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STATUTEN 

 

TITEL I 

NAAM – ZETEL – DOEL  

 
Art. 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Koninklijke Oud-Studentenbond 

Fermentatio, afgekort Fermentatio. 

 
Art. 2 

De maatschappelijk zetel van de v.z.w. is gevestigd bij de onderzoeksgroep 

biochemie/brouwerij, Campus Schoonmeersen, gebouw C, labo brouwerij, Valentin 

Vaerwyckweg 1, 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. 

 
Art. 3 

De v.z.w. heeft als doel 

§1 het voortzetten en het verstevigen van de vriendschapsbetrekkingen ontstaan tijdens 

de studies aan 

 de Hogere School voor Gistingsbedrijven 

 de secties gistingsnijverheden, maalderij en voedingsindustrieën van het Rijkshoger 

Instituut voor Scheikunde en Voedingsindustrieën 

 de secties voedingsindustrieën, biochemie en milieu van de Industriële Hogeschool van het 

Rijk CTL 

 de afdelingen biochemie, brouwerij-gistingsbedrijven en biotechnologie van de Industriële 

Hogeschool van het Gemeenschapsonderwijs CTL 

 de opleidingen biochemie, brouwerij-gistingsbedrijven en biotechnologie van de 

Hogeschool Gent 

 de opleiding bachelor in de chemie (afstudeerrichting biochemie) aan de 

faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Gent 

 de opleiding master biochemie aan de faculteit Bio-

Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent 

 de opleiding brouwerij, mouterij & gistingsbedrijven aan het CVO IVV 

(volwassenenonderwijs) de Avondschool te Gent 

 de opleiding technicus in fermentatieprocessen – bieren aan het CVO Panta 

Rhei (volwassenenonderwijs) de Avondschool te Gent 

 

§2 te allen tijde en op alle manieren de leden onderling te steunen 

 
§3 het onderhouden en het uitbreiden van de kennis in de school verworven 

 
§4 in de breedste mate belang te stellen in de vooruitgang van de gistingsnijverheden en 



de biotechnologische industrieën in het algemeen en de kwaliteit van haar producten te 

verdedigen. 

 

Art. 4 

De v.z.w. mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het 

verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder 

tijds- of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende en onroerende goederen 

verwerven, behouden, van de hand doen in welke vorm dan ook. 

De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig 

blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair 

doel gaat. 
 
 
TITEL II 

LEDEN 

 
Art. 5 

De vereniging telt zowel werkelijke als toegetreden leden. 

Werkelijke leden zijn leden met volwaardige maatschappelijke rechten en verplichtingen, 

zij maken deel uit van de Algemene Vergadering. 

Toegetreden of gewone leden zijn leden die kunnen genieten van de activiteiten van de 

v.z.w. maar die geen stemrecht hebben en geen deel uitmaken van de Algemene 

Vergadering. 

 
Art. 6 

Een persoon, die afgestudeerd is aan de opleidingen vermeld in art. 3, die het lidgeld betaalt 

en de statuten en het huishoudelijk reglement aanvaardt, wordt als werkelijk lid 

aangenomen. Uitgezonderd de leden die door een beslissing van de Algemene Vergadering 

werden uitgesloten. De ledenlijst wordt jaarlijks voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 
Art. 7 

Uitzonderlijk kan de Algemene Vergadering leden coöpteren als werkelijk lid die niet 

voldoen aan de voorwaarden uit art. 6, maar die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de vereniging. De modaliteiten worden vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement. 

 
Art. 8 

Voor de werkelijke leden geldt het volgende 

 het minimum aantal werkelijke leden bedraagt twaalf. 

 het jaarlijks verschuldigde lidgeld bedraagt maximaal € 250,00.  

 het lidgeld is betaalbaar op voorhand en verschuldigd voor het volledige boekjaar, welke 

ook de datum van toetreding is. 

 het lidmaatschap eindigt op het einde van elk boekjaar of op verzoek van het lid, bij 

gewone brief aan de Raad van Bestuur. Het lidgeld is niet terugvorderbaar, noch deelbaar. 

 de volledige aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 
Art. 9 

Voor de toegetreden leden geldt het volgende 

 het jaarlijks verschuldigde lidgeld bedraagt maximaal € 250,00. 

 het lidgeld is betaalbaar op voorhand en verschuldigd voor het volledige boekjaar, welke 

ook de datum van toetreding is. Het lidgeld is niet terugvorderbaar, noch deelbaar. 

 de volledige aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

 



TITEL III 

ALGEMENE VERGADERING 

 
Art. 10 

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur bij gewone 

brief, fax, e-mail of ander elektronisch middel die aan ieder werkelijk lid wordt 

toegezonden ten minste 15 dagen vóór de vastgestelde datum van de Algemene 

Vergadering. De uitnodiging bevat de datum, het uur en de plaats van de Algemene 

Vergadering en tevens de agenda. 

 
Art. 11 

Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor 

 goedkeuring van de statuten en van welke wijziging dan ook 

 goedkeuring van het huishoudelijk reglement en van welke wijziging dan ook 

 benoeming van de bestuurders, vaststelling van de eventuele vergoeding van de 

bestuurders, kwijting van de bestuurders en instellen van de eventuele vordering tegen 

bestuurders wegens foutief beheer en het afzetten van bestuurders 

 benoeming van de commissarissen, vaststelling van de eventuele vergoeding van de 

commissarissen, kwijting van de commissarissen en instellen van een 

aansprakelijkheidsvordering tegen de commissarissen 

 goedkeuring van de jaarrekeningen en goedkeuring van de begroting 

 goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de 

vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van ontbinding, beslissing tot 

het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en 

bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding 

 beslissing tot uitsluiten van een werkelijk lid 

 beslissing tot omzetting van de v.z.w. in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

 alle gevallen waarin de statuten dat vereisen 

 goedkeuring van het effectieve lidgeld op voorstel van de Raad van Bestuur en volgens de 

modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement, voor zowel de werkelijke als de 

toegetreden leden. 

 
Art. 12 

De bekendmaking van de beslissingen van de Algemene Vergadering gebeurt volgens 

de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement. 

De werkelijke leden en belanghebbende derden kunnen de beslissingen inzien op 

de maatschappelijke zetel van de vereniging. 

 
Art. 13 

De Algemene Vergadering komt samen op een dag bepaald door de Raad van Bestuur 

binnen de eerste twee maanden na de afsluiting van het boekjaar. 
 
 
TITEL IV 

RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR 

EN VERTEGENWOORDIGING 

 
Art. 14 

De Raad van Bestuur 

 bestaat uit negen leden 

 wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar 

 de Algemene Vergadering kan bijkomende eisen stellen in verband met de 

samenstelling van de Raad van Bestuur en/of de toekenning van de mandaten, deze zijn 

vermeld in het huishoudelijk reglement. 



 
Art. 15 

Het mandaat eindigt 

 bij het verstrijken van de termijn van drie jaar 

 bij het niet voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap 

 op verzoek van het lid, bij gewone brief aan de Voorzitter 

 bij de afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen 

 bij wettelijke redenen 

 bij overlijden. 

 
Art. 16 

De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheden 

 hij kan geldig beslissen bij aanwezigheid van minimaal de helft van de bestuursleden 

en bij gewone meerderheid 

 hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de v.z.w., het dagelijks bestuur inbegrepen, 

zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering; hij is bevoegd voor alle 

handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, ook het vervreemden, 

zelfs om niet, en van het hypothekeren, van lenen en uitlenen, zonder limiet op de 

termijn, van roerende en onroerende goederen; hij is bevoegd voor alle handels-, 

verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken 

 hij vertegenwoordigt de v.z.w., zonder bijkomende machtiging van de Algemene 

Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen; hij 

kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de v.z.w. gevoerd; hij beslist 

autonoom over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen, inclusief juridische 

acties in kort geding of op eenzijdig verzoekschrift; hij verbindt geldig de vereniging 

in alle types contracten die er mogelijk zijn 

 twee bestuurders, wie zij ook zijn, kunnen met hun gezamenlijke handtekening de 

v.z.w. verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; louter het bewijs van hun 

benoeming volstaat hiervoor 

 hij heeft de residuaire bevoegdheid binnen de v.z.w. voor alles wat niet geregeld is, 

behalve voor wat expliciet door de Wet aan de Algemene Vergadering is gegeven 

én voorbehouden en voor alles wat door de statuten expliciet aan een ander orgaan 

is gegeven én niet aan de Algemene Vergadering door de Wet is voorbehouden 

 hij is binnen voormeld kader volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die 

noch door de Wet, noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement zijn 

geregeld 

 hij kan zijn bevoegdheden, in het bijzonder het dagelijks bestuur, geheel of gedeeltelijk 

delegeren aan een of meer leden van de Raad van Bestuur, óf aan een of meerdere derden 

die niet noodzakelijk lid zijn van de Raad van Bestuur; de omvang van hun bevoegdheden 

moet in dit geval duidelijk omschreven zijn in een beslissing van de Raad van Bestuur en 

mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen 

 hij is bevoegd voor het aanwerven van personeel en de vaststelling van hun vergoedingen 

 hij kan de Algemene Vergadering een voorstel van huishoudelijk reglement voorleggen of 

de wijziging ervan. 
 

TITEL V 

LOOPTIJDEN – PERIODES – EINDE VAN DE V.Z.W. 

 
Art. 17 

De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur. 

 
Art. 18 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

 



Art. 19 

Bij ontbinding beslist de Algemene Vergadering aan welke verenigingen, instellingen of 

instanties, die een gelijkaardig doel nastreven, de belangeloze bestemming van het vermogen 

wordt overgedragen, na voldoening van de schulden. 
 
 
TITEL VI 

VARIA 

 
Zijn benoemd tot bestuurders van de v.z.w. die twee aan twee mogen optreden, beslissen, 

tekenen, vertegenwoordigen met de bevoegdheden vermeld in artikel 16 van deze statuten 

 Marc Strubbe, voorzitter 

 Karel Vermeiren, ondervoorzitter 

 Lorenz Lambrecht, penningmeester 

 Benny Van Heule, secretaris 

 Rudy Beekman, bestuurslid 

 Thomas De Moor, bestuurslid 

 Jean-Claude Claeys, bestuurslid 

 Dieter Dhondt, bestuurslid 

 Donald Van Boven, bestuurslid 

 
Worden benoemd tot commissarissen 

 Philippe Van Kerkhoven 

 Luc Verhaegen 

 
Beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 Maart 2015 te Gent. 


