STATUTEN JONG VLD GENT
TITEL I. – BENAMING, ZETEL, DUUR
Artikel 1. De vereniging draagt de naam ‘Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten Gent’. De vereniging behoudt zich
het recht voor om in al haar communicatie de verkorte benaming ‘Jong VLD Gent’ te gebruiken.
Artikel 2. De vereniging heeft als zetel het volgende adres: Hoogpoort 37, 9000 Gent. Deze zetel kan door de raad
van bestuur bij eenvoudige meerderheid verplaatst worden naar een ander adres in de stad Gent, binnen het gebied
met postcode 9000.
Artikel 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
TITEL II. – VISIE, MISSIE
Artikel 4. Visie: Jong VLD Gent is een in het Gentse verankerde vereniging voor politiek geïnteresseerde
jongvolwassenen die handelt vanuit liberale kernwaarden en deze wil promoten. Jong VLD Gent wenst nieuwe,
liberale ideeën te vormen en die via zowel maatschappelijk als politiek engagement te verwezenlijken. Jong VLD
Gent streeft er naar zowel spreekbuis als aanspreekpunt voor jongeren te zijn.
Artikel 5. Missie: Jong VLD Gent heeft tot doel om jongeren het liberalisme te laten ontdekken en te onderzoeken
en op actieve wijze hen te ondersteunen in het ontwikkelen van soft en hard skills die een meerwaarde bieden in
het politieke en sociale leven. Jong VLD Gent ijvert ervoor om een platform te bieden aan jongeren om zich sociaal
te engageren, bij te leren, de liberale waarden te beleven en zich te ontspannen aan de hand van tal van activiteiten.
Daarnaast vormt Jong VLD Gent een platform voor het uiten van opinies en politieke meningen en om leden te
ondersteunen met politieke ambities. Omgekeerd wenst Jong VLD Gent eveneens een aanspreekpunt zijn voor de
bekommernissen van jongeren. Jong VLD Gent streeft er naar een ambitieuze en ondernemende vereniging te
vormen waar de liberale waarden centraal staan.
TITEL III. – LEDEN
Artikel 6. De vereniging telt werkelijke leden en ereleden. Ieder werkelijk lid maakt ook automatisch deel uit van
Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten vzw.
Artikel 7. Een kandidaat-werkelijk lid dient te voldoen aan de volgende toetredingsvoorwaarden voor goedkeuring
lidmaatschap tot werkelijke leden:
1° geen lid zijn van een andere Vlaamse politieke partij of Vlaamse politieke jongerenvereniging dan de
open Vlaamse Liberalen en Democraten of Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten vzw;
2° aanvaard worden door de raad van bestuur;
3° het onderschrijven van de statuten van de vereniging;
4° het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage;
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5° de minimumleeftijd van 14 jaar bereikt hebben en de maximumleeftijd van 36 jaar nog niet bereikt
hebben.
Artikel 8. Ereleden worden gedefinieerd als steunende leden die deel uitmaken van onze vereniging maar niet
voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde vervat in artikel 7, 5°. Het mandaat als erelid is pas definitief na aanvaarding
door de raad van bestuur, naar analogie met de toetredingsvoorwaarde van artikel 7,2°.
Ereleden die aan alle toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen, worden van rechtswege beschouwd als
werkelijke leden.
Artikel 9. Het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur bij
eenvoudige meerderheid en bedraagt maximaal € 15,00 voor werkelijke leden en maximaal € 40,00 voor ereleden.
Artikel 10. Het lidmaatschap van de werkelijke leden eindigt van rechtswege als niet meer voldaan wordt aan één
of meerdere van de voorwaarden beschreven in artikel 7.
Het lidmaatschap van de ereleden eindigt van rechtswege als niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van
artikel 7, 2°, 3° en 4°.
Het lidmaatschap van de werkelijke leden en ereleden eindigt eveneens indien het lid schriftelijk ontslag indient bij
de voorzitter van de vereniging of indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid
van twee derden van de stemmen of bij overlijden van het lid. Indien de voorzitter zelf wenst uit te treden dient
deze het schriftelijk ontslag in bij de ondervoorzitter en/of secretaris.
TITEL IV. – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. De algemene vergadering is samengesteld uit de werkelijke leden van de vereniging. Elk werkelijk lid kan
slechts drager zijn van één stem. Bij verkiezingen wordt eveneens ook 1 volmacht per werkelijk lid toegestaan.
De raad van bestuur preciseert bij de oproeping (vervat in artikel 15) de ontvankelijkheidsvoorwaarden waaraan een
volmacht moet voldoen. Indien de volmacht niet voldoet aan deze voorwaarden, wordt de volmacht geweigerd.
Artikel 12. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
1° het goedkeuren en wijzigen van de statuten;
2° het benoemen of afzetten van een lid van de raad van bestuur;
3° het uitsluiten van een werkelijk lid of een erelid;
4° het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de leden van de
raad van bestuur;
5° het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
6° het benoemen van een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een
politiek secretaris;
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7° alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegewezen bevoegdheden.
Artikel 13. De algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen binnen de eerste 3 maanden
volgend op het afsluiten van het boekjaar. De raad van bestuur staat in voor de oproeping van de leden, zoals
bepaald in artikel 15.
Artikel 14. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van
de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter
verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door het lid van de raad van bestuur met het langste
lidmaatschap.
Artikel 15. De leden worden door middel van een brief, e-mail of een door de algemene vergadering goedgekeurd
communicatiemiddel uitgenodigd voor de algemene vergadering door de voorzitter. De uitnodiging dient de leden
ten minste 14 dagen voor de vergadering te bereiken en bevat steeds de voorlopige agenda alsook een uitnodiging
aan de werkelijke leden en ereleden tot het aanbrengen van extra agendapunten. Deze dienen ten laatste 72 uur
voor de vergadering naar de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris te worden doorgezonden. De definitieve
agenda wordt vervolgens ten laatste 48 uur voor de vergadering naar de leden gestuurd.
Artikel 16. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter in overleg met de raad van bestuur. Elk voorstel,
ondertekend door minstens één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.
Artikel 17. Er geldt geen aanwezigheidsquorum, tenzij voor het wijzigen van de statuten (artikel 12, 1°) en de
vrijwillige ontbinding van de vereniging (artikel 12, 5°). In die twee laatste gevallen vergadert de algemene
vergadering slechts geldig als ten minste de helft van de werkelijke leden aanwezig is.
Als de algemene vergadering niet in quorum is, wordt een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda
ingelegd. Deze vergadering vindt minstens 15 dagen later plaats en vergadert rechtsgeldig, ongeacht of de
vergadering in quorum is.
Artikel 18. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige leden, tenzij voor:
1° het wijzigen van de statuten (artikel 12, 1°);
2° het uitsluiten van een werkelijk lid of erelid (artikel 12, 3°);
3° het ontbinden van de vereniging (artikel 12, 5°).
Voor deze punten is een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden vereist. Bij staking van stemmen
wordt het punt geacht te zijn verworpen.
Artikel 19. Elk lid van de vergadering ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de uitnodiging voor de
volgende algemene vergadering.
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TITEL V. – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 20. De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. De leden van de raad van bestuur worden door
de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.
De algemene vergadering benoemt volgens de procedure beschreven in Titel VI. – Verkiezingen onder de leden van
de raad van bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een politiek
secretaris. Daarnaast kan de raad van bestuur vrij bijkomende functies toewijzen aan haar leden.
Indien de termijn voor een van deze functies vroegtijdig beëindigd wordt dan benoemt de algemene vergadering
voor de vrijgekomen functie een nieuw lid onder de leden van de raad van bestuur, overeenkomstig de in deze
statuten opgenomen voorwaarden. In het geval dat het voorzitterschap vroegtijdig beëindigd wordt treedt de
ondervoorzitter op als waarnemend voorzitter totdat de algemene vergadering een nieuwe voorzitter benoemt.
Artikel 21. Het mandaat van een lid van de raad van bestuur eindigt:
1° bij afzetting door de algemene vergadering die dit te allen tijde kan beslissen;
2° bij het verstrijken van de termijn van twee jaar;
3° bij overlijden;
4° bij vrijwillig ontslag door het lid van de raad van bestuur;
5° bij afwezigheid op de helft van de bestuursvergaderingen tijdens vorige boekjaar, dit wordt ieder
boekjaar geëvalueerd.
6° niet voldoen aan de toetredingsvoorwaarden voor lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 7
Een lid van de raad van bestuur kan vrijwillig ontslag nemen door zich schriftelijk te richten tot de voorzitter van de
vereniging. Indien de voorzitter wenst vrijwillig ontslag te nemen dan dient deze zich schriftelijk te richten tot de
secretaris.
Indien een bestuurslid op de helft van de bestuursvergaderingen tijdens voorgaande 12 maanden afwezig was, wordt
– na bekrachtiging door de raad van bestuur – automatisch het mandaat beëindigt. De raad van bestuur hoort het
bestuurslid op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en bekrachtigt de beëindiging van het
mandaat, tenzij de raad van bestuur van oordeel is dat er redenen bestaan om de beëindiging stop te zetten.
De algemene vergadering heeft na beëindiging van een bestuursmandaat de mogelijkheid een vervangend lid van
de raad van bestuur te verkiezen. De termijn van het mandaat van het vervangend bestuurslid wordt niet hernieuwd
en eindigt na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.
Artikel 22. De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn:
1° het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering;
2° het vertegenwoordigen van de vereniging;
3° het verzorgen van de algemene, financiële en dagelijkse leiding over de vereniging;

Pagina 4 van 7 ▪ Jong VLD Gent ▪ Hoogpoort 37 ▪ 9000 Gent ▪ info@jongvldgent.be ▪ www.jongvldgent.be

4° het bepalen van de politieke standpunten van de vereniging;
5° het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
6° het uitoefenen van de residuaire bevoegdheid binnen de vereniging voor alles wat niet expliciet door de
statuten toegewezen is aan de algemene vergadering of een ander orgaan;
7° het tijdelijk schorsen van een lid van de vereniging.
Artikel 23. De raad van bestuur kan krachtens artikel 22, 7° het mandaat van een lid van de vereniging tijdelijk
schorsen op voorwaarde van een quorum van de helft van de leden van de raad van bestuur en een meerderheid
van twee derden van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
De schorsing wordt afgewezen of bekrachtigd tot een definitieve uitsluiting door de algemene vergadering op haar
eerstvolgende vergadering, dewelke binnen de 2 maanden na schorsing dient georganiseerd te worden,
overeenkomstig haar bevoegdheid op basis van artikel 12, 3°. De algemene vergadering hoort het geschorste lid.
De schorsing houdt in dat het geschorste lid tijdelijk niet langer aanwezig mag zijn op de vergaderingen en
activiteiten van de vereniging, met uitzondering van de algemene vergadering waarop beslist wordt over het
bekrachtigen of afwijzen van de schorsing.
Artikel 24. De raad van bestuur wordt samengeroepen op initiatief van de voorzitter of op vraag van minstens twee
bestuurders.
Artikel 25. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van de
voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd,
dan wordt de vergadering voorgezeten door het lid van de raad van bestuur met het langste lidmaatschap.
Artikel 26. De leden worden door de voorzitter door middel van een brief, e-mail of een door de raad van bestuur
goedgekeurd communicatiemiddel uitgenodigd voor de raad van bestuur. De uitnodiging dient de leden van de
vereniging ten minste 72 uren voor de vergadering te bereiken. Deze uitnodiging bevat steeds ook de vraag tot
aanvullende agendapunten, die de voorzitter ten minste 48 uren voor de vergadering moeten bereiken. De
definitieve agenda dient de leden steeds 24 uren voor de vergadering te bereiken.
Artikel 27. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter. Elk lid van de raad van bestuur heeft het recht een punt
op de agenda van de raad van bestuur te plaatsen.
Artikel 28. Er geldt geen aanwezigheidsquorum, behalve bij het tijdelijk schorsen van een lid van de vereniging in de
zin van artikel 22, 7°. De raad van bestuur streeft in haar beraadslagingen steeds een consensus na. Indien deze
consensus niet bereikt wordt, wordt er beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking van
stemmen wordt het punt geacht te zijn verworpen.
Artikel 29. Ieder lid ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de uitnodiging voor de volgende raad van
bestuur.
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TITEL VI. – VERKIEZINGEN
Artikel 30. Onverminderd de mogelijkheid om op elke algemene vergadering bestuurders te benoemen of af te
zetten, worden bij afloop van elke tweejaarlijkse termijn bestuursverkiezingen georganiseerd waarbij de volledige
raad van bestuur (inclusief eventuele vervangende leden van de raad van bestuur) opnieuw aangesteld wordt.
Artikel 31. Twee maanden voor de verkiezingsdatum wordt de kiezerslijst afgesloten. De kiezerslijst wordt
samengesteld uit de personen die op dat moment werkelijk lid zijn van de vereniging. Deze vaststelling gebeurt door
de secretaris van de vereniging.
Artikel 32. Alle werkelijke leden op de kiezerslijst worden door de secretaris officieel uitgenodigd zich kandidaat te
stellen en hun stem uit te brengen. De uitnodiging bevat de wijze van kandidaatstelling en datum, plaats en tijdstip
van de verkiezing.
Artikel 33. Enkel werkelijke leden die in de loop van de volgende tweejaarlijkse termijn de leeftijdsgrens van 36 jaar
niet zullen bereiken, kunnen zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur.
Artikel 34. Op de dag van de bestuursverkiezingen, krijgen de stemgerechtigde werkelijke leden de kans om hun
stem uit te brengen op een locatie en over een tijdspanne die bepaald worden door de raad van bestuur. Deze
stemming is geheim. Elk lid kan maximaal één stem bij volmacht uitbrengen van een ander stemgerechtigd werkelijk
lid dat verhinderd is om zelf te komen stemmen.
Artikel 35. Het stemformulier bestaat uit twee luiken. Het eerste luik vermeldt de namen van alle kandidaatbestuursleden met de mogelijkheid om zowel naamstemmen als een lijststem uit te brengen. Het tweede luik bevat
per functie de namen van de kandidaten voor de statutair bepaalde, te verkiezen functies. In luik twee zijn enkel
naamstemmen mogelijk.
Artikel 36. Het totaalaantal te verkiezen leden van de raad van bestuur bestaat uit 5 leden, vermeerderd met 15
procent van het totaalaantal werkelijke leden. De kandidaat-leden van de raad van bestuur met het meeste aantal
naamstemmen zijn verkozen. Kandidaat-bestuursleden die verkozen zijn voor een statutaire functie maken
automatisch deel uit van het totaalaantal bestuursleden.
Artikel 37. Voor het tweede luik is per ter verkiezen functie de kandidaat die het hoogst aantal stemmen achter zijn
naam krijgt, verkozen voor de betreffende functie. Behalen meerdere kandidaten voor dezelfde functie hetzelfde
hoogste aantal stemmen, dan bepaalt het aantal stemmen in het eerste luik welke van deze verkozen is. Is ook het
aantal stemmen in het eerste luik gelijk, dan worden er herverkiezingen georganiseerd voor de betreffende functie.
Artikel 38. De secretaris en penningmeester van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de stemopneming, tenzij
anders beslist door de raad van bestuur. Elke kandidaat kan een getuige aanstellen om het correcte verloop van de
verkiezingen te controleren.
TITEL VII. – ONTBINDING EN VEREFFENING
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Artikel 39. De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 17 van deze statuten.
Artikel 40. Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering een of meer
vereffenaars, en bepaalt de algemene vergadering zijn/haar/hun eventuele vergoeding, zijn/haar/hun bevoegdheid
en stelt zij de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen en de bestemming
van het actief van de vereniging vast.
Artikel 41. Indien de vereniging ontbonden wordt, is de vereffenaar gehouden het netto actiefvermogen te
bestemmen aan een vereniging zonder winstoogmerk met soortgelijk doel als de vereniging.
TITEL VIII. – SLOTBEPALINGEN
Artikel 42. Alle vergaderingen zijn open voor alle werkelijke leden, ereleden, alsook alle leden van Jonge Vlaamse
Liberalen en Democraten vzw. De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid beslissen om de vergadering achter
gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Artikel 43. Alle stemmingen gebeuren bij handopsteking, tenzij een stemgerechtigd lid een geheime stemming
verzoekt. Stemmingen over personen zijn steeds geheim.
Artikel 44. De bepalingen in het huishoudelijk reglement van de vereniging dienen steeds conform deze statuten
geïnterpreteerd te worden. Voor alle aangelegenheden die niet door de statuten of het huishoudelijk reglement
geregeld zijn, wordt verwezen naar de statuten van Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten vzw.
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