Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw
Statuten
I. Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Zij werd opgericht in
1877 onder de naam Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen en is sinds 13 januari 1946
een vereniging zonder winstoogmerk.
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest: Museum
Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen.
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel de bibliofilie en de studie van de geschiedenis van het
boek en de prentkunst in Vlaanderen te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het uitgeven van De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap=Journal for Book
History;
b. het uitgeven van bijzondere publicaties;
c. de organisatie van diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
II. Lidmaatschap
Artikel 5
1. Alle natuurlijke personen die instemmen met het doel van de vereniging kunnen lid worden
van de vereniging. De vereniging kent werkende leden, belangstellende leden en ereleden.
2. Werkende leden zijn zij die zich als kandidaat-werkend lid bij het bestuursorgaan
schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuursorgaan als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten. Kandidaat-werkende leden delen hun naam, adres, geboortedatum en -plaats
mede en motiveren hun verzoek om toelating. Alleen wie reeds twee jaar belangstellend lid
is van de vereniging, kan zich kandidaat stellen als werkend lid.
Het bestuursorgaan neemt een besluit binnen drie maanden na het indienen van het
verzoek.
Werkende leden wenden hun kennis of ervaring aan ten gunste van de vereniging of
verlenen hun medewerking aan de activiteiten van de vereniging.
Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet ten minste zes bedragen.
Werkende leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering.
3. Belangstellende leden zijn zij die zich als kandidaat-belangstellend lid bij het
bestuursorgaan schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuursorgaan als zodanig tot de
vereniging zijn toegelaten. Kandidaat-belangstellende leden delen hun naam, adres,
geboortedatum en -plaats mede. Het bestuursorgaan neemt een besluit binnen de maand na
het indienen van het verzoek.
Het aantal belangstellende leden is onbeperkt. Belangstellende leden zijn niet
stemgerechtigd in de algemene vergadering.
4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig
door het bestuursorgaan zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Ereleden zijn niet stemgerechtigd in de algemene vergadering.
5. Door hun lidmaatschap onderschrijven de werkende leden, belangstellende leden en

ereleden de statuten van de vereniging en de krachtens deze statuten genomen besluiten.
6. Het lidmaatschap geeft recht op:
a. een gratis abonnement op De Gulden Passer;
b. reductie op diverse publicaties van de vereniging;
c. deelneming aan de activiteiten van de vereniging.
7. Van de werkende leden houdt het bestuursorgaan een register bij, waarin de naam en het
adres van deze leden, evenals de datum van hun toetreding, ontslag, royement of
overlijden worden vermeld. Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van het
register op de zetel van de vereniging.
Artikel 6
Ieder werkend lid en belangstellend lid is jaarlijks contributie verschuldigd. De grootte van de
contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering, maar mag niet meer dan duizend
euro bedragen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
Artikel 7
Werkende leden, belangstellende leden en ereleden zijn op generlei wijze persoonlijk
aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het werkend lid, belangstellend lid of erelid;
b. door opzegging door het werkend lid, belangstellend lid of erelid;
c. door royement van het werkend lid, belangstellend lid of erelid.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan
het bestuursorgaan. Werkende en belangstellende leden die, ondanks herhaald verzoek tot
betaling, hun contributie niet hebben voldaan voor 30 juni van het lopende kalenderjaar,
worden geacht hun lidmaatschap te hebben opgezegd.
3. Het royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een werkend lid, belangstellend lid
of erelid in strijd met de statuten of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Het royement van een werkend lid geschiedt door de algemene vergadering, die de
betrokkene per brief en met opgaaf van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor de
algemene vergadering tot royement besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden
gehoord. Het besluit van de algemene vergadering tot royement moet worden genomen bij
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het royement van een belangstellend lid of erelid geschiedt door het bestuursorgaan, dat
de betrokkene per brief en met opgaaf van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor het
bestuursorgaan tot royement besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord.
Het besluit van het bestuursorgaan tot royement moet worden genomen bij meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 9
Werkende leden, belangstellende leden en ereleden die hun lidmaatschap hebben opgezegd of
die door de vereniging zijn geroyeerd, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk
vermogen van de vereniging, noch de teruggave van betaalde contributies of andere bedragen
eisen.
III. Algemene vergadering
Artikel 10
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar.
In deze algemene vergadering brengt het bestuursorgaan verslag uit over het gevoerde
beleid. Het bestuursorgaan legt ook de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de

begroting voor het lopende boekjaar ter goedkeuring aan de vergadering voor. Ook neemt
de algemene vergadering kennis van het verslag van de controleur van de rekeningen of, in
voorkomend geval, de commissaris. Worden de jaarrekening en het controleverslag
goedgekeurd, dan geeft de algemene vergadering via een aparte stemming decharge aan de
bestuurders en de controleur van de rekeningen of, in voorkomend geval, aan de
commissaris.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan. De
bijeenroeping geschiedt via een schriftelijke uitnodiging aan de werkende leden,
belangstellende leden, ereleden en de controleur van de rekeningen of, in voorkomend
geval, aan de commissaris op een termijn van ten minste drie weken voor de dag van de
algemene vergadering.
De uitnodiging vermeldt de te behandelen onderwerpen. Elk voorstel, ondertekend
door ten minste één twintigste van de werkende leden en ingediend uiterlijk twee weken
voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden, wordt op de agenda
geplaatst. Toegevoegde agendapunten worden uiterlijk acht dagen voor de dag van de
algemene vergadering schriftelijk meegedeeld aan de werkende leden, belangstellende
leden en ereleden.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op
de agenda staan.
De jaarrekening en de begroting liggen ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter inzage van de werkende leden, belangstellende leden en ereleden op de
zetel van de vereniging.
3. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de vicevoorzitter of een andere bestuurder. Zijn er geen bestuurders aanwezig, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Van wat in de algemene vergadering besproken is, worden notulen opgemaakt door de
secretaris of, bij diens afwezigheid, door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze
notulen worden door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend en op
de zetel van de vereniging bewaard.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend en voor eensluidend
verklaard door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de
vicevoorzitter tezamen met de secretaris.
Werkende leden, belangstellende leden en ereleden zijn gerechtigd om inzage te krijgen
van de notulen van de algemene vergadering. Belanghebbende derden kunnen inzage van
de notulen vragen door een brief te richten aan de voorzitter of de secretaris van het
bestuursorgaan.
Artikel 11
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de werkende leden, belangstellende leden en
ereleden van de vereniging, alsmede degenen die door het bestuursorgaan en/of de
algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alleen de werkende leden. Ieder van hen
heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste één ander werkend lid als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden
gehouden.
4. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
behoudens die besluiten waaromtrent bij de wet een grotere meerderheid is
voorgeschreven.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee
personen niemand een meerderheid heeft verkregen, wordt er herstemd tussen de twee
personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na een tussenstemming.

Artikel 12
De algemene vergadering is bevoegd voor:
a. de wijziging van de statuten;
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van de bezoldiging van de
bestuurders, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
c. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van de bezoldiging van de
commissaris, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
d. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
e. de decharge aan de bestuurders en de controleur van de rekeningen of, in voorkomend
geval, aan de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de controleur van de rekeningen of, in
voorkomend geval, tegen de commissaris;
f. de ontbinding van de vereniging;
g. het royement van een werkend lid;
h. de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een
coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve
vennootschap sociale onderneming;
i. een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;
j. alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Artikel 13
Naast de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 10, worden bijzondere algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuursorgaan zo dikwijls als het dit wenselijk acht
of wanneer ten minste één tiende van de werkende leden hier schriftelijk om vraagt. In dit
laatste geval is het bestuursorgaan verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering binnen eenentwintig dagen na het indienen van het verzoek en heeft de
vergadering plaats uiterlijk op de veertigste dag na het indienen van het verzoek.
Artikel 14
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, behoudens in de volgende gevallen:
a. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten
indien ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is,
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die tot wijziging kan besluiten bij
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie
weken na de eerste vergadering worden gehouden.
b. Tot wijziging van de statuten die betrekking heeft op het doel van de vereniging kan door
de algemene vergadering slechts worden besloten indien ten minste twee derde van de
werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er een meerderheid
is van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de eerste
vergadering het quorum niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, die tot wijziging kan besluiten bij meerderheid van ten minste vier vijfde
van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie weken na de eerste
vergadering worden gehouden.
c. Tot royement van een werkend lid kan door de algemene vergadering slechts worden
besloten indien ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is,
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die tot royement kan besluiten bij
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie

weken na de eerste vergadering worden gehouden.
d. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden
besloten indien ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is,
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die tot ontbinding kan besluiten bij
meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste
drie weken na de eerste vergadering worden gehouden.
IV. Bestuursorgaan
Artikel 15
1. Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste vijf personen, die uit hun midden een voorzitter,
een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de werkende leden van de
vereniging benoemd. De benoeming geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te
dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
Bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar als bestuurder.
Wie de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, is niet meer benoembaar.
4. De functie van bestuurder is onbezoldigd.
5. De functie van bestuurder eindigt:
a. door overlijden van de bestuurder;
b. door het verstrijken van de ambtstermijn;
c. door ontslagneming door de bestuurder;
d. door afzetting van de bestuurder;
e. door verlies van het lidmaatschap.
6. Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen. Ontslagneming door de bestuurder kan
slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan de zetel van de vereniging.
7. Afzetting van de bestuurder geschiedt door de algemene vergadering, die de betrokkene per
brief en met opgaaf van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor de algemene
vergadering tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord. Het
besluit van de algemene vergadering tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
8. Een bestuurder die zijn ambt beëindigt zoals bepaald in lid 5, sub b, c en e, blijft in functie
tot zijn opvolger is benoemd. De vervanging moet echter geschieden binnen drie maanden
na het openvallen van de functie.
Artikel 16
1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
2. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, aan de vicevoorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.
De functie van bestuurder die bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen, hierna
vertegenwoordiger genoemd, eindigt:
a. door overlijden van de vertegenwoordiger;
b. door het verstrijken van de ambtstermijn als bestuurder;
c. door ontslagneming door de vertegenwoordiger;
d. door afzetting van de vertegenwoordiger;
e. door verlies van het lidmaatschap.
Een vertegenwoordiger kan te allen tijde ontslag nemen. Ontslagneming door de

vertegenwoordiger kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan de zetel van
de vereniging.
Afzetting van de vertegenwoordiger geschiedt door het bestuursorgaan, die de betrokkene
per brief en met opgaaf van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor het
bestuursorgaan tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord.
Het besluit van het bestuursorgaan tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het bestuursorgaan kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van de
volmacht te vertegenwoordigen.
Andere personen dan de bestuurders die gemachtigd zijn de vereniging te
vertegenwoordigen, kunnen hun ambt beëindigen of worden afgezet, zoals bepaald in lid 2.
4. De bestuurders zijn op generlei wijze persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die
de vereniging aangaat.
Artikel 17
1. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de vicevoorzitter. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
bestuurders op een termijn van ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Het bestuursorgaan kan
enkel beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda staan, tenzij alle
bestuurders aanwezig zijn en zij ermee instemmen dat ter vergadering nog andere punten
op de agenda worden geplaatst. Het besluit om andere punten op de agenda te plaatsen,
moet worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het dit wenselijk acht of wanneer ten minste
één derde van de bestuurders hier schriftelijk om vraagt. In dit laatste geval is de voorzitter
of, bij diens afwezigheid, de vicevoorzitter verplicht tot het bijeenroepen van het
bestuursorgaan binnen twee weken na indiening van het verzoek.
3. Toegang tot de vergadering van het bestuursorgaan hebben alle bestuurders, alsmede
degenen die omwille van hun bijzondere kennis of ervaring door het bestuursorgaan zijn
uitgenodigd. Ingeval de hoofdredacteur van De Gulden Passer geen deel uitmaakt van het
bestuursorgaan wordt deze ambtshalve uitgenodigd voor elke vergadering. Niet-bestuurders
die de vergadering bijwonen, hebben slechts een raadgevende stem en zijn gehouden het
vertrouwelijk karakter van de vergadering te bewaren.
4. Het bestuursorgaan kan geldig vergaderen wanneer ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is.
5. De vergadering van het bestuursorgaan wordt geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de vicevoorzitter of een andere bestuurder.
6. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt gehandeld zoals bepaald in artikel 11, lid 4. De voorzitter
bepaalt de wijze waarop de stemmingen in het bestuursorgaan worden gehouden.
7. Van wat in de vergadering van het bestuursorgaan besproken is, worden notulen
opgemaakt door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door een door de voorzitter
aangewezen persoon. Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken, ondertekend en op de zetel van de
vereniging bewaard.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend en voor eensluidend
verklaard door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de
vicevoorzitter tezamen met de secretaris.
Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van de notulen van de
bestuursvergaderingen op de zetel van de vereniging.
V. Geldmiddelen en financieel beheer
Artikel 18

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de werkende en
belangstellende leden, de abonnementsgelden, eventuele subsidies en andere inkomsten.
Artikel 19
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. Ieder jaar legt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het lopende
boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. De goedkeuring van de
jaarrekening en de begroting, alsook de decharge aan de bestuurders en de controleur van de
rekeningen of, in voorkomend geval, aan de commissaris, worden verleend bij meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 20
1. De controle op het financieel beheer van de vereniging wordt uitgeoefend door een
controleur van de rekeningen, die benoemd wordt door het bestuursorgaan en geen deel
mag uitmaken van het bestuursorgaan. Wanneer geen controleur van de rekeningen is
aangesteld, kan de controle worden uitgeoefend door een commissaris, dit is een lid van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren, die benoemd wordt door de algemene vergadering.
2. Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van alle boekhoudkundige stukken
van de vereniging op de zetel van de vereniging.
VI. Ontbinding en vereffening
Artikel 21
De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging op de wijze zoals
bepaald in artikel 14, lid d.
In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering een vereffenaar aan en legt
zij, na aanzuivering van eventuele schulden, de bestemming van de activa van de vereniging
vast. Deze bestemming moet stroken met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.
VII. Slotbepaling
Artikel 22
Voor alles waarin deze statuten niet voorzien, gelden de bepalingen van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.

