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VERGA1)ERIN GEEN

Vrijdag 10 september 1976 om 19 .30 in het lokaal Ommeganckstraat

26 te 2000 Antwerpen .

Van 19 .30 h tot 20 .30 h : ruilvergadering.

Vanaf 20 .30 h : bespreking van het ontwerp van de statuten, waarover
U meer gegevens vindt verder in dit nummer .
Om een representatief oordeel van onze leden t e
verkrijgen rekenen we speciaal op Uw aanwezigheid.

Gelieve ten laatste tijdens deze vergadering Uur
formulier i, v. m . de V.Z .W . in te leveren .

Zaterdag 11 september 1976 van. 10 .00 h tot 12 .00 h in het lokaal
Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen :

JEU GDVERGA.DERIN G

Zondag 12_ september1276, van 10 .00 tot 19.00 h in de Meisjes- en
Jongensschool, Sint--Rochusstraat 124 te 2€00 DEURNE

RUILBEURS, ingericht door de Speleologische Stichtin g
Deurne, in samenwerking met de Mineralogi-
sche ging van Antwerpen.

Voor meer inlichtingen kan 13 terecht bij de heer J. Delicaet ,
Lange Leemstraat 89 te 2000 Antwerpen, Tel . : 031/31 .45.22 .

RUILBEURZE N

4-5 september 1976 : ALTDORF (CH )
Personaalhaus Datwyler & .G., 0H--6466 Altdorf .
Van 13 tot 18 h resp . van 9-17 h.
Inl . : R. Gsel1, A. Schindlerstrasse 8, CH--6030 Ebikon/
Luzern .

5 september 1976 : STEGEN (D )
Siegerlandhalle, Siegen, van 9 tot 18 h .
Inl . : G. Kunze, Seelbaoher Weg 86, D-5900 Siegen-Trupbach .

12 september 1976 : DEURNE (B )
Ruilbeurs van de S .S .D ., Meisjes- en Jongensschool ,
Sint--Rochusstraat 124, 2100 Deurne, van 10 tot 19 h .
Inl . : J . Delicaet:, Lange Leemstraa-L 89, 2000 Antwerpe n
Tel . : 031/31 .45 .22 .
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18-,.19 september 1976 : BRUSS	 L (B )
Hotel Metropole, van 10.00 h tot 18 .00 h.
Inl . : R. Leemans, 36, Felix Delhassestraat, 1060 Brusse l
Tel . : 02/538 .7 1 .30

25-26 september 1976 / KBLN (D )
Stadthalle K51n-Miilheim, van 10 tot 19 h resp van
9 .30 h tot 17 .30 h .
Inl . : A . Ahmed, Maternusstrasse 12, D-5000 Këln 1 .

2-3 oktober 1976 : WI EN (A )
Tourhotel, Kurbadstrasse 8, A--1100 WIEK .
Van 10 tot 17 h resp . van 9-17 h.
Inl . : G. Steger, Mineralogisches Museum, Himmelbachgass e
2, A-2700 Wiener Neustadt .

3 oktober 1976 : INNSBRUCK (A )
Stadtsaal, van 8 tot 16 h .
Inl . : W . Aufschnaiter, Friedensiedburg 16, A-6300 W*rgl .

9-10 oktober 1976 : Génêve (CE )
Palais des Expositions, Boulevard CarlVogt, Eingang nr.
3, van 10 tot 18 h resp . van 9 tot 17 h .
Inl . : J . Anchisi, Case postale 90, CH-1219 LE LIGNON .

ONZE NIEUWE STATUTEN

Beste medeleden ,

Het ontwerp van de statuten, waarmee de M.K .A . rechtspersoonlijk-
heid moet krijgen, is klaar en wordt U ter kennisgeving aangeboden .
Uw bestuur heeft er lang over nagedacht en, vertrokken van een
ontwerp door wijlen onze betreurde vriend Albert Van hee, de teks t
herhaalder. jk bijgeschaafd en vervolledigd .

Ten slotte hebben we die tekst nog eens kritisch laten doornemen
door een rechtsdeskundige . We willen ons de bewering niet aanmatigen
het toppunt van de volmaaktheid te hebben bereikt . Maar we geloven
dat het ontwerp zo goed mogelijk strookt met het wezen van de vere-
niging zonder winstoogmerken die de M.K .A . wil worden .

U kunt Uw bestuur voor zijn moeite belonen door de voorgesteld e
tekst aandachtig te lezen en ons Uw vragen, opwerpingen, voorstel Se n
en appreciatie mee te delen . U weet hoeveel belang we aan Uw oordee l
hechten .

Het is best mogelijk dat er vragen oprijzen . En bij voorbaat wil ik
een paar punten toelichten .

Waarom verschillende korte gorieën van leden ? Is het niet een diskri-
minatie, een onderscheid te maken tussen effektieve en toetredende
leden ? Voor de muggenzifters is het antwoord : "ja" . Maar in de
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praktijk is er geen kwestie van. De effektieve leden zijn de leden
in de zin van de wet . Ze zijn verantwoordelijk voor de vereniging.
En nu weten we toch allen uit ervaring dat niet iedereen erop uit
is zelfs lichte verantwoordelijkheid te aanvaarden. De meesten
zeggen immers : "ik ben lid voor mijn plezier, voor mijn hobby ,
en voor de lest :

	

laat me met rust	

Er- is-ook een administratieve reden het ledental van een vereni-
ging schommelt van jaar tot jaar . Nieuwe leden treden toe, anderen
gaan weg. Indien men nu de officiële lijst van (effektieve leden ,
die volgens de wet moet worden neergelegd op de griffie van de
burgerlijke rechtbank, ieder jaar moet gaan aanvullen, dan betekent
zulks voor de sekretaris een bijkomstige taak die men kan ver-
mijden.

Een kwestie van praktische eenvoud, zonder dat we het probleem nu
eens volledig gaan uitdiepen . De statuten kennen overigens aan de
toetredende leden een maksimum van rechten toe . En, wat belangrijk
is, elkeen kan offektief lid zijn, zo hij zulks wil, en hartelijk
welkom .

Een tweede vraag betreft wellicht het in de statuten vermelde hoogst e
bedrag van de ledenbijdrage . De wet vereist die vermelding en he t
gevolg dat daaruit voortspruit is, dat een effektief lid, in geva l
van wanbeheer en schulden van de vereniging, nooit voor meer dan
dit maksimum kan worden verplicht . Maar het betekent geenszins da t
de ledenbijdrage nu maar meteen op dit peil moet worden gebracht .
De statuten zeggen immers duidelijk dat de algemene vergaderin g
jaarlijks het bedrag van de ledenkontributie moet goedkeuren .
En dat mag nooit het statutaire grensbedrag overtreffen ; het mag
uiteraard wel minder zijn.

Een derde punt waarop ik U attent moet maken is de eigenlijke
stichtingsakte. De publikatie van de statuten in het Belgisc h
Staatsblad moet beginnen met een verklaring door een aantal
personen die de vereniging oprichten, de stichters dus . Uw bestuur
doet een beroep op de medeleden die bereid zijn mee als stichter t e
fungeren . Ook wat dit aangaat is iedereen welkom ; Uw bestuur stelt
geen beperking en laat de beslissing aan de medeleden over .

Na Uw oordeel over do statuten te hebben gevraagd, vragen we voort s
ons te willen meedelen of U zich aanbiedt al s
a) stichter b) effektief lid c) kandidaat beheerder d)toetredend
lid. Vanzelfsprekend kan één en dezelfde persoon in de drie hoeda-
nigheden a, b, en c optreden .

Uw bestuur verwacht dat U het bijgevoegde formulier zal willen in-
vullen, en, in voorkomend geval ook Uw reaktie op do ontwerp-statuten .

Leden die niet wensen te antwoorden worden aangezien als kandidaa t
toetredend lid bij de V . Z .W . Mineralogische Kring van Antwerpen .

Uw voorzitter

Leo Michiels



30

Ontwerp--statuten van de MINERALOGISCHE KRING VAN ANTWERPEN ,

afgekort M .K .A . te Antwerpen

In het jaar 1976, de

	

	 hebben de ondergetekenden ,

Naam, beroep, nationaliteit, acres .

samen besloten, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 jun i
1921, een vereniging zonder winstoogmerken op te richten, met he t
inzicht de op 11 mei 1963 in Antwerpen opgerichte feitelijke vereni-
ging Mineralogische Kring van Antwerpen voort te zetten in de vorm
van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, waarvan zij de statuten
als volgt hebben opgemaak t

TITEL 1 . Benaming, zetel, doel, duur .-

	

_

De vereniging wordt genoemd "Mineralogische Kring van Antwer--
pen'", afgekort M .K.A .

Art . 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, Ornme--
ganckstraat 26 . Hij kan naar elke plaats in België worden
overgebracht bij beslissing van de raad van beheer, gepubli-
ceerd in do bijlagen van het Belgisch Staatsblad .

3 De vereniging heeft tot doel haar leden behulpzaam te zijn
bij de studie en het verwerven van mineralen, gesteenten e n
fossielen .
Zij mag elke handeling verrichten die rechtstreeks of onrechts-
treeks verband houdt met haar doel . Zij kan, onder meer, mee-
werken met elke organisatie die een analoog of aanverwant
doel nastreeft .

Art . 4 De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht .

TITEL II . Leden.

5 De vereniging bestaat uit effektieve, toetredende en ereleden .
Het aantal leden is niet beperkt ; het aantal effektieve leden
mag evenwel niet lager zijn dan tien . Alleen de effektieve
leden, waartoe de komparanten voor het opmaken van de onder-
havige akte behoren, zijn deelgenoten. Ze bezitten als zoda-
nig de volledige verenigingsrechten, o . m . het stemrecht op
de algemene vergadering. De toetredende leden bezitten all e
overige verenigingsrechten, o .m. het recht ten informatieven
titel de algemene vergadering bij te wonen en de raad van
beheer te ondervragen .
De hoedanigheid van effektief lid kan worden verworven door
ieder natuurlijk persoon die de leeftijd-van 18 jaar heeft
bereikt, de doelstellingen van do vereniging bijtreedt, d e
jaarlijkse bijdrage betaalt en door de raad van beheer wordt
aanvaard .
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De hoedanigheid van toetredend lid kan worden verworven door
ieder natuurlijk of rechtspersoon, die de doelstellingen van
de vereniging bijtreedt, de jaarlijkse bijdrage betaalt en door
de raad van beheer wordt aanvaard .

6 De aanvraag tot lidmaatschap impliceert het aanvaarden van d o
statuten en huishoudelijke reglementen van de vereniging. Z e
dient te worden gericht tot de voorzitter van de raad van beheer ,
die ze voorlegt aan deze raad, die bij gewone meerderheid zal
beslissen. Een eventueel afwijzend oordeel moet door de raa d
van beheer niet worden verantwoord.

7 De raad van beheer kan, onder voorwaarden waarover hij souverein
beslist, de titel van erelid toekennen aan ieder natuurlijk
of rechtspersoon, die op bijzondere wijze tot de verwezenlij-
king van de doelstellingen van do vereniging bijdraagt of heeft
bijgedragen .

Art . 8 Het bedrag van de ledenbijdrage voor het betreffend budgettair
jaar wordt jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van beheer vastgesteld . De door de leden te storten
bijdrage zal niet hoger mogen zijn dan twee duizend frank
(2000,-- frank) per jaar .

9 Het staat ieder lid vrij uit de vereniging te treden. Hierto e
betekent hij zijn ontslag per brief, gericht aan de voorzitter
van de raad van beheer . Wordt eveneens geacht ontslagnemen d
te zijn, hot lid dat zijn bijdrage niet voldaan heeft binnen
do drie maanden volgend op de uitnodiging tot betalen .
Het ontslag wordt pas van kracht na het verstrijken van he t
dienstjaar waarin het werd betekend ; het ontslagnemend lid
blijft er zolang toe gehouden alle verplichtingen na te leven
waaraan hij uit hoofde van de onderhavige statuten onderworpe n
is .

Art . 10 De algemene vergadering kan ieder lid, dat de statuten overtreedt
of de verplichtingen die er uit voortspruiten of om ernstige
redenen, uitsluiten bij twee darden meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden in geheime stemming. De raad van beheer
kan, op dezelfde gronden, ieder lid voorlopig schorsen i n
afwachting van de beslissing door de eerstvolgende algemene
vergadering.

11 Het ontslagnemend lid of uitgesloten lid, evenmin als de erf-
genamen van een overleden lid, kunnen geen enkel recht doen
gelden op het patrimonium van de vereniging, noch do terug,-
betaling van de gestorte ledenbijdragen eisen .

TITEL III . Algemene vergaderin g

12 De algemene vergadering wordt gevormd door al de effektiev e
leden die hun ledenbijdrage hebben betaald . De toetredende
leden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd met d e
rechten die hun krachtens art . 5 worden toegekend .
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Art . 13 Ieder jaar wordt in de loop van het eerste kwartaal een algemen e
jaarvergadering gehouden . Datum en plaats worden door de raad van
beheer bepaald.
Deze algemene vergadering neemt kennis van het verslag van d e
raad van bohenr en stemt, na voorlezing van het verslag van d e
kommissarissen, over de rekeningen van het afgelopen boekjaar ;
op voorstel van de raad van beheer stelt zij het budget en he t
bedrag van de ledenbijdrage vast en gaat over tot de statutair e
verkiezingen .

14 Een buitengewone algemene vergadering kan samengeroepen worden
telkens wanneer de raad van beheer dit nodig acht of op schrifte-
lijk verzoek van één vijfde van de effektieve leden, gericht to t
de voorzitter van de raad van beheer, met uitdrukkelijke vermeldin g
van het punt of de punten die op de agenda dienen te worden ge-
plaatst .

Art . 15 De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer, of bij diens ontstentenis door de onder-
voorzitter, of de oudste aanwezige beheerder .

16 De oproepingen tot een algemene vergadering gaan uit van de raa d
van beheer ; ze gebeuren schriftelijk, ten minste twee weken voor
de vergadering waarvan ze do plaats, de datum, het uur en de
agenda vermelden .

17 Ieder offektief lid mag zich op de algemene vergadering late n
vertegenwoordigen . Niemand mag houder zijn van meer dan één
volmacht .

Art . 18 Behoudens de wettelijke voorschriften is elke samenkomst van d e
algemene vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezigen o f
vertegenwoordigde leden, en worden de beslissingen genomen bi j
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigd e
stemmen . In geval van staking van stemmen is die van de voorzitte r
doorslaggevend.

19 Volgende bevoegdheden behoren aan de algemene vergaderin g
a) de wijziging van de statuten ;
b de benoeming en afzetting van beheerders en kornmissarissen ;
e) de benoeming van ereleden ;
d de uitsluiting van effektieve en toetredende leden ;
e de goedkeuring van budgetten en rekeningen ;
f het vaststellen van het bedrag van de ledenbijdrage ;
g de ontbinding van do vereniging.

Art . 20 De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over d e
wijziging van de statuten of da ontbinding van de vereniging me t
in achtneming van de bepalingen in de artikelen 8 en 20 van de
wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerken .

21 De beslissingen van de algemene vergadering werden ingeschreve n
in een register van de processen-verbaal die ondertekend worde n
door de voorzitter van de vergadering en een beheerder . Dit re-
gister wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle lede n
er zonder verplaatsing inzage van kunnen nemen . Deze beslissingen
zullen eventueel per brief ter kennis van belanghebbenden worde n
gebracht .
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TITEL IV. De raad van beheer .

Art . 22 De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer die ui t
ten minste vijf beheerders bestaat, gekozen tussen de effektieve
leden . Het mandaat van beheerder duurt vier jaar, uitgezonder d
in het geval van de eeretverkozen raad, overeenknmetig art . 23 .
Leden die een beheersfunktie uitoefenen in analoge verenigingen
zijn niet verkiesbaar als beheerder . Het mandaat van beheerde r
is onbezoldigd. Bij het openvallen van een mandaat kunnen de
overige beheerders bij twee derden meerderheid een voorlopi g
beheerder benoemen om het mandaat van diegene die hij vervangt
te beeindigen . Zulke benoeming moet door de eerstvolgende al-
gemene vergadering worden bekrachtigd .

Art . 23 Om de twee jaar ie do raad voor de helft hernieuwbaar ; na de
eerste twee dienstjaren worden de uittredende beheerders doo r
het lot aangewezen . Uittredende beheerders zijn herkiesbaar .

24 De beheerders kiezen in hun midden een voorzitter, een onder-
voorzitter, een sekretaris en een penningmeester . Bij onsten-
tenis van de voorzitter wordt de raad van beheer geleid doo r
de ondervoorzitter, of de oudste aanwezige beheerder .

25 Do raad van beheer wordt samengeroepen door de voorzitter, of ,
bij diens ontstentenis, de ondervoorzitter, telkens wanneer
het voor het belang van de vereniging nodig is . Hij moet even-
eens worden bijeengeroepen zo twee beheerders dit vragen .
De oproepingebrieven vermelden de agenda behoudens hoogdring-
endheid moeten ze acht volle dagen voor de samenkomst door d e
sokretaris per post worden verzonden . Elke beheerder mag zich
door een kollega laten vertegenwoordigen . Niemand mag echter
houder zijn van meer dan één volmacht . De raad van beheer mag
alleen - behoudens eenparig akkoord van de aanwezige leden -
beraadslagen over punten die op de agenda staan. De beslissing-
en van de raad van beheer worden genomen bij gewone meerder-
heid van stemmen van de stemmen van de aanwezige of vertegen-
woordigde beheerders . Bij staking van stemmen geeft die van
de voorzitter van de vergadering de doorslag . Van de beraad-
slagingen van de raad van beheer wordt een verslag opgemaakt ,
dat ondertekend wordt door de voorzitter van de zitting en door
de leden die hierom verzoeken .

Art . 26 De raad van beheer beschikt over de ruimste bevoegdheden in d e
bestuurszaken en het beleid van de vereniging. Alle zaken di e
niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de alge-
mene vergadering worden voorbehouden, vallen onder zijn be-
voegdheid. Hij kan slechts geldige beslissingen treffen indien
de helft van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is .
De raad van beheer kan, voor welomschreven opdrachten, voor een
beperkte duur, en op uitdrukkelijke wijze, zijn bevoegdhede n
geheel of gedeeltelijk overdragen op een ot' weer door hem ge-
kozen mandatarissen, die niet noodzakelijk lid van de vereniging
hoeven te zijn.
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27 Alle bescheiden die de vereniging binden moeten, behoudene d e
door de raad van beheer verleende volmachten, ondertekend wor-
den door de voorzitter, of bij diens ontstentenis door twe e
beheerders, waarvan één de ondervoorzitter of de penningmeeste r
moet zijn.

28 De beheerders nemen, in de uitoefening van hun funktie, gee n
enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts ver-
antwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat .

TITEL V. Boekjaar .

Art . 29 Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december .

TITEL VI . Huishoudelijk reglement .

Art . 30 Een huishoudelijk reglement kan door de raad van beheer aan de
algemene vergadering worden voorgelegd . Een beslissing ove r
dit huishoudelijk reglement, of over wijzigingen voorgestel d
door de raad van beheer of de algemene vergadering, geschied t
bij eenvoudige meerderheid van de op de algemene vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen .

TITEL VII. Kommissarissen .

Art . 31 De algemene vergadering zal twee kommissarissen aanwijzen, di e
belast zijn met het nazicht van de rekeningen van de vereni-
ging en het uitbrengen van een verslag daaromtrent op de al-
gemene jaarvergadering . Zij worden benoemd voor een termijn
van vier jaar en zijn herkiesbaar .

TITEL VIII . Ontbinding.

Art . 32 In het geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering een of twee vereffenaars aan en omschrijft hun
bevoegdheid . Ze bepaalt de bestemming van het patrimonium
van de vereniging welke bestemming zoveel mogelijk het maat-
schappelijk doel zal benaderen.

TITF*, IX, Overgangsbepalingen .

Art . 33 De vereniging zal het patrimonium en de verplichtingen van d e
feitelijke vereniging "Mineralogische Kring van Antwerpen? !
aanvaarden bij de ontbinding van deze laatste op de datum
van de publikatie van de onderhavige statuten in de bijlage
van het Belgisch Staatsblad .

Art . 34 Binnen de maand na de publikatie van de onderhavige statute n
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zal een algemen e
vergadering worden belegd waarop de effektieve leden zullen
a) de leden van de raad van beheer verkiezen en de kommissa -

rissen aanstellen ; b) zonder voorafgaand voorstel van de
raad van beheer de ledenbijdragen voor het eerste boekjaar
vaststellen .

TITEL X . Diverse schikkingen.

Art . 35 Voor alle gevallen die door de onderhavige statuten niet wor-
den geregeld verwijzen de partijen naar de bepalingen van d e
wet van 27 juni 1921 .
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