STATUTEN
Artikel 1

TITEL I

Naam – Zetel – Doel

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: “Vereniging voor Alcohol- en
andere Drugproblemen”, afgekort VAD.
Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Artikel 3

De vereniging heeft tot doel studie, preventie en hulpverlening inzake alcohol- en drugproblemen te bevorderen:
door coördinatie en ondersteuning van bestaande en nieuwe initiatieven en verenigingen
met preventieve en/of hulpverlenende doelstelling;
door ontplooiing van activiteiten op het vlak van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
en het verstrekken van adviezen;
door stimulering van studie, vorming, programmatie en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4

TITEL II

Lidmaatschap

§1 Effectieve Leden:
Kunnen als lid van de vereniging aanvaard worden:
a. personen die een organisatie vertegenwoordigen met specifieke activiteiten betreffende
de doelstellingen. Elke organisatie kan slechts door één persoon worden vertegenwoordigd.
b. personen die ter zake duidelijke belangstelling en bekwaamheid hebben of die door hun
functie of bevoegdheid belangrijk zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
Als er in deze statuten gesproken wordt over leden, dan wordt er gesproken over de
effectieve leden onder §1a en b.
§2 Toegetreden leden:
Personen die een organisatie vertegenwoordigen die bijzonder geïnteresseerd is in de
werking van de vereniging, kunnen als toegetreden leden aanvaard worden.
De toegetreden leden hebben geen stemrecht en worden als waarnemers uitgenodigd op
algemene vergaderingen.

§3: Ereleden
Op eigen initiatief kan de raad van bestuur ereleden voordragen aan de algemene
vergadering. Kandidaat-ereleden zijn mensen die een bijzondere verdienste hebben door
hun betrokkenheid en inzet rond de doelstellingen.
Aan het genomineerd erelid wordt de bevestiging van aanvaarding gevraagd. Een erelid
neemt als waarnemend lid (zonder stemrecht) deel aan algemene vergadering.
§4 Inzet:
Effectieve leden (vertegenwoordiger of medewerker van de organisatie) nemen minimum
1x/jaar actief deel aan algemene vergadering of VAD-werkgroepen.

Artikel 5

Het aantal effectieve leden is onbeperkt, doch bedraagt minstens 6. Daarenboven mag het
aantal effectieve leden onder artikel 4 §1 b hoogstens de helft bedragen van het aantal uit
artikel 4 §1 a.
Artikel 6

Kandidaat-leden richten hun aanvraag tot toetreding via schriftelijk verzoek aan de
Voorzitter van de raad van bestuur, die de kandidatuur onderzoekt en ze voorlegt aan de
algemene vergadering die hierover dan beslist bij geheime stemming.
Artikel 7

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Dit
mag 250 Euro niet overschrijden.
Artikel 8

Leden van de algemene vergadering worden als ontslagnemend beschouwd als ze niet
meer beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 4 §1. Dit ontslag gaat in op de
eerstvolgende algemene vergadering.
De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen om leden, die de
doelstelling van de vereniging niet langer helpen bevorderen of die hun lidgeld, na
schriftelijke aanmaning, niet vereffenen of die niet langer voldoen aan de vereisten van
artikel 4 §1 en 4 §4, van hun lidmaatschap te ontslaan.
Elk lid kan vrijwillig ontslag nemen door een schrijven te richten aan de raad van bestuur.
Uitsluiting van een lid gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

Artikel 9

TITEL III

Algemene Vergadering

De beslissing tot oproepen van een algemene vergadering gebeurt ofwel door de raad van
bestuur, die beslist als een college, ofwel door 1/5 van de leden van de algemene
vergadering die een verzoek richten aan de raad van bestuur. De oproeping gebeurt door
de voorzitter of door de raad van bestuur.
De algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen door de raad
van bestuur en wel in principe voor 30 juni.
De leden worden ten minste 10 dagen vooraf tot de vergadering uitgenodigd. Deze
uitnodiging vermeldt de agenda.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij afwezigheid of
ontstentenis, in volgorde door de oudste ondervoorzitter, door de tweede ondervoorzitter
of door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 10
De











algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
de wijziging van de statuten;
de benoeming van ereleden;
de benoeming en afzetting van bestuurders;
de benoeming of afzetting van één of twee commissarissen voor het nazicht der
rekeningen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval deze wordt toegekend;
goedkeuring van rekeningen en begroting;
ontbinding en vereffening van de vereniging;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de aanvaarding en uitsluiting van leden;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 11

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige meerderheid
genomen, tenzij wettelijk anders voorgeschreven.
Elk lid heeft één stem. Een tweede stem, doch niet meer, kan bij volmacht verleend worden
door een andere stemgerechtigde. Onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet
meegeteld als tegenstemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter (of zijn vervanger).
Alle leden ontvangen een verslag van de algemene vergadering. De notulen zijn op de
zetel van de vereniging ter inzage voor de leden.
Uittreksels uit de notulen kunnen door alle belanghebbenden schriftelijk aangevraagd
worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. Uittreksels worden geldig afgeleverd
onder handtekening van de voorzitter of de secretaris.

Artikel 12

TITEL IV

Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 en maximum dertig leden, gekozen door de
algemene vergadering.

Een evenwichtige verdeling van zowel preventieve als hulpverlenende werkingen en een
evenwichtige spreiding over de verschillende Vlaamse provincies (inclusief het Brussels
hoofdstedelijk gewest) wordt nagestreefd.
Daarnaast kunnen er nog leden gekozen worden uit de leden onder artikel 4 §1 b tot
maximum 1/3 van het aantal gekozen leden uit de leden onder artikel 4 §1 a.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij afwezigheid of
ontstentenis, in volgorde door de oudste ondervoorzitter, door de tweede ondervoorzitter
of door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid onder haar leden gekozen voor vier jaar. Om de twee jaar is de helft van de
bestuurders uittredend, doch herverkiesbaar. Benoemingen van bestuurders voor
tussentijdse vacatures, gelden tot aan de volgende algemene benoeming van de raad van
bestuur. Van de leden van de raad van bestuur wordt een regelmatige aanwezigheid op de
raad van bestuur verwacht.
Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Hij/zij
kan ook schriftelijk zijn/haar ontslag indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur.
De voorzitter dient zijn ontslag in bij de secretaris.
Artikel 14

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter volgens noodzaak, doch
minstens trimestrieel, en op aanvraag van 1/5 van de bestuurders.
Artikel 15

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
Alle bevoegdheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk verlenen aan de algemene
vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.

De beslissingen worden, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging, als college genomen. Dit
houdt in dat de helft van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een
beslissing genomen wordt met meerderheid van stemmen. Een aanwezige bestuurder kan
maar over één volmacht beschikken. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter of diegene die hem vervangt.

De raad van bestuur kan bepaalde opdrachten toevertrouwen aan één of meerdere
bestuurders of aan een derde (gemachtigde personen, waaronder voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris, penningmeester). De raad van bestuur bepaalt de inhoud en
duur van deze opdracht.
De vereniging wordt wettelijk verbonden door de handtekeningen van de voorzitter en de
secretaris en bij afwezigheid van één van beiden door de handtekening van de
ondervoorzitter of penningmeester.
Artikel 16

De raad van bestuur benoemt, bij de tweejaarlijkse verkiezing van de bestuurders, onder
zijn leden minstens een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur benoemen, met hierin minstens de
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en de algemeen directeur.

Het dagelijks bestuur geeft uitvoering aan de beslissingen van de raad van bestuur alsook
aan de dagdagelijkse handelingen die voor de goede gang van zaken van de vereniging
nodig zijn.
De beslissingen worden, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging, als college genomen. Een
aanwezige bestuurder kan maar over één volmacht beschikken. Bij staking van stemmen
beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt.

Artikel 17

De ambtsbeëindiging van de in artikel 15 en 16 gemachtigde personen kan geschieden:
 op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen
bij de raad van bestuur;
 door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig
beslist indien de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissing door de raad van
bestuur moet evenwel binnen de 7 kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis
gebracht worden van de betrokkenen.

Artikel 18

TITEL V

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vereniging zal haar bezit besteed worden aan een doel dat het meest
de huidige doelstellingen benadert.
Artikel 19

Voor al wat door deze statuten niet werd geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

