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STATUTEN

Titel l: Naam - Zetel - Doel - Duur
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam “volkskunstgroep Pierlala". Deze naam moet steeds door de
woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw” worden voorafgegaan of
gevolgd. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen,
uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “Pierlala" te
gebruiken.
Artikel 2:
De zetel van de vereniging is gevestigd te Breendonkstraat 23/202 te 3800 Sint-Truiden.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Alle stukken
voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie
van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. De raad van
bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen en de nodige
openbaarmakingsvereisten te vervullen.
Artikel 3:
De vereniging beoogt in een Vlaamse geest, door middel van volkskunst :
a. jongeren en ouderen bijeen te brengen, die in een solidaire groepsgeest elkaar een gezonde
ontspanning en tezelfdertijd een verfijnde levenshouding aanbieden;
b. de volksdans en volksmuziek in het bijzonder en de volkskunst in het algemeen levendig te
houden en te propageren;
c. de waarden van volksdans en volkskunst aan de volksgemeenschap mee te delen.
De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het
doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat
hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur
nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen
inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In
het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel
stellen.
Artikel 4:
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden.

Titel II: Leden
Artikel 5:
De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,
komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.
De vereniging telt tenminste drie leden.
Artikel 6:
Over het aanvaarden van de leden en toegetreden leden beslist de raad van bestuur. De raad
van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die
desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen schriftelijk aan de raad van bestuur te
worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en adres. De raad van
bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat
het verzoek hem heeft bereikt. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
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Artikel 7:
Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum 50 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is
deze van de maand oktober 2003. De nieuwe index is deze van de maand oktober, voorafgaand
aan de aanpassing. De raad van bestuur bepaalt jaarlijks, binnen voormelde grens, het lidgeld.
Artikel 8:
De leden van de vereniging zijn verplicht
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar
organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
Artikel 9:
1) Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een schrijven
aan de raad van bestuur. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald, wordt als
ontslagnemend beschouwd.
2) Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een
meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur
het lidmaatschap schorsen van de persoon
a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;
b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve
verplichtingen tegenover de vereniging na te komen;
De schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal drie
maanden duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over
de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het
betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot
uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze
geacht nooit te hebben plaatsgehad.
3) Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid.
4) Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte
bijdragen of gedane inbrengen.

Titel III: Raad van Bestuur
Artikel 10:
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie bestuurders, lid van
de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit,
tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.
Artikel 11:
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door
vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot
onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is
voorzien.
Artikel 12:
a. De werkgroep kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In
geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de bestuurder daartoe door de raad van
bestuur aangeduid.
b. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig
is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met
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dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid (de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt,
doorslaggevend.
c. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op
een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
d. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon-, e-mail-, videoconferentie of andere
communicatiemiddelen. De regels opgenomen onder de punten a. tot c. hierboven zijn van
overeenkomstige toepassing.
e. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten
worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of
een bestuurder.
Artikel 13:
a. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van
beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niets, van
roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en
bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, (...).
b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden,
moeten ten aanzien van derden geen besluit of machtiging voorleggen.
c. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks
bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een werkgroep, aan één of meer bestuurders of
zelfs aan een andere persoon, lid van de vereniging. De duur waarvoor deze
bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan zes jaar en het mandaat kan ten
alle tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer
meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon
belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen
moet leveren.
d. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de
raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de
bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die
eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijke
ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.
e. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde
huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden
opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan
de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met
de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen
in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken
in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat
in het belang van de vereniging wordt geacht.
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Titel IV: Algemene vergadering
Artikel 14:
De algemene vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden. Op uitnodiging van
de raad van bestuur, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend
een raadgevend stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door
de bestuurder door de raad van bestuur daartoe aangewezen.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen, mits schriftelijke volmacht. Elk lid
kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Artikel 15:
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a. het wijzigen van de statuten;
b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
g. het uitsluiten van een lid; en
h. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.
Artikel 16:
a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het
doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens
wanneer een vijfde van de leden er om vraagt.
Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de
raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.
b. Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of email uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de
voorzitter of de secretaris; ingeval van e-mail wordt deze door één van beiden verstuurd. Ze
vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
c. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda
geplaatst.
De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op
de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
d. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping.
Artikel 17:
a. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (de helft plus
één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
b. In geval van uitsluiting van een lid of van wijziging van de statuten, is een twee derde
meerderheid vereist. In geval van ontbinding van de vereniging, is een vier vijfde
meerderheid nodig Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, is bovendien
een twee derde aanwezigheid of vertegenwoordiging vereist, en worden onthoudingen geteld
als tegenstem. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die
geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.

Volkskunstgroep Pierlala vzw
Breendonkstraat 23/202
3800 Sint-Truiden

volkskunstgroep.pierlala@telenet.be
www.pierlala.be
zichtrekening 735-3060004-30

volkskunstgroep PIERLALA vzw

pagina 5

VADEMECUM LEDEN

(20/01/2011)

Artikel 18:
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of
een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden
ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel V: Inzagerecht leden
Artikel 19:
Stemgerechtigde leden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of
afschrift van de notulen te vragen. Alle stemgerechtigde leden kunnen op de zetel van de
vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de
algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een
bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Titel VI: Begrotingen - Rekeningen - Controle
Artikel 20:
a. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
b. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de
jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de
commissaris.
c. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de
vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit
vereist, bij de Nationale Bank van België.

Titel VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 21:
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan
slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 22:
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de
ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt
overgedragen.
Artikel 23:
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de
wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de
algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

Sint-Truiden, 27 juli 1976
25 januari 1997
24 januari 2004, 17 februari 2005 en 20 januari 2011
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. DE GROEP - OOGMERKEN EN AFDELINGEN
Art.1
De Volkskunstgroep Pierlala beoogt in een Vlaamse geest, door middel van volksdans,
zang en andere volkse en kunstzinnige activiteiten:
a. jongeren en ouderen te verenigen, die in een solidaire groepsgeest elkaar een
gezonde ontspanning en tezelfdertijd een verfijnde levenshouding aanbieden,
b. de volksdans in het bijzonder en de volkskunst in het algemeen levendig te houden
en te propageren,
c. de waarden van volksdans en volkskunst aan de volksgemeenschap mee te delen.
Art.2
De groep beoefent de activiteiten die met zijn oogmerken overeenstemmen in
verscheidene afdelingen.
Die afdelingen beschikken over voldoende eigenheid en bewegingsvrijheid om hun
respectieve opdrachten in de beste voorwaarden te vervullen, zonder dat evenwel de
samenhorigheid van de groep in het gedrang mag komen.
Art.3
De groep kan onder meer volgende afdelingen omvatten: dansafdelingen voor
kinderen, voor de jeugd, afdeling “Blijf Jong” (dansen voor senioren), afdeling
“Tussendoortjes” (maandelijkse samenkomsten om aan volksdansen te doen) afdeling
“Die Ghespeelkens” (muziekbeoefening), afdeling creativiteit, afdeling vendelzwaaien
enz. Deze opsomming is uiteraard niet beperkend.
De onderscheiden afdelingen zullen regelmatig in gemeenschappelijke activiteiten
betrokken worden.
2. LEDEN EN ERELEDEN
Art.4
Het bestuur stelt de leeftijdsvereisten en de andere voorwaarden vast om in een
bepaalde afdeling te worden opgenomen, onder meer de lidmaatschapsbijdrage, de
verzekering, enz.
Kandidaat-leden kunnen slechts als lid aanvaard worden na een proeftijd van drie
maanden. Over hun opneming beslist het bestuur.
Art.5
Vermits de werking van Pierlala op stijl en verfijning is gericht, dienen de leden tijdens
alle samenkomsten en prestaties blijk te geven van voornaamheid en
gemeenschapszin. Men zal dus alle vormen van kliekjesmentaliteit vermijden en zich
inspannen om het alle medeleden zo aangenaam mogelijk te maken. Om dezelfde
reden is de voertaal tijdens de activiteiten het Nederlands.
Art.6
In geval van belet dient men de secretaris of een ander bestuurslid te verwittigen.
Wie zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald, wordt door het bestuur verwittigd dat
hij als ontslagnemend kan beschouwd worden.
Aan de hand van de reactie van het bewust lid treft het bestuur de maatregelen die het
wenselijk acht, hierin begrepen de beslissing tot schrapping.
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Art.7
Leden die, hetzij zelf ontslag hebben ingediend, hetzij door het bestuur als
ontslagnemend worden beschouwd, kunnen als erelid aanvaard worden indien zij
hiertoe de uitdrukkelijke wens te kennen geven en een steunbijdrage storten.
Art.8
De sympathisanten die een jaarlijkse steunbijdrage storten, worden beschouwd als
ereleden.
3. ORGANEN VAN BESTUUR EN OVERLEG
Art.9
Het bestuur van de groep is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester die worden aangeduid uit de werkgroep.
Art.10
De werkgroep bestaat uit:
a. De werkende leden die rechtstreeks en per afdeling verkozen worden door de
leden van de onderscheiden afdelingen naar rato van één werkend lid voor tien
stemgerechtigde leden. Het aantal verkozen werkende leden per afdeling mag
nochtans niet meer dan drie of minder dan één bedragen
b. De technische leiders die door het bestuur worden aangesteld;
c. Gecoöpteerde personen, indien dit gewenst voorkomt.
Art.11
Indien een werkend lid, dat verkozen is zoals bepaald onder art.10 a, achteraf
aangeduid wordt als technisch leider, wordt hij als rechtstreeks verkozene vervangen
door degene die bij de verkiezing in zijn afdeling het hoogste aantal stemmen bekwam
zonder verkozen te zijn.
Een werkend lid dat de werkgroep verlaat, wordt vervangen op dezelfde wijze als het is
aangesteld. Indien het werkend lid rechtstreeks verkozen was, zoals bepaald onder
art.10 a, wordt het opgevolgd op de wijze uiteengezet in het eerste lid van dit artikel.
Art.12
De werkgroep wordt zesjaarlijks verkozen. Voor deze verkiezing worden geen
kandidaturen voorgedragen. Alle aangesloten, effectieve stemgerechtigde leden zijn
in beginsel verkiesbaar. Indien gewenst kan men op voorhand zijn kandidatuur
intrekken. Elk lid duidt bij geheime stemming zoveel kandidaten aan als er in zijn
afdeling mandaten te begeven zijn. Na samentelling van de uitgebracht stemmen
worden de mandaten toegewezen aan de kandidaten die het hoogste stemmenaantal
bekwamen.
Art.13
De werkgroep treft bij meerderheid van stemmen alle beslissingen inzake beheer,
programma, verbintenissen, contracten met derden, algemene organisatie,
aanneming, schorsing en uitsluiting van leden.
Art.14
Tijdens de oefenstonden en de uitvoeringen kan evenwel de technische leider, bij wijze
van tuchtmaatregel, een schorsing voor de duur van die activiteit uitspreken, straf die
door het bestuur kan verzwaard worden.
Art.15
Tijdens de oefenstonden, uitvoeringen en uitstappen treffen de aanwezige
bestuursleden, de aanwezige werkende leden of de technische leiding de nodige
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maatregelen in de aangelegenheden die een onmiddellijke beslissing vereisen en die
niet op voorhand konden geregeld worden. Wat evenwel de uitstappen betreft, dient
men zich strikt te houden aan de regeling die vooraf werd bepaald.
Art.16
De werkgroep wordt minstens om de twee maanden samengeroepen. De leden
kunnen steeds hun suggesties in verband met agendapunten voor de
werkgroepvergadering aan de secretaris meedelen.
Die voorstellen moeten tijdens de eerstvolgende werkgroepvergadering besproken
worden. De beslissingen van de werkgroep worden bij de eerstvolgende oefenstonde
aan de leden meegedeeld.
Art.17
Indien 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden van een afdeling hierom verzoeken,
wordt die afdeling binnen de maand door het bestuur in vergadering samengeroepen.
Deze vergadering heeft adviserende bevoegdheid. Er kan ook beslist worden de
andere afdelingen te raadplegen. Een meerderheid van stemgerechtigde leden van
alle afdelingen samen heeft absoluut beslissingsrecht.
Art.18
Het bestuur kan voor bepaalde tijdelijke of permanente opdrachten commissies of
werkgroepen aanstellen. Zo kunnen specifieke denk- of actiegroepen belast worden
bv. met de redactie van een huisblad, de organisatie van uitstappen, culturele
activiteiten, contacten, feestelijkheden enz.
4. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art.19
Dit huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden mits akkoord van 2/3 van de
stemgerechtigde leden.

Sint-Truiden, 27 juli 1976
januari 1993
23 januari 1997, 17 februari 2005 en 20 januari 2011
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