eveneens alle activiteiten ondernemen die deze doelstellingen rechtstreeks of 
onrechtstreeks kunnen bevorderen. 

Artikel 4: 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

Titel II: Leden 

Artikel 5: 
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie (3) bedragen. De vereniging telt 
effectieve en toegetreden leden.  

Artikel 6: 
Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur. 
Deze Raad beslist soeverein over de toetreding zonder echter gehouden te zijn deze beslissing te 
motiveren en zonder dat hierover enig verhaal bestaat. De Raad mag slechts uitspraak doen 
indien de meerderheid aanwezig is. 

Artikel 7: 
De Raad van Bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als 
leden (ere-leden, beschermende leden en steunende leden) tot de vereniging toelaten. Deze 
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worden als toegetreden leden aanvaard. De toegetreden leden hebben alleen de rechten en 
verplichtingen bepaald in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 8: 
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur, maar bedraagt ten hoogste 
€1000,00. 

Artikel 9: 
Elk lid is te allen tijde vrij, ontslag te nemen, mits de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk in 
kennis te stellen. 

Een effectief lid dat de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. 

De Raad van Bestuur kan effectieve leden, die zich aan zware overtredingen van de Statuten 
schuldig gemaakt hebben, schorsen, tot aan de beslissing van de Algemene Vergadering. De 
uitsluiting van een effectief lid kan slechts geschieden door de Algemene Vergadering en met 
meerderheid van twee derden (2/3) van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, en na 
vooraf te worden gehoord. 

Artikel 10: 
Ontslagnemende of uitgesloten leden of hun rechthebbenden hebben geen deel in het vermogen 
van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of 
gedane inbrengsten vorderen.  

Titel III: Raad van Bestuur 

Artikel 11: 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste drie (3) en 
ten hoogste negen (9) leden, natuurlijke personen. 

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herverkiezing, de termijn van zes jaar niet 
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het 
jaar waarin het vervalt. 

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

De Raad verdeelt onder elkaar de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. 

Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, 
ontslag geven of ontslag krijgen. 
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Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag indien. Het ontslag dient bij formeel schrijven 
aan de Raad van Bestuur ter kennis te worden gebracht. Een bestuurder is verplicht na zijn 
ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot er redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden 
voorzien. 

Artikel 12: 
De Raad van Bestuur oefent alle machten uit, behalve deze die door de wet aan de Algemene 
Vergadering zijn voorbehouden. 

Hij bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. 

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer 
van zijn effectieve leden. Deze bevoegdheden kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur 
herroepen worden. 

Artikel 13: 
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig heeft, en waarbij 
alles kan geregeld worden wat niet in de statuten is voorzien, zonder echter af te wijken van 
hetgeen door de wet bepaald is. 

Deze reglementen kunnen door de Raad van Bestuur steeds gewijzigd worden. 

Artikel 14: 
De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, of de secretaris of twee 
bestuurders. 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  

Titel IV: Algemene Vergadering 

Artikel 15: 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door 
e voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter of door de 
oudste van de aanwezige bestuurders. 

Artikel 16: 
De Algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

• Goedkeuring van de wijziging van de statuten 
• Benoeming en afzetting van de bestuurders 
• Benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele 

bezoldiging 
• De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
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• Goedkeuring van de begrotingen en rekeningen 
• Ontbinding van de vereniging 
• Uitsluiting van een effectief lid 
• De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 
• Benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de 

ontbinding van de vzw 
• Alle door de statuten aan de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden  

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. 

Artikel 17: 
De Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door de voorzitter of, bij gebreke, 
door de secretaris, bijeengeroepen en ook telkens als het doel of het belang van de vereniging 
zulks vereist. 

Op verzoek van één vijfde (1/5) van de werkende leden moet de Raad van Bestuur binnen één 
maand na het indienen van het verzoek een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. 

Artikel 18: 
De oproep voor de Algemene Vergadering dient door de Raad van Bestuur, tenminste 10 dagen 
voor de vergadering naar alle werkende leden verzonden te worden. 

De oproep vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering en bevat de agenda, die 
door de Raad van Bestuur vastgelegd wordt. 

De Algemene Vergadering kan zich slechts uitspreken over de punten vermeld op de agenda. 

Artikel 19: 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van 
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

Voor wijzigingen van de statuten, de ontbinding van de vereniging en het uitsluiten van een lid 
is echter een twee derden (2/3) meerderheid vereist ( bepalingen van de artikels 8 en 20 van de 
wet van 27 juni 1921). 

Ieder lid mag zich bij volmacht door een ander lid op de Algemene Vergadering laten 
vertegenwoordigen. Een lid mag echter slechts over één volmacht beschikken. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

Artikel 20: 
De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een bijzonder ten zetel van de 
vereniging bijgehouden register en worden ondertekend door de voorzitter van de Algemene 
Vergadering en door de effectieve leden die zulks wensen. 

Afschriften en uittreksels worden door een bestuurder ondertekend. 

 

 

Gecoördineerde statuten 
p. 5 / 6 

 



Alle leden, of derden die een belang doen blijken, kunnen op de zetel van de vereniging het 
register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene 
Vergadering en van de Raad van Bestuur, evenals alle boekhoudkundige stukken van de 
vereniging. 

Titel V: Begrotingen en rekeningen 

Artikel 21: 
Het boekjaar van de vereniging gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. 

De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor 
aan de Algemene Vergadering. 

Titel VI: Ontbinding en Vereffening 

Artikel 22 
In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto overblijvend actief, na aanzuivering 
van schulden en lasten, overgedragen aan de Gentse amateurtoneelverenigingen die effectief 
lid zijn.  

Titel VII: Opstellen en aannemen statuten 

Artikel 23 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft het Huishoudelijk reglement 
en de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan het ene bijgehouden wordt op de maatschappelijke zetel, 
en het andere bestemd is voor griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent. 

 

 

Gent 19 juni 2013 
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