
! Statuten Vrienden Roosenberg                                                                                     

Statuten en inwendig reglement “Vrienden van de Roosenbergabdij” !!!
1.Oprichting – doel – zetel – duur	
!
De vereniging is op 30 augustus 2009 opgericht te Waasmunster.	

Het is een feitelijke vereniging doch al naargelang de noodzaak kan de vereniging het statuut van een vzw 
aannemen.	

De zetel is gevestigd in de Abdij zelf doch het correspondentieadres is bij de secretaris van de vereniging.	

In de beginselverklaring, die op de oprichtingsvergadering is aangenomen, is het doel van de vereniging 
uiteengezet.	

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur en het werkjaar vangt telkens aan op 1 september.	
!!
2.Inwendige organisatie	
!
• Lidmaatschap.  

Lid zijn de stichtende leden.  
Nieuwe leden worden opgenomen bij consensus door het aangesteld bestuur van de vereniging.  !

• Algemene vergadering.  
De leden worden éénmaal per jaar, en dit vóór 31 december, opgeroepen voor een algemene 
vergadering;.  
In deze wordt een evaluatie gedaan van de activiteiten van het voorbije jaar en worden voorstellen 
gedaan en besproken voor het komende jaar.  
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt bij gewone brief of email en de oproeping wordt 
tenminste 10 dagen vóór de dag van de vergadering verstuurd door toedoen van de secretaris. 
De eerste algemene vergadering kiest een bestuur en de leden van dit bestuur blijven drie jaar in functie.  
De mandaten zijn slechts éénmaal vernieuwbaar.  
De algemene vergadering is verder bevoegd voor het goedkeuren van de rekening van het voorbije jaar 
en het goedkeuren van een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komend jaar.  
In de algemene vergadering wordt bij gewone meerderheid, dit is de helft van de aanwezige leden plus 1, 
beslist doch voor de volgende punten is een meerderheid van ¾ van de aanwezige leden vereist:-wijziging 
van de beginselverklaring, van de statuten en het inwendig reglement.  
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.  
De stemmingen gebeuren bij handopsteking behoudens wanneer het over personen gaat en alsdan is een 
geheime stemming vereist.	
!

• Bestuur:  
Het bestuur omvat een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden met een 
nader toe te wijzen functie.  
Een afgevaardigde van de Abdij kan de vergaderingen bijwonen. 
Het bestuur kan het aantal bestuursleden uitbreiden.  
De voorzitter zit de algemene vergadering voor en hij roept de leden van het bestuur op voor de 
bestuursvergaderingen.  
Enkel het bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, is bevoegd om verklaringen af te leggen namens 
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de kring of om beslissingen van welke aard ook te treffen namens deze kring.  
De voorzitter staat ook in voor de relaties met de Abdij.	
!!

3.Financiële bijdrage leden	
!
Bij de stichting betaalt elk lid een bijdrage groot  15 Euro  en dit is ook de bijdrage voor  2009-2010.	

Voor de volgende jaren wordt de bijdrage bepaald door de algemene vergadering.	

De leden hebben geen persoonlijk aandeel in de goederen van de vereniging en zij hebben evenmin recht 
op een aandeel in de vermogensvermeerdering of de winst.  
Bij uittreding hebben de leden ook geen rechten in de opbrengsten, winsten of goederen van de vereniging 
en zij kunnen geen teruggave vragen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.	

Bij ontbinding van de vereniging wordt geen uitkering aan de leden of gewezen leden gedaan; de goederen 
of activa van de vereniging komen bij ontbinding of vereffening toe aan de Abdij van Roosenberg.	
!!
4.Relatie met de Abdij van Roosenberg	
!
In de beginselverklaring is deze relatie toegelicht.  
Als dusdanig staat de kring buiten de Abdij zij het dat haar doelstellingen teruggaan op de spiritualiteit en 
de cultuur ervan.	

De kring kan slechts gebruik maken van het pand of van enig ander goed van de Abdij na overleg met en 
goedkeuring door de verantwoordelijken van de Abdij zelf.	

In geen geval kan de kring of iemand van de leden zich uitspreken of iets beslissen namens de Abdij in welk 
domein ook.	
!!!!!!

Waasmunster, 14 november 2013
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