Statuten van de Diestse Studiekring voor Numismatiek
Tussen de ondergetekenden: Patrick Pasmans, Pierre Vanmarsenille, Johan Laevers, Kathleen Laureys, Koen De
Wolf, Johan Torfs, Harry Dewit, Rudy Dillen
allen van Belgische nationaliteit, is er overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten,
waarvan de statuten als volgt luiden:
Titel I. – Benaming, zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: “Diestse Studiekring voor Numismatiek”.
Art. 2. De zetel is gevestigd te Diest, gerechtelijk arrondissement Leuven. Hij kan worden overgeplaatst
naar een andere plaats bij beslissing door de raad van bestuur.
Titel II. – Doel, activiteiten en duur
Art. 3. De vereniging heeft tot doel de numismatiek te bevorderen.
Art. 4. De activiteiten van de vereniging bestaan uit het organiseren van wetenschappelijke studies, lezingen,
studiedagen, cursussen en tentoonstellingen. [De vereniging kan aan verdienstelijke numismaten een
numismatische prijs toekennen.] Ter ondersteuning van haar activiteiten ontwikkelt en beheert zij één of
meerdere websites, geeft zij een ledentijdschrift uit en andere occasionele publicaties.
[artikel aangepast op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016. Invoegetreding: 1 januari 2017.]
De vereniging betreft een culturele instelling welke rechtstreeks en uitsluitend werkzaamheden verricht in
het domein van de verspreiding van de cultuur, met name op het gebied van de aanmoediging van de vorming
van navorsers binnen het wetenschappelijk studiegebied van de numismatiek.
Ter realisatie van haar doel, kan de vereniging samenwerken met andere verenigingen of instellingen.
De vereniging kan lid worden van andere verenigingen, organisaties, stichtingen of instellingen.
Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur en kan steeds ontbonden worden.
Titel III – Leden
Art. 6. De vereniging bestaat uit twee soorten leden: de gewone leden en de toegetreden leden. [ Indien deze
leden ten minste 50 % meer dan de voorziene bijdrage betalen, worden zij steunende leden genoemd.]
[artikel aangepast op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016. Invoegetreding: 1 januari 2017.]
De gewone leden, hierna verder genoemd als de leden, vormen de eigenlijk ledenkring van de vereniging en
zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering.
De toegetreden leden zijn leden zonder een medebeslissingsrecht of stemrecht te bezitten. Zij ontvangen het
ledentijdschrift en mogen deelnemen aan de periodieke ledenbijeenkomsten.
De leden van de vereniging zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
alsook de besluiten van haar organen na te leven en de belangen van de vereniging of één van haar organen niet
te schaden.
Art. 7. Een kandidaat-lid dient door twee commissarissen te worden voorgedragen aan de beheerscommissie
en met tweederde meerderheid te worden aanvaard.
Art. 8. Het aantal gewone en geassocieerde leden is niet beperkt. Het minimum aantal gewone leden wordt
vastgesteld op vijf. De eerste leden zijn de oprichters zoals vermeld in de aanhef van deze statuten.
Art. 9. De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging bij schriftelijk ontslag aan de
raad van bestuur.
Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het gewone of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage
niet heeft betaald vóór 1 maart van het lopende werkingsjaar.
Art. 10. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, die
beslist bij geheime stemming met een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigende
stemmen, na het uit te sluiten lid te hebben gehoord in zijn middelen en verdediging, hetzij in persoon, hetzij bij
monde van een vertegenwoordiger.
De raad van bestuur kan de leden, die zich aan een zwaarwichtige miskenning van de statuten of van de
normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene
vergadering.
Art. 11. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het
overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.
Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.

Titel IV. – Bijdrage
Art. 12. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. [De leden kunnen genieten van een verlaagde bijdrage tot
en met het jaar waarin ze 18 jaar worden, dit geldt ook voor zij die voltijds hoger onderwijs volgen, ongeacht
hun leeftijd.] Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur. Voor buitenlandse leden kan
een toeslag worden aangerekend. De bijdrage mag niet meer bedragen dan 200 euro.
[artikel aangepast op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016. Invoegetreding: 1 januari 2017.]
Titel V. – Algemene vergadering
Art. 13. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar
uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:
1. de wijzigingen van de statuten
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en commissarissen van de beheerscommissie
3. de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen
4. d vrijwillige ontbinding van de vereniging
5. de uitsluiting van leden
Art. 14. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur minstens eenmaal per jaar
bijeengeroepen, in de loop van het eerste kwartaal.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen,
door een beslissing van de raad van beheer of op aanvraag van minstens één vijfde van de leden.
Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping, die verschijnt
in het tijdschrift van de vereniging of door uitnodiging gericht tot alle leden, minstens acht dagen voor de
vergadering.
De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.
De vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld zijn. Ieder voorstel,
ondertekend is door ten minste één twintigste van de leden, moet op de agenda worden geplaatst.
Art. 15. Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegen-woordigen door
een ander lid. Alle leden hebben gelijk stemrecht; ieder lid beschikt over één stem.
Art. 16. De algemene vergadering wordt door de voorzitter van de raad van beheer voorgezeten.
De beslissingen worden bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen,
behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Art. 17 De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en
worden ondertekend door de twee bestuurders. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter
plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen, die worden ondertekend
door twee bestuurders.
Art. 18. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgesteld 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 worden geacht.
Titel VI. - Raad van Bestuur
Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, hierna verder genoemd als de raad,
samengesteld uit minstens drie leden en maximum vijf leden, gekozen onder de leden door de algemene
vergadering, voor een termijn van twee jaar, steeds door haar afzetbaar. Meer dan de helft van de leden dient
woonachtig te zijn in Diest.
Indien er minimum drie kandidaat-bestuurders woonachtig zijn in Diest, kan de raad bestaan uit vijf leden;
indien er twee kandidaat-bestuurders woonachtig zijn in Diest, bestaat de raad uit drie leden. De verkiezing van
de bestuurders gebeurt aan de hand van een voorrangsregeling. De twee kandidaat-bestuurders met de meeste
stemmen, woonachtig in Diest, zijn van rechtswege bestuurder. De overige kandidaten worden gekozen aan de
hand van het aantal stemmen. Indien een derde kandidaat-bestuurder woonachtig is in Diest en bij de eerste vijf

kandidaten gerangschikt is, telt het nieuwe bestuur maximum vijf leden, in het andere geval telt het bestuur drie
leden.
De niet weerhouden kandidaten voor een bestuurdersmandaat behouden hun stemmenaantal en zijn van
rechtswege kandidaat-commissaris.
Art. 20. De voorzitter wordt rechtstreeks door de algemene vergadering verkozen. De overige mandaten,
waaronder dit van penningmeester en secretaris, worden verdeeld onder de andere verkozen bestuurders.
De functie van voorzitter kan slechts zes opeenvolgende jaren worden vervuld door hetzelfde lid. [Na deze
termijn kan hij zich niet meer verkiesbaar stellen.
Zolang er geen andere kandidaat door de Algemene Vergadering tot voorzitter wordt verkozen, kan het
mandaat worden verlengd.]
[artikel aangepast op de Algemene Vergadering van 5 maart 2016. Invoegetreding: 1 januari 2017.]
Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door een ondervoorzitter of door de oudste
der aanwezige bestuurders.
Art. 21. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een nieuwe bestuurder door de algemene
vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art 22. De raad is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het bestuur van de vereniging en heeft
hiertoe de meest uitgebreide macht, uitgezonderd van de handelingen die krachtens de wet of onderhavige
statuten uitsluitend tot de bevoegdheid van de beheerscommissie of de algemene vergadering behoren. De
bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit als college.
Enkel en alleen de bestuurders kunnen de vereniging vertegenwoordigen en verbintenissen aangaan, volgens
de modaliteiten van deze statuten.
De raad treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser en als verweerder, op vervolging en
benaarstiging van de voorzitter.
De akten die de vereniging verbinden, worden geldig ondertekend door twee bestuurders die, ten overstaan
van derden, geen staving van hun machten dienen te geven.
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun mandaat; hun
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht. Hun mandaat wordt uitgeoefend ten
kosteloze titel.
De voorzitter, en bij diens afwezigheid, de secretaris, is gemachtigd, ten voorlopige of definitieve titel, de
vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging worden gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor
de verkrijging ervan.
Art. 23. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. De raad kan slechts beslissen
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De raad vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging het vereisen en ten minste tweemaal per jaar.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die na goedkeuring door de volgende raad
van bestuur, ondertekend worden door twee bestuurders en ingeschreven worden in een speciaal register. De
uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
De raad is gehouden ieder initiatief, met een financiële weerslag voor de vereniging, voor te leggen aan de
beheerscommissie. Het advies van de beheerscommissie is bindend voor de raad.
De vergaderingen van de raad zijn niet openbaar.
Art. 24. Een lid die minimaal zes jaar voorzitter was van de vereniging en deze functie niet meer uitoefent,
verkrijgt van rechtswege de hoedanigheid van erevoorzitter van de Diestse Studiekring voor Numismatiek. Een
lid die minimaal zes jaar bestuurder was van de vereniging en geen lid meer uitmaakt van de Raad van Bestuur,
verkrijgt van rechtswege de hoedanigheid van erebestuurder van de Diestse Studiekring voor Numismatiek. Aan
deze eretitels zijn geen voordelen verbonden.
Art. 25. Bij toetreding van de vereniging tot de Cultuurraad Diest, is een bestuurder die woonachtig is in
Diest, vertegenwoordiger van de vereniging in deze raad.

Titel VII. - Beheerscommissie
Art. 26. De raad van bestuur laat zich bijstaan door een beheerscommissie, hierna verder genoemd als de
commissie, welke bestaat uit minimum drie en maximaal twaalf leden, hierna commissarissen genoemd, welke
worden verkozen door de Algemene Vergadering. De leden van de Raad van Bestuur zijn van rechtswege
commissaris van de beheerscommissie.
De verkiezing van de commissarissen van de beheerscommissie gebeurt samen met deze van de bestuurders.
De voorzitter van de vereniging is van rechtswege voorzitter van de beheerscommissie.
De beheerscommissie verkiest onder haar commissarissen een secretaris.
Art. 27. In geval van vacature tijdens een mandaat van commissaris, wordt een nieuwe commissaris door de
algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de commissaris die hij vervangt.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Art. 28. De commissie spreekt zich uit door middel van adviezen en opmerkingen.
De commissie spreekt zich uit door middel van adviezen over alle initiatieven met een financiële weerslag
voor de vereniging. Een advies van de commissie kan uitgebracht worden op vraag van één of meerdere
commissarissen of de raad van bestuur. Het advies is bindend voor de Raad van Bestuur.
Wanneer de commissie geen bevoegdheid heeft tot het uitbrengen van een advies, kan zij opmerkingen
formuleren. Opmerkingen zijn niet bindend voor de Raad van Bestuur.
De commissie vergadert zo dikwijls als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen, en ten
minste twee maal per jaar.
Art. 29. De commissie wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. Wanneer meer dan de helft van de
commissarissen het vraagt, is de raad van bestuur gehouden de commissie bijeen te roepen op de aangewezen
dag en het aangewezen uur.
De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis, ten minste acht vrije dagen vóór de dag van de vergadering;
zij vermeldt de agenda.
De agenda wordt opgesteld door raad van bestuur. Indien een commissaris een agendapunt wil laten
toevoegen aan de agenda, dient dit ten minste twaalf vrije dagen vóór de dag van de vergadering, aan de
voorzitter van de vereniging te worden overgemaakt. De voorzitter brengt de overige bestuurders op de hoogte
en laat het agendapunt toevoegen op de agenda.
De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Op vraag van een commissaris, worden
voor elk agendapunt alle stukken die erop betrekking hebben, vanaf het verzenden van de agenda onverwijld
overgemaakt.
Art. 30. De commissie mag alleen dan beraadslagen en adviezen uitbrengen of opmerkingen formuleren,
wanneer meer dan de helft van de commissarissen tegenwoordig is. De adviezen worden uitgebracht bij gewone
meerderheid.
Alleen de adviezen en opmerkingen worden opgenomen in de notulen. De secretaris of zijn vervanger stelt
de notulen op. De ondertekening van de notulen door de voorzitter en de secretaris geschiedt binnen de maand
na de goedkeuring door de beheerscommissie.
De vergaderingen van de beheerscommissie zijn niet openbaar.
Art. 31. Een lid die minimaal zes jaar commissaris was van de vereniging en geen lid meer uitmaakt van de
Beheerscommissie, verkrijgt van rechtswege de hoedanigheid van erecommissaris van de Diestse Studiekring
voor Numismatiek. Aan deze eretitel zijn geen voordelen verbonden.
Titel VIII. - Algemene bepalingen
Art. 32. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking hiervan loopt het
eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december 2006.
Art. 33. De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar zullen jaarlijks
onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.
Art. 34. De algemene vergadering belast één of meerdere commissarissen, niet behorend tot de
beheerscommissie, met de controle van de financiële toestand, die de juistheid moeten nagaan van de
rekeningen en jaarlijks een verslag aan haar overmaken. Hij of zij worden benoemd voor twee jaar en zijn
herkiesbaar. Zij ontvangen geen bezoldiging.

Art. 35. In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars; zij bepaalt hun bevoegdheid. Bij ontbinding dient de algemene vergadering de nettoactiva van het
patrimonium te geven aan één of meerdere verenigingen die de bevordering van de numismatiek tot doelstelling
hebben.
Titel IX. - Overgangsbepalingen
Art. 36. De algemene vergadering, gehouden op heden, heeft volgende bestuurders aangesteld:
als voorzitter: Patrick Pasmans; als secretaris: Johan Laevers; als penningmeester: Pierre Vanmarsenille
Art. 37. Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de
wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen.
Aldus opgesteld te Diest, op 7 januari 2006. Get. Patrick Pasmans, Pierre Vanmarsenille, Johan Laevers,
Kathleen Laureys, Koen De Wolf, Johan Torfs, Harry Dewit, Rudy Dillen.

De algemene vergadering, gehouden op 5 maart 2016, heeft volgende bestuurders aangesteld:
als voorzitter: Patrick Pasmans, als secretaris: Pierre Vanmarsenille; als penningmeester: Johan Laevers.
De algemene vergadering heeft eveneens volgende leden van de beheerscommissie aangesteld: Huguette
Taymans, René Waerzeggers, Harry Dewit, Rudy Dillen, Koen De Wolf, Kathleen Laureys, Johan Torfs, Linda
Everaert en Hendrik Van Caelenberghe.
Bij toepassing van artikel 26, laatste lid van de statuten, werd Linda Everaert als secretaris van de
beheerscommissie aangesteld.
***

.]

