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BELGIUM MODEL ACADEMY
afgekort “BMA” vzw

vereniging zonder winstoogmerk
ondernemingsnummer 0841.036.124

Statuten

Art 1.

De vereniging draagt de naam “BELGIUM MODEL ACADEMY”, afgekort “BMA”

Art 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heden is het gevestigd te Verenigingstraat 157, 8400 Oostende, in het gerechterlijk arrondisse-

ment Brugge.

De RvB heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen binnen het nederlands taalgebied. De AV

zal de zetelwijziging bekrachtingen op de eerstkomende vergadering.

Art 3.

De vereniging heeft tot doel het nemen van initiatieven om de ontplooing van mannelijke fotomodel-

len te bevorderen.

Deze initiatieven hebben betrekking op een algemene praktijkgerichte training in de breedste zin

van het woord op een non-commerciële basis.

Ook beginnende fotografen kunnen bij BMA terecht voor technische en praktische informatie en

ondersteuning met betrekking tot modellenfotografie.

De vereniging zal hiervoor op regelmatige basis activiteiten organiseren die de trainingen onder-

steunen, zoals:

fotoshoots zowel in de studio als op locatie

themafotoshoots

workshops en info-sessies

meerdaagse “shooting days”

Deze samenkomsten tussen modellen en fotografen gebeuren zowel in het binnen- als in het bui-

tenland.

De vereniging zal ook samenwerken met ondernemingen die in de betrokken sector werkzaam

zijn; zowel non-profit organisaties als commerciële bedrijven.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstem-

ming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit

doel te bereiken. Zij kan alle nodige roerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar

doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op

uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nodige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten

sluiten, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, zowel in

binnen- als buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring

doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger

optreden.
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Art 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Leden

Art 5.

De vereniging bestaat uit effektieve (actieve, werkende) en toegetreden (gewone) leden.

Is lid van de vereniging elkeen die zich kandidaat stelt, wiens kandidatuur door de RvB met de

meerderheid van stemmen wordt aanvaard, die zijn jaarlijkse bijdrage heeft betaald en die zich

akkoord verklaard met de statuten van de vereniging. Alle leden hebben zit- en spreekrecht op de

algemene vergadering. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.

De kandidatuurstelling gebeurt mondeling op een aktiviteit waar twee of meer bestuurders aanwe-

zig zijn.

De ledenbijdrage (effectieve en toegetreden leden) wordt jaarlijks bepaald door de AV met een

maximum van tweehonderd vijftig euro (250• te indexeren volgens de gezondheidsindex).

Het aantal effectieve leden zal nooit minder bedragen dan drie. Leden moeten de hoedanigheid

hebben van “model” of “fotograaf” of betrokken zijn in de mode- en mannequinwereld (make-up

artist, lesgever, en dergelijke).

Enkel effektieve leden kunnen aktiviteiten organiseren. De toegetreden leden kunnen deelnamen

aan de aktiviteiten. Nieuwe leden worden altijd aanzien als toegetreden. De RvB kan het lid

effektief maken. Deze beslissing moet gevalideerd worden op de eerstkomende AV.

Art 6.

Het ontslag van een lid, gericht per gewone brief aan de RvB kan nooit worden geweigerd.

Een uittredend effectief of toegetreden lid kan geen verzegeling van goederen of inventaris eisen.

Ook teruggave van goederen en/of gelden is niet eisbaar, tenzij dit bij de schenking werd bedon-

gen. Uitgesloten leden hebben echter recht op de terugbetaling van een deel van het lidgeld (niet

begonnen maanden).

Art 7.

Uitsluiting van een effektief lid kan alleen worden besloten als deze op de agenda van de AV staat.

Deze uitsluiting van een effektief lid kan enkel worden uitgesproken door de AV met 2/3 meerder-

heid van de stemmen of vertegenwoordigde leden. Het betrokken lid kan vragen gehoord te wor-

den op deze vergadering.

Toegetreden leden kunnen door eenzijdig besluit van de RvB uitgesloten worden.

Algemene vergadering (AV)

Art 8.

De AV is samengesteld uit alle leden, en is bevoegd voor hetgeen bepaald is in de wet van 27 juni

1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, te weten:

- goedkeuring van de statuten en goedkeuring van elke wijziging van de statuten (incl. de verplaat-

sing van de zetel);
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- (her)benoeming van de bestuurders, vaststelling van de (ev.) vergoeding van de bestuurders,

kwijting van de bestuurders en instellen van vorderingen tegen bestuurders wegens foutief beheer

en het afzetten van bestuurders;

- (her)benoeming van de commissaris(sen), vaststelling van de (ev.) vergoeding van de

commissaris(sen), kwijting van de commissaris(sen) en het instellen van een aansprakelijkheids-

vordering van de commissaris(sen);

- goedkeuring van de jaarrekeningen en van de begroting

- goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar

en bepaling van de bestemming van het aktief van de vereniging

- beslissing tot uitsluiting van een effektief lid;

- beslissing van de omzetting van de vzw in een vso

- alle andere door de statuten expliciet aan de AV toegekende bevoegdheden.

Art 9.

De bijeen roeping van de AV wordt geregeld als volgt:

De AV wordt ten minste éénmaal per jaar bijeengeroepen binnen de eerste 6 maanden volgend op

het afsluiten van het boekjaar. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproe-

ping en werking van de AV geregeld volgens de artikelen 5-8, 12, 20 en volgenden van de wet van

27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen,

Alle leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste 30 dagen voor de vergadering. Deze

schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail met vermelding van de agenda. De oproe-

ping gaat uit van de RvB.

Alle leden hebben het recht bijkomende punten op de agenda te plaatsen. Dit moet binnen de 8

kalenderdagen na oproeping gebeuren.

Ieder effectief lid kan volmacht geven aan een ander effectief lid, die het daarbijhorend stemrecht

mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

Waarnemers mogen de AV bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, richten tot

de aanwezigen.

Art 10.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvB, of bij diens afwezigheid door de

secretaris, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst een secretaris aan ingeval de secretaris van de RvB afwezig is.

De agenda wordt vastgelegd door de RvB, aangevuld met agendapunten van de leden.

Art 11.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde

stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, behoudens voor de beslissingen waar de wet het

anders bepaalt. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Art 12.

De notulen van de AV worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder

register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het

wensen. Afschriften en uitreksels van de notulen en het register worden door de voorzitter en de

secretaris van de RvB ondertekend.

De besluiten van de AV worden aan alle leden ter kennis gebracht via publicatie op de website, dit

alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

De besluiten van de AV en de RvB worden binnen de 5 werkdagen per email ter kennis gebracht
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van de effektieve leden.

Belanghebbende derden hebben een inzagerecht in de documenten van de vereniging op de zetel

van de vereniging.

Bestuur

Art 13.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste 3 bestuurders. Zij worden bij gewone

meerderheid benoemd door de AV uit de effektieve leden.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 2 jaar welke verstrijkt op de datum van de

nieuwe jaarvergadering. Hun opdracht eindigd door het verstrijken van hun mandaat, hun overlijden,

aftreden, ontslag, afzetting of verlies van het lidmaatschap.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de RvB.

Iedere bestuurder kan door de AV ontslagen worden.

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen blijft

slechts bestuurder tot dat mandaat verstreken is.

De RvB kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzit-

ter, ondervoorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de

AV.

Art 14.

De RvB leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigd deze in en buiten rechte. Zij is

bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten

uitdrukkelijk aan de AV zijn voorbehouden. De RvB is bevoegd voor alle handels- en verzekerings-

zaken en bankverrichtingen.

De RvB kan specifieke taken overdragen aan één van de bestuurders.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbinte-

nissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven

opdracht en tot de tekortkomingen van hun bestuur.

Art 15.

De raad benoemt onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder die met het dagelijks bestuur wordt

belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. Voor zaken van dagelijks

bestuur volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. Onder lopende zaken wordt

verstaan het uitvoeren van de gemaakte afspraken, het betalen van de fakturen, het leggen van

informele contacten namens de vereniging en alle handelingen die vanwege hun gering belang de

tussenkomst van de RvB niet rechtvaardigen.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, is de vereniging slechts verbonden

door de handtekening van twee bestuurders samen, waaronder de gedelegeerd bestuurder.

De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigd door het verstrijken van zijn mandaat, het

overlijden, aftreden of afzetting en verlies van lidmaatschap. De gedelegeerd bestuurder kan vrijwil-

lig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de RvB en kan eveneens te allen tijde door

de RvB ontslagen worden.

Art 16.
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De RvB wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per email,

met vermelding van de agenda. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, of bij

afwezigheid door de secretaris, en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige be-

stuurders.

De bestuurders treden op als college. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen.

Tenminste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij

staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt.

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbijhorend

stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1

volmacht.

De notulen van de RvB worden gehouden in een daartoe bestemd register op de zetel van de

vereniging.

Rekeningen - Begroting

Art 17.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij het einde van het boekjaar

sluit de RvB de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op;

deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het

vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderzijds aan de leden worden uitge-

keerd.

Ontbinding - Vereffening

Art 18.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de AV één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt hun

bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

Art 19.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden overgedragen aan een

vereniging, stichting of inrichting die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft, zijn er

verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de AV een keuze of verdeelt de activa naar goed-

vinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan een vereniging, stichting of inrich-

ting waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meeste nabij komt.

Art 20.

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de

Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, en de gebruiken inzake verenigingen van toepas-

sing.


