Statuten

FNIP vzw
Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale
Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw.
Artikel 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd te 2170 Merksem, Bordink 35 - bus
2, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel het verdedigen van de belangen van haar
leden, het bevorderen van de postzegelhandel, de promotie van de filatelie en andere
verzamelgebieden.
De vereniging kan alle nodige publicaties uitgeven om haar doel na te streven, diverse
manifestaties, beurzen en tentoonstellingen organiseren en dit alles eventueel in
samenwerking met derden.
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik
of eigendom hebben, kopen of huren. De vereniging kan in ondergeschikte orde
handelsdaden stellen waarvan de inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk
doel te realiseren.
Artikel 4 - De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk
moment ontbonden worden volgens de bepalingen van hoofdstuk 6 .

Hoofdstuk 2 : leden
Artikel 5 - De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden.
Artikel 6 - De vereniging telt minimum acht effectieve leden. Er is geen maximum
bepaald.
Artikel 7 - De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van
effectieve leden. De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als effectief lid worden
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Een kandidaat effectief lid van de vzw moet een
schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur. Deze beslist autonoom of het
kandidaat effectief lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als lid wordt
toegelaten. De beslissing moet niet gemotiveerd worden en er is geen beroep mogelijk.
De voorwaarden om tot de vereniging als effectief lid toe te treden zijn de volgende :
- natuurlijke personen met geldig ondernemingsnummer bedrijvig in de filatelie of andere
verzamelartikelen.
- rechtspersonen onder dezelfde voorwaarden.
Artikel 8 - De effectieve leden hebben alle wettelijke rechten en verplichtingen. Zij
worden geacht deze te kennen.

Artikel 9 - Een effectief lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Een effectief
lid wordt geacht ontslag te nemen :
- wanneer hij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden.
- wanneer hij zijn bijdragen of een niet geprotesteerde factuur van de vereniging niet betaald
heeft binnen de maand na aanmaning per aangetekend schrijven.
Artikel 10 - Een effectief lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene
vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
De raad van bestuur kan een effectief lid schorsen in afwachting van de algemene
vergadering die beslist over zijn uitsluiting. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de
erfgenaam of rechthebbenden van het overleden lid hebben geen enkel recht op het
vermogen van de vereniging.
Artikel 11 - De bijdrage van de effectieve leden wordt vastgesteld op maximum € 500.
De raad van bestuur bepaalt jaarlijks dit bedrag en deelt dit schriftelijk mee aan alle
effectieve leden.
Artikel 12 - De raad van bestuur van de vzw is verplicht een ledenregister bij te houden
en te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden zijn.
De effectieve leden hebben de verplichting om iedere wijziging in hun administratieve
toestand door te geven aan de raad van bestuur, binnen de 6 weken na de wijziging.
Artikel 13 - De procedurele voorwaarden en formaliteiten van toetreding voor
toegetreden leden zijn dezelfde als voor de effectieve leden zoals bepaald in artikel 7.
De inhoudelijke voorwaarden voor de toetreding als toegetreden lid worden uitgewerkt in
het huishoudelijk reglement. Een toegetreden lid moet steeds een band hebben met de vzw.
Artikel 14 - Een toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw en
wordt geacht ontslag te nemen onder dezelfde voorwaarden als de effectieve leden zoals
bepaald in artikel 9.
Artikel 15 - Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad
van bestuur met een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.
Artikel 16 - De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op maximum €
100.
De raad van bestuur bepaalt jaarlijks dit bedrag en deelt dit schriftelijk mee aan de
toegetreden leden.

Hoofdstuk 3 : algemene vergadering
Artikel 17 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid door het oudste
lid van de raad van bestuur. Elk effectief lid kan maximaal twee andere effectieve leden
vertegenwoordigen.

Artikel 18 - De algemene vergadering is bevoegd voor alles wat bepaald wordt in de
wet en door deze statuten.
Artikel 19 - De algemene vergadering moet éénmaal per jaar samengeroepen worden
door de raad van bestuur, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar en in de
gevallen dat de raad van bestuur dit nodig acht. De raad van bestuur is verplicht een
algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum één vijfde van de effectieve
leden dit schriftelijk vraagt. Deze vergadering wordt door de raad van bestuur
bijeengeroepen binnen de acht weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek.
Artikel 20 - De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door de raad van
bestuur per brief of per e-mail minimum 14 dagen voor de vergadering en wordt
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 21 - De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel
ondertekend door minstens één twintigste van de effectieve leden moet op de agenda
worden geplaatst. Deze voorstellen moeten uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de
algemene vergadering schriftelijk verstuurd worden aan de voorzitter van de raad van
bestuur.
Artikel 22 - De algemene vergadering kan beslissen over alle agendapunten ongeacht
het aantal aanwezigen, behalve in de uitzonderingen zoals bepaald in de wet.
Artikel 23 - De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de
vergadering doorslaggevend. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel
van de vereniging, uitsluiting van effectieve leden of de ontbinding van de vereniging
worden de bijzondere meerderheden toegepast zoals voorzien in de wet.
Artikel 24 - Van elke algemene vergadering wordt verslag opgemaakt ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de secretaris. Het verslag wordt ingeschreven in
het daartoe bestemd register. Dit verslag wordt eveneens aan alle effectieve leden bezorgd
hetzij schriftelijk hetzij per e-mail.

Hoofdstuk 4 : raad van bestuur, dagelijks bestuur
Artikel 25 - De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit
effectieve leden. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij
afwezigheid door een ander bestuurslid. Een bestuurder kan geen volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. De functies worden
verdeeld binnen de raad van bestuur.
Artikel 26 - De vereniging telt minimum drie en maximum vijf bestuurders. Het aantal
bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden. Een bestuurslid kan
vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de raad van
bestuur. Indien een bestuurder vrijwillig ontslag neemt of de termijn van zijn mandaat
verstreken is moet hij in functie blijven tot in zijn vervanging is voorzien.

Artikel 27 - De algemene vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De stemming over de benoeming is
geheim.
Artikel 28 - De bestuurders worden benoemd voor de duur van drie jaar. De eerste
door de raad van bestuur benoemde voorzitter en secretaris worden echter benoemd voor
de duur van vier jaar. Bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 29 - De raad van bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en
buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheden van de algemene
vergadering behoren. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Artikel 30 - De raad van bestuur vergadert wanneer het belang van de vereniging dit
vereist. Hij wordt samengeroepen door de voorzitter of de secretaris of het bestuurslid dat
hiervoor aangeduid is. De wijze van oproeping wordt uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.
Artikel 31 - Om geldig te kunnen beslissen moet minstens de helft van de bestuurders
aanwezig zijn. De beslissingen over alle punten behalve de aanvaarding van effectieve en
toegetreden leden en de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. De beslissingen over de
aanvaarding van effectieve en toegetreden leden worden genomen bij meerderheid van
twee derde van de aanwezige bestuursleden.
Artikel 32 - De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op. De goedkeuring
en iedere wijziging vereisen een twee derde meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
De opdrachten van ieder bestuurslid worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
Artikel 33 - Alle financiële stukken moeten voor betaling gekorttekend worden door
twee leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 34 - Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen als bestuurder wanneer hij
niet meer voldoet aan de voorwaarden om bestuurslid te zijn of wanneer hij driemaal
achtereenvolgens zonder verontschuldiging afwezig is op de samenkomst van de raad van
bestuur.
Artikel 35 - Door de raad van bestuur wordt bij gewone meerderheid een dagelijks
bestuur benoemd. Het huishoudelijk reglement bepaalt hun bevoegdheden.
Artikel 36 - Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Artikel 37 - Van alle vergaderingen van de raad van bestuur en van het dagelijks
bestuur wordt verslag opgemaakt.
Artikel 38 - De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden
door de gezamenlijke handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur, bij
handelingen waarvan de waarde tweeduizend vijfhonderd euro overschrijdt.

Artikel 39 - Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan
indien ze beslissingen nemen binnen hun mandaat.

Hoofdstuk 5 : begroting en rekeningen
Artikel 40 - De begroting en de jaarrekeningen worden jaarlijks opgesteld en ter
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na afsluiting
van het boekjaar. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december en
uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting van de vzw en eindigt op
31 december 2006.
Artikel 41 - De algemene vergadering benoemt jaarlijks twee commissarissen volgens de
bepalingen van het huishoudelijk reglement . De commissarissen stellen een schriftelijk
verslag op en leggen dit voor aan de algemene vergadering. De commissarissen hebben geen
recht op een vergoeding.

Hoofdstuk 6 : ontbinding van de vereniging
Artikel 42 - De vzw kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden in een
afzonderlijk daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.
Artikel 43 - De bestemming van het netto-actief wordt vastgesteld door deze algemene
vergadering. De algemene vergadering duidt een vereffenaar aan.

Hoofdstuk 7 : slot
Artikel 44 - 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.

