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STATUTEN
Nederlandstalige versie van de Franse referentietekst, voorgelegd aan de stichtingsvergadering van
12 september 2018.
De ondergetekende oprichters:












DANGOISSE Alain, Belg, rue Bourgmestre Gilisquet 3,1457 Walhain-St-Paul, geboren in
Namur op 28.8.1958, bediende
GANDIN Ezio , Belg, rue des Ploppes 19, 4130 Tilff, geboren in Ougrée op 11.12.1956,
onderzoeker
GOFFART Bruno, Belg, rue des Déportés 8, 1200 Bruxelles, geboren te Genval op 13.2.1943,
leerkracht op pensioen
MIRKES Laurence, Belg, avenue Gustave Latinis 151/2,1030 Schaerbeek, geboren in
Luxembourg (LU) op 21.1.1971, begeleidster van verandering
NORET Michèle, Belg, Avenue Van Goolen 50, 1200 Woluwe Saint Lambert, geboren in Uccle,
op 25.06.1947, gepensionneerde
PEEREBOOM Serge, Belg, Les-Hayettes 126, 6920 Wellin, geboren in Berchem- Ste-Agathe
op 15 .12.1966, tuinbouwer
ROBERFROID Marcel, Belg, Place des Peintres 4/101,1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
geboren in Ciney op 15.12.1938, Professor Emeritus UCL
TODTS Erik, Belg, avenue Gustave Latinis 151/2, 1030 Schaerbeek, geboren in Temse, op
6.2.1953, gepensionneerde
VAN CRAEN Guido, Belg, Voorspoedlei 7, 2640 Mortsel, geboren in Wilrijk op 17.7.1952,
scheepsmeter
VANDENBULCKE Joelle, Belg, Rollantstraat 12, 1933 Sterrebeek, geboren in Schaerbeek op
17.4.1964, leerkracht
VELLUT Jacques, Belg, rue Ferme du Plagniau 135, 1331 Rixensart, geboren in SaintGaudens (FR) op 31.5.1940, gepensionneerde
in vergadering bijeen op 12 september 2018, zijn overeengekomen om de vereniging zonder
winstoogmerk Jaijagat2020.be op te richten en hebben de volgende statuten aanvaard.

Benaming, hoofdkantoor
Artikel 1:
De naam van de vereniging is Jaijagat2020.be. Deze naam, onmiddellijk gevolgd door de woorden
"vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw" wordt vermeld op alle akten, facturen,
mededelingen, aankondigingen, publicaties en andere documenten van de vereniging.
Artikel 2:
De maatschappelijke zetel bevindt zich aan de Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, in het
gerechtelijk arrondissement Brussel. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel naar
een andere plaats in België te verplaatsen. De Algemene Vergadering bekrachtigt de wijziging van
de zetel in de statuten tijdens haar eerste vergadering na dit besluit en voldoet aan de vereiste
publiciteitsformaliteiten.
Doelstelling, duur
Artikel 3:
A. De vereniging wil in België en elders in Europa de campagne "Jai Jagat 2020” - wat betekent
"overwinning van de wereld" - bekend maken, promoten en ondersteunen.







Deze campagne wordt gelanceerd door Ekta Parishad vanuit India, en zal zich concretiseren
in een wereldmars van vrede, in de traditie van de marsen van Mahatma Gandhi. Zij verloopt
geweldloos, komt op voor geweldloosheid en beantwoordt aan de Sustainable Development
Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (Agenda 2030).
De mars vertrekt vanuit New Delhi, de Indiase hoofdstad, om aan te komen aan het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland, op 21 september 2020. In
dezelfde geest kunnen andere marsen opgezet worden in verscheidene landen, op alle
continenten, waaronder in België, die kunnen convergeren in Genève. Daar vindt, bij de
aankomst van deze marsen gedurende twee weken een reeks evenementen plaats.
Om een grote internationale beweging voor vrede en "een andere mogelijke wereld" op te
bouwen en om van “Jai Jagat 2020” een belangrijke gebeurtenis te maken die de
internationale politieke agenda kan beïnvloeden, moeten er veel partnerschappen worden
gezocht, van het lokale tot het internationale niveau en in een breed gamma van
doelgroepen: met instellingen, politieke partijen en overheden, verenigingen en stichtingen
die werkzaam zijn rond solidariteit, mensenrechten en ontwikkeling, met leerlingen en
studenten, senioren, boeren, migranten, met de armste mensen in het bijzonder en met de
civiele maatschappij in het algemeen.

De vereniging Jaijagat2020 kan alle handelingen verrichten die direct of indirect verband houden
met het bereiken van haar doelstelling.
B. Deze doelstelling is wars van enig winstbejag en onafhankelijk van elke religieuze, filosofische
of politieke strekking.
De vereniging beschikt evenwel over een Handvest waarin haar visie, missie, waarden en
doelstellingen verder ontwikkeld worden, om deze naar de buitenwereld te communiceren en er
steun voor te zoeken bij zoveel mogelijk mensen.
C. De werking van de organen van de vereniging en de ontwikkeling van haar projecten is
gebaseerd op de methoden van het ‘participatief bestuur', mits respect voor de formele
bepalingen van deze statuten, van het Huishoudelijk reglement en van de wet.
Artikel 4:
 De vereniging zal worden ontbonden op 30 juni 2021, tenzij de Algemene Vergadering anders
beslist.
 De vereniging kan echter te allen tijde worden ontbonden in de vorm en onder de voorwaarden
die vereist zijn voor het wijzigen van de statuten.
 De Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging
of de wijziging van de statuten in overeenstemming met de artikelen 8 en 20 van de
gecoördineerde wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk.
Leden, toetreding, ontslag, uitsluiting
Artikel 5:
 De vereniging bestaat uit effectieve leden en toetredende leden.
 Effectief lidmaatschap is voorbehouden aan natuurlijke personen.
 De toetredende
leden kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Rechtspersonen zullen een natuurlijke persoon mandateren om hen in de vereniging te
vertegenwoordigen.
 Effectieve leden hebben de ruimste rechten en plichten binnen de vereniging. De rechten en
plichten van de effectieve en de aangesloten leden worden bepaald door de wet en/of deze
statuten en/of Huishoudelijk reglement.
Artikel 6:
 De vereniging telt minstens 6 effectieve leden, die alle rechten en plichten hebben die zijn
toegekend aan de leden in de wet op verenigingen zonder winstoogmerk. De hierboven
genoemde oprichters zijn de eerste effectieve leden.




De aangesloten leden zijn verenigingen, bedrijven, rechtspersonen of fysieke personen, die een
bijdrage, materieel of immaterieel, kunnen leveren voor het bereiken van de doelstelling van de
vereniging. Hun aantal is onbeperkt.
De vereniging kan sympathisanten, d.w.z. burgers die geen lid zijn, betrekken bij haar werking
en activiteiten, volgens modaliteiten vastgelegd in het HR.

Artikel 7:
 De aanvraag om lid te worden, effectief of toetredend, wordt schriftelijk (post of elektronisch)
ingediend bij de Raad van bestuur van de vereniging.
 De Algemene Vergadering beraadt zich, op voorstel van de Raad van Bestuur, bij gewone
meerderheid over de aanvaarding van nieuwe effectieve leden en beslist soeverein zonder
verdere motivering om een kandidaat niet als effectief lid te aanvaarden.
 De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid en zonder verdere motivering over de
aanvaarding of niet van nieuwe toetredende leden, onder voorbehoud van bekrachtiging door de
Algemene Vergadering volgend op dit besluit .
Artikel 8:
De Raad van bestuur houdt een ledenregister bij op de zetel van de vereniging. Dit register bevat
de wettelijk verplichte informatie. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het ledenregister
raadplegen, evenals alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur.
Artikel 9:
 De leden worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging en
kunnen aanspraak maken op haar diensten binnen haar statutaire doelstelling.
 Alle leden dragen bij tot het doel en de werking van de vereniging door een jaarlijkse
ledenbijdrage, vastgesteld door de Raad van Bestuur. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan 50 euro.
 De toetredende leden steunen de vereniging, naast hun jaarlijkse ledenbijdrage, door een
bijdrage, voorzien in het Huishoudelijk reglement, waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan
500 euro per jaar.
Artikel 10:
 Elk lid van de vereniging heeft het recht om de vereniging te verlaten door schriftelijk ontslag in
te dienen bij de Raad van Bestuur (per post of elektronisch).
 Leden die de verschuldigde bijdragen niet betalen, kunnen bij beslissing van de Algemene
Vergadering als ontslagnemend worden beschouwd.
 De uitsluiting van een lid, effectief en toetredend, kan alleen door de Algemene Vergadering met
een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden
uitgesproken.
 De Raad van Bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering, het
lid schorsen dat zich schuldig maakt aan handelingen die in strijd zijn met de statuten of de regels
van eer en fatsoen.
 Noch een ontslagnemend, noch een uitgesloten lid, noch hun erfgenamen kunnen aanspraak
maken op het sociaal fonds, of terugbetaling eisen van de bedragen die zij hebben betaald.
Algemene vergadering
Artikel 11:
 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, effectieve en toetredende, in regel met
hun ledenbijdrage.
 Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door een lid, effectief lid of
toetredend, aangewezen op zijn initiatief of dat van de Algemene Vergadering, in
overeenstemming met het HR.
Artikel 12:

De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Het bezit de bevoegdheden
die uitdrukkelijk worden erkend door de wet en door de huidige statuten. Inzonderheid behoort tot
diens bevoegdheden:
 Statutenwijzigingen
 Aanvaarding en wijziging van het Huishoudelijk reglement
 Vaststellen en wijzigen van het aantal bestuurders
 Benoeming en ontslag van bestuurders
 Toetreding en uitsluiting van leden
 Goedkeuring van het budget en de rekeningen
 De kwijting van de bestuurders
 De bestaansduur van de vereniging
 De ontbinding van de vereniging
 Alle andere gevallen waarbij de wet en de statuten dit vereisen
Artikel 13:
 De Gewone Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen, vóór het einde van
het eerste semester.
 Leden kunnen te allen tijde worden opgeroepen op een Buitengewone Algemene Vergadering
bij beslissing van de Raad van Bestuur of op verzoek van een vijfde van de effectieve leden en/of
een derde van de toetredende leden. Dit verzoek moet de verschillende punten vermelden voor
de dagorde van de vergadering die binnen 4 weken na het verzoek moet gehouden worden.
 De Algemene Vergadering wordt minstens twee weken vóór de datum van de vergadering
bijeengeroepen per post of elektronisch. De uitnodiging door de voorzitter of de secretaris
namens de Raad van bestuur vermeldt de plaats, datum en het tijdstip van de vergadering.
 De agenda staat op de uitnodigingsbrief. De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over
punten die niet op de agenda staan, behalve bij beslissing van de Raad van Bestuur. Elk voorstel
ondertekend door een vijfde van de effectieve leden en of een derde van de toetredende leden
moet worden opgenomen in de agenda.
Artikel 14:
 Elk lid heeft het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen. Alleen effectieve leden
beschikken over stemrecht, één stem per persoon.
 Een effectief lid kan volmacht geven aan een ander effectief of toetredend lid. Niemand kan
drager zijn van meer dan één volmacht.
Artikel 15:
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de effectieve aanwezige of
vertegenwoordigde leden, tenzij anders bepaald in de wet of de statuten. In het geval van staking
van stemmen, wordt het voorstel afgewezen.
Artikel 16:
 De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen of beslissingen nemen over de
wijzigingen van de statuten, de duur of de ontbinding van de vereniging wanneer dit onderwerp
expliciet wordt vermeld in de uitnodigingsbrief en wanneer twee derde van de effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
 Indien twee derde van de effectieve leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste
vergadering, moet de Raad van bestuur een tweede vergadering bijeenroepen die niet eerder
dan twee weken na de eerste algemene vergadering zal worden gehouden, waarbij dezelfde
besluitvormingsprocedures gelden. Deze vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 17:
 Beslissingen van de Algemene Vergadering worden ogenomen in het verslagboek, getekend
door de voorzitter van de vereniging, evenals door de leden die erom vragen. Dit register wordt
bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden het kunnen raadplegen zonder het
evenwel te verplaatsen.





Elke wijziging van de statuten moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad in de maand volgend op het besluit tot wijziging, hetzelfde geldt voor benoemingen,
ontslagen of afzettingen van bestuurders.
De beslissingen van de Algemene Vergadering en die van de rechtbank met betrekking tot de
ontbinding van de vereniging, de liquidatievoorwaarden en de benoeming van de vereffenaars,
evenals de namen, het beroep en de woonplaats van de vereffenaars, worden als uittreksels
gepubliceerd in de bijlagen van de Belgische Staatsblad.

Raad van bestuur
Artikel 18:
 De vereniging wordt bestuurd door een Raad bestaande uit tenminste 3 en hoogstens 8
bestuurders. Het aantal bestuurders zal nooit meer bedragen dan de helft van het aantal
effectieve leden.
 De leden van de Raad van bestuur worden benoemd bij gewone meerderheid door de Algemene
Vergadering voor een termijn van 3 jaar , hernieuwbaar en kunnen ten allen tijd door deze laatste
ontslagen worden.
 Indien de mandaten niet worden hernieuwd na het verstrijken van de voorgeschreven termijnen,
blijven de bestuurders hun functie uitoefenen totdat zij worden vervangen.
 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
 De voorzitter of twee bestuurders kunnen, in functie van de behoeften en raadgevend, personen
uitnodigen wiens aanwezigheid zij noodzakelijk achten, op de vergaderingen van de Raad van
bestuur.
Artikel 19:
a. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging bij alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten,
mits deze niet uitsluitend door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene
Vergadering.
b. De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de
vereniging. Hij kan in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is en onverminderd
andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet en de statuten, alle handelingen en contracten,
transacties, verwerving, ruil, verkoop van roerende en onroerende goederen, hypotheek, lenen,
aangaan huurovereenkomsten van welke duur dan ook afsluiten of verrichten; al dan niet
legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, afstand doen van alle rechten, alle
bevoegdheden verlenen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet lid van de vereniging, de
vereniging voor de rechtbank vertegenwoordigen als een eiser en verweerder.
c. Het kan het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan, hun taken en salarissen
bepalen, alle middelen en waarden ontvangen, in bewaring gegeven middelen en waarden
opnemen, rekeningen bij banken openen, op deze rekeningen alle transacties uitvoeren en met
name alle geldopnames of overschrijvingen of enige andere betaalwijze, bankkluizen huren, alle
bedragen betalen verschuldigd door de vereniging, geregistreerde brieven en pakjes in
ontvangst nemen, verzekerd of niet, en alle postmandaten of -kwijtschriften opnemen.
Artikel 20:
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris.
Artikel 21:
 Twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen een bindende handtekening plaatsen onder
handelingen beslist door de Raad van bestuur, zonder hun mandaat ten opzichte van derden te
moeten rechtvaardigen.
 De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid en in het kader van het Huishoudelijk
reglement het dagelijks bestuur van de vereniging, met inbegrip van de beheershandtekening,
delegeren aan een of meer van zijn leden, samen optredend indien nodig.
Artikel 22:

In de uitoefening van hun functie nemen de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting op
zich met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging en zijn zij enkel verantwoordelijk voor
de uitvoering van hun mandaat.
Artikel 23:
 De Raad van bestuur komt minstens driemaal per jaar bijeen en bij afwezigheid van de voorzitter
wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder.
 De Raad van bestuur kan geldig beraadslagen via telefoonconferentie of soortgelijke
technologie, op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders vooraf akkoord gaat en
onder voorbehoud van bevestiging van de beslissingen, schriftelijk of per e-mail.
Artikel 24:
 De Raad van bestuur kan enkel beslissingen nemen als de helft van zijn leden aanwezig is.
Indien nodig zal een tweede Raad worden bijeengeroepen die beraadslaagt met een gewone
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemmen.
 De beslissingen van de Raad van bestuur worden genomen door een meerderheid van de
aanwezige leden. Geen volmacht is toegestaan. In geval van staking van stemmen, wordt het
voorstel verworpen.
Artikel 25:
In geval van een belangenconflict van de kant van een bestuurder met betrekking tot een beslissing
die moet worden genomen door de Raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder de Raad op
de hoogte brengen en zich onthouden van de beraadslaging en de stemming.
Artikel 26:
Voor elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt verslag opgesteld door de secretaris. Het
worden ingeschreven in een register na goedkeuring door de leden aanwezig op de volgende Raad
van Bestuur.
Interne regels
Artikel 27:
 Een HR kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en
bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden worden
aangenomen.
 Wijzigingen van reglement kunnen worden aangebracht door een Algemene Vergadering die
beraadslaagt bij een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden.
 Het HR mag niet afwijken van de huidige statuten.
Budget en rekeningen
Artikel 28:
 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december en voor
de eerste keer op 31 december 2019, stelt de Raad van bestuur de jaarrekening vast van het
afgelopen boekjaar.
 Hij stelt ook het budget op en stelt het voor aan de Algemene Vergadering.
 De Algemene Vergadering keurt de rekeningen goed en verleent kwijting aan de leden van de
Raad van Bestuur en, indien van toepassing, aan commissarissen bij de rekeningen.
Artikel 29:
De Algemene Vergadering kan een of meer commissarissen benoemen om de rekeningen van de
vereniging te controleren en een rapport voor te stellen.
Ontbinding en liquidatie
Artikel 30:
In het geval van ontbinding van de vereniging zullen, in overeenstemming met de wet, de
liquidatieoperaties worden uitgevoerd door een vereffenaar die door de Algemene Vergadering

wordt benoemd. De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het vermogen van de
vereniging, door toewijzing die zo dicht mogelijk aansluit bij de doelstelling.
Verschillende bepalingen
Artikel 31:
Alles wat niet expliciet in dit Reglement is geregeld, wordt geregeld door de gecoördineerde wet die
van toepassing is op verenigingen zonder winstoogmerk.

Samenstelling Raad van Bestuur
(op 15-05-20169)







DANGOISSE Alain, voorzitter
GANDIN Ezio, schatbewaarder
TODTS Erik, secretaris
VANDENBULCKE Joëlle
VELLUT Jacques
DEFRENNE Luc Andre

