
TITEL I: Algemeenheden  

 

ARTIKEL 1 - NAAM  

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en 

draagt de naam We Want More! afgekort WWM!. Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en 

andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan 

of gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of vzw en het adres.  

ARTIKEL 2 - ZETEL  

De maatschappelijke zetel is gelegen in het Vlaams Gewest op het volgend adres: Trilkouter 4, 9940 

Ertvelde. De zetel kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de 

regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging zoals beschreven in deze statuten. 

ARTIKEL 3 – BELANGELOOS DOEL  

De vereniging heeft tot doel:  

1. Het bedrijven van musical als cultuurvorm  

2. Geïnteresseerden opleiden in het musicalgenre, door vorming te bieden in de eraan ten grond 

liggende disciplines, met name toneel, zang en dans.  

3. De bekendheid, populariteit en beoefening van musical in Oost-Vlaanderen verhogen Zij kan alle 

initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben. Zij kan meer 

bepaald haar medewerking verlenen en zich interesseren voor elke activiteit die haar doel deelt. Zij mag 

eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch 

slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed 

wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

ARTIKEL 4 - DUUR  

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden 

worden.  

 

TITEL II: De leden  

ARTIKEL 5 - TOETREDING  

Het aantal leden is onbeperkt maar bedraagt minstens 3. Het verzoek om erkenning als lid van een 

kandidaat-lid moet schriftelijk of via e-mail worden overgemaakt aan de voorzitter van het 

bestuursorgaan. Het bestuursorgaan draagt de toetredingsaanvraag van kandidaat-leden voor aan de 

Algemene Vergadering, die over hun erkenning beslist.  

ARTIKEL 6 - ONTSLAG  

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en komt ten einde door:  

1. Vrijwillig ontslag. leder lid kan ontslag nemen door een verzoek aan de voorzitter van het 

bestuursorgaan te richten, schriftelijk of via e-mail. Het ontslag wordt geagendeerd op de volgende 

Algemene Vergadering en zal aanvaard worden.  



2. Een beslissing tot uitsluiting, genomen door de Algemene Vergadering met tweederdemeerderheid, 

die regulier op de agenda van de Algemene Vergadering werd geplaatst.  

3. Het twee maal opeenvolgend afwezig zijn op Algemene Vergaderingen zonder voorafgaande 

verontschuldiging aan de voorzitter. Het ontslag wordt bekrachtigd door het bestuursorgaan bij gewone 

meerderheid en neemt ingang vanaf de goedkeuring aldaar.  

4. Het niet respecteren van onderhavige statuten. Een lid kan van het lidmaatschap vervallen verklaard 

worden wegens inbreuk op de statuten of indien het de goede naam van WWM heeft aangetast. Het 

ontslag wordt bekrachtigd door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid en neemt ingang vanaf de 

goedkeuring aldaar.  

5. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van 

verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.  

 

TITEL III: De Algemene Vergadering  

ARTIKEL 7 - LEDEN  

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging, zoals bepaald onder TITEL II.  

ARTIKEL 8 - BEVOEGDHEDEN  

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij heeft de machten die haar zijn 

toegekend door de wet en door de onderhavige statuten. Zij is bevoegd om  

• de strategische doelstellingen van de vereniging en het bijhorende budget vast te leggen;  

• de statuten te wijzigen;  

• leden van het bestuursorgaan te benoemen en te ontslaan;  

• kwijting te verlenen aan de bestuursleden;  

• de jaarlijkse ledenbijdrage vast te leggen;  

• de jaarlijkse begroting, balansen en rekeningen goed te keuren;  

• een lid uit te sluiten;  

• de vereniging om te zetten in een vennootschap met sociaal oogmerk;  

• de vereniging te ontbinden;  

• in het algemeen alle beslissingen te nemen die de perken van de wettelijke of statutaire macht van het 

bestuursorgaan overschrijden en te handelen in alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De 

Algemene Vergadering kan slechts beslissen over de punten vermeld op de agenda, tenzij  

• alle leden aanwezig zijn en er een unanieme consensus is om van de agenda af te wijken, of • 

er aanwijzingen zijn van spoedeisendheid en er een tweederdemeerderheid akkoord is om 

daarom van de agenda af te wijken.  

 

 

 



ARTIKEL 9 - BIJEENROEPING  

a) De Algemene Vergadering moet tenminste één maal per jaar worden bijeengeroepen, o.a. voor het 

goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar.  

b) De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de 

voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Alle leden moeten worden opgeroepen 

tot de Algemene Vergadering, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping, die plaats, 

dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het 

bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste twee leden, moet 

eveneens op de agenda worden vermeld.  

c) Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 

minstens een vierde van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per papieren 

of elektronische brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het 

bestuursorgaan verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 dagen met 

vermelding van de gevraagde agendapunten op de agenda. twee 

ARTIKEL 10 - BESLISSINGSMODALITEITEN  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of bij diens 

afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Elk lid beschikt slechts over één stem op de 

Algemene Vergadering. Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten 

vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. In wat volgt wordt 

met stemmen bedoeld de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De Algemene 

Vergadering keurt een agendapunt goed als het aantal stemmen vóór het aantal stemmen tegen 

overtreft of als bij gelijkheid van stemmen de voorzitter vóór stemt (gewone meerderheid). Een 

tweederdemeerderheid wordt verkregen wanneer het aantal stemmen vóór het dubbel van het aantal 

stemmen tegen overtreft. Stemming gebeurt bij handopheffing. Voor persoonsstemmingen wordt altijd 

geheim gestemd en op enkelvoudig verzoek van één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

wordt ook geheim gestemd. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen als minstens de helft 

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zo niet kan een tweede Algemene Vergadering 

bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal 

aanwezige leden.  

ARTIKEL 11 - STATUTENWIJZIGINGEN  

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over een wijziging aan deze statuten indien 

het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en twee-

derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke statutenwijziging vereist een twee-derde 

meerderheid.  

 

TITEL IV: Het bestuursorgaan  

ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, die de zaken van 

de vereniging leidt, deze vertegenwoordigt in en buiten rechte en de interne werking regelt. Ze zal op 

alle bijeenkomsten een algemene consensus nastreven en wanneer dit onmogelijk blijkt tot stemming 

overgaan. In dat geval volstaat een gewone meerderheid. Het bestuursorgaan kan alle 

rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die deze nuttig acht voor de verwezenlijking van het 

doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de Algemene 

Vergadering of die strijdig zijn met de wet. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. 



Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig 

is. Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen 

aan één van zijn leden en zelfs aan derden.  

ARTIKEL 13 - BESTUURSLEDEN  

De leden van het bestuursorgaan worden bestuursleden genoemd. Het bestuursorgaan is samengesteld 

uit minstens drie leden. Er zijn strikt minder bestuursleden dan het aantal leden.  

ARTIKEL 14 - BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN  

Enkel leden van de vzw kunnen worden aangeduid als bestuursleden. Bestuursleden worden benoemd 

door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of 

vertegenwoordigde leden. De bestuursleden oefenen hun mandaat kosteloos uit, doch de kosten die 

worden gemaakt in de uitoefening van het mandaat mogen worden terugbetaald.  

ARTIKEL 15 - AMBTSBEËINDIGING VAN BESTUURSLEDEN  

Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van vijf jaar. 

Uittredende bestuursleden zijn onbeperkt herverkiesbaar. Hun mandaat kan, naast het verstrijken 

ervan, ook vervroegd een einde nemen door:  

1. Vrijwillig ontslag. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan 

het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal 

bestuursleden onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan binnen de 

maand de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder 

dient te voorzien.  

2. Een beslissing tot afzetting, genomen door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid, die 

regulier op de agenda van de Algemene Vergadering werd geplaatst.  

3. Het ontslag van het bestuurslid als lid van de vereniging, zoals bepaald in Artikel 6.  

 

ARTIKEL 16 - BESTUURSFUNCTIES  

Het bestuursorgaan bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dewelke 

drie lichamelijk verschillende natuurlijke personen zijn. Deze drie en enkel deze drie personen zullen in 

wat volgt het Dagelijks bestuur genoemd worden. De Algemene Vergadering beschikt over de 

bevoegdheid om, naast deze drie permanente bestuursfuncties, ook aanvullende bestuursfuncties in het 

leven te roepen. Het bestuursorgaan verkiest deze bestuursfuncties onder zijn bestuursleden. 

a. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuursorgaan en de Algemene Vergaderingen samen, 

stelt de agenda op en zit de vergaderingen voor. Hij/zij waakt over de uitvoering van de beslissingen van 

het bestuursorgaan, de goede werking van de vereniging en de naleving van de statuten. De voorzitter 

verzorgt de communicatie van de vereniging naar derden.  

b. De secretaris maakt van iedere vergadering van het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering het 

verslag op en zendt dit binnen de 14 dagen door naar alle leden. De secretaris staat in voor de 

briefwisseling en administratie van de vereniging en is belast met het beheer van het archief van de 

vereniging, waarin alle verslagen van Algemene Vergaderingen, gehandtekend door de voorzitter, alle 

documenten geadresseerd aan de vereniging en eventueel ook deze uitgaande van de vereniging in 

kopie bewaard worden.  



c. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële status van de vereniging en staat in voor de 

transacties. Voor alle beslissingen aangaande financiële middelen dient de penningmeester zich uit te 

spreken over het voorstel. In het belang van de vereniging kan hij eisen dat een tweederdemeerderheid 

dient gehaald te worden om het voorstel goed te keuren. Als hij dat niet eist, volstaat een gewone 

meerderheid. De penningmeester staat in voor de briefwisseling en administratie i.v.m. de financiële 

verrichtingen van de vereniging en is belast met het beheer van het archief van de vereniging, waarin 

alle boekhoudkundige stukken zoals balansen en jaarrekeningen gehandtekend door de voorzitter, alle 

inkomende en uitgaande facturen, bank en kasuittreksels van de vereniging bewaard worden volgens de 

wettelijke bewaartermijnen. 

d. Overeenkomsten aangegaan met derden zijn enkel geldig indien ondertekend door én voorzitter én 

penningmeester. Deze 2 handtekeningen zijn steeds samen vereist. 

 

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID  

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke 

bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de 

uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een 

buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of 

gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en 

zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen 

verschillen. 

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is een aansprakelijkheid voor de beslissingen of 

nalatigheden van dit college hoofdelijk. 

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid 

ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, 

evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.  

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het 

Wetboek van vennootschappen en verenigen (WVV) of andere wetten of reglementen, evenals de 

aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van 

het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen. 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.  

 

TITEL V: Financiën  

ARTIKEL 18 - BOEKJAAR  

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over 

het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter 

goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na 

afsluitingsdatum van het boekjaar.  

ARTIKEL 19 - VOLMACHTEN  

a) De vereniging heeft een bankrekening, waarvan de volmachthouders de voorzitter, secretaris en 

penningmeester van de vereniging zijn (het dagelijks bestuur), tenzij daartoe bij uitzondering anders 

beslist wordt door de Algemene Vergadering.  



b) De volmachthouders op de bankrekening hebben persoonlijk en elk afzonderlijk een ongelimiteerde 

bevoegdheid om bankverrichtingen uit te voeren.  

c) Na elke bestuurswissel worden de volmachten overgedragen van het oude naar het nieuwe dagelijks 

bestuur.  

d) Leden van de vereniging, die van het lidmaatschap vervallen verklaard zijn, verliezen automatisch hun 

volmacht op de bankrekening.  

ARTIKEL 20 - VERMOGENSBEPALING  

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gedane inbrengsten vorderen.  

 

TITEL VI: Ontbinding en vereffening  

ARTIKEL 21 - ONTBINDING  

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 

Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien minstens twee-derde van de leden op de 

Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er bovendien een twee-derde meerderheid 

is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet 

uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden. Zijn geen twee-derde van de 

leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene 

Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden maar mits een twee-derde meerderheid wordt akkoord gevonden om de 

vereniging vrijwillig te ontbinden.  

ARTIKEL 22 - VEREFFENING  

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de 

rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan 

een vereniging met een belangeloos doel in het Vlaamse Gewest. Deze vereniging kan zich situeren op 

cultureel vlak of een vereniging zijn met een sociaal engagement naar jongeren toe. De Algemene 

Vergadering zal beslissen over de exacte bestemming van de activa.  

 

TITEL VII: Varia  

ARTIKEL 23 - NIET VOORZIEN IN DE STATUTEN  

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de Wet van 23 maart 2019 toepasselijk. 


