Belgische Federatie van Fotografen VZW
Fédération Belge des Photographes ASBL
(Ondernemingsnummer: BE 0424053910)

De Bijzondere Algemene Vergadering van zaterdag 12 juni 2021 heeft de aanpassing van de
statuten volgens de wet van 23 maart 2019 goedgekeurd.

TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1 :

De vereniging draagt als naam :
Belgische Federatie van Fotografen, (BFF)
Fédération Belge des Photographes, (FBP)
Op alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam, gevolgd door
de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of VZW, het adres van de
maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer worden vermeld.

Artikel 2 :

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Bij beslissing van
de Algemene Vergadering kan deze verplaatst worden naar elk ander wettelijk
toegestane plaats. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met in achtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3 :

De vereniging heeft tot doel :
- de fotografie te bestendigen en te valoriseren als volwaardige en
maatschappelijk relevante kunstuiting.
- de materiële en morele belangen van bovengenoemde kunstdiscipline te
behartigen en te verdedigen.
- bij te dragen tot de bevordering van de artistieke, technische,
communicatieve en organisatorische kwaliteit van bovengenoemde
kunstdiscipline.
Zij kan alle initiatieven van structurele, promotionele, dienstverlenende,
begeleidende en ondersteunende aard nemen of steunen en activiteiten
organiseren of mede organiseren die tot de verwezenlijking van die
doelstellingen bijdragen of kunnen bijdragen; in het bijzonder:
- Jaarlijks organiseren van een Nationaal Salon
- Jaarlijks organiseren van een nationale wedstrijd Grote Prijs Van België van
fotografie, GPB, (fotopapier en/of geprojecteerde beelden)
- Jaarlijks organiseren van internationale wedstrijd(en) zoals OBPC (Open
Belgian Photo Contest)
- Het behandelen van de BFF/FIAP-erkenningen en van de FIAPonderscheidingen
Alle politieke, godsdienstige of filosofische bedrijvigheid is verboden.
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Artikel 4 :

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. De vereniging kan op elk
moment ontbonden worden.

TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen
Artikel 5 :

De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de Algemene
Vergadering komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De leden van het
Bestuur zijn effectief lid.

Artikel 6 :

De BFF vzw telt effectieve leden en toetredende (individuele) leden. Iemand
wordt lid na het betalen van het lidgeld. Het bedrag van dit lidgeld is ondeelbaar.

Artikel 7 :

Het aantal effectieve leden bedraagt ten minste drie (3).
Uitsluitend natuurlijke personen kunnen als effectieve leden toetreden, na
aanvaarding door de Algemene Vergadering.
De voorwaarden tot toetreding, uitsluiting, aantal leden, de samenstelling
evenals de opdrachten zijn opgenomen in het Intern Reglement.

Artikel 8 :

Effectieve leden kunnen te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke
melding of per mail aan de voorzitter van het Bestuur.

Artikel 9 :

De uittredende of uitgesloten leden hebben geen enkel recht op het
maatschappelijk actief. Ze kunnen evenmin de teruggave vorderen van gestorte
bijdragen. In geen geval kan mededeling van rekeningen, verzegelingen van
goederen of het opmaken van een inventaris geëist worden.

Artikel 10 :

De verbintenis van elk effectief lid van de vereniging wordt strikt beperkt tot het
bedrag van zijn bijdragen. Deze worden elk jaar door de Algemene Vergadering
vastgesteld op een bedrag gelijk voor alle leden zonder dat dit bedrag
tweehonderd vijftig euro mag overschrijden.

Artikel 11 :

Toetredende leden (individuelen) hebben geen stemrecht op de Algemene
Vergadering en de voorwaarden van toetreden en ontheffing zijn opgenomen in
het Intern Reglement.

TITEL III : Algemene Vergadering
Artikel 12 :

De Algemene Vergadering van de vereniging is samengesteld uit maximum 14
effectieve leden. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken
elk over één stem. In de Algemene Vergadering is de taalpariteit verzekerd.
Een lid dat verhinderd is om aan een Algemene Vergadering deel te nemen, kan
zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een
effectieve lid kan slechts een volmacht hebben.

Artikel 13 :

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.
Tot haar bevoegdheden zijn voorbehouden:
1. de wijziging van de statuten van de vereniging
2. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de
bestuurders
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3.
4.
5.
6.
7.

de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen
de vrijwillige ontbinding van de vereniging
de aanvaarding en uitsluiting van leden
de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden
de benoeming en afzetting van de rekeningcommissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
8. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen van de rekeningen
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk
Artikel 14 :

Minstens éénmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden en dat
binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Een bijzondere Algemene Vergadering zal gehouden worden telkens het belang
van de vereniging dit vereist. Een Algemene Vergadering wordt gehouden
indien ten minste één vijfde der effectieve leden hier schriftelijk om verzoekt.
Elke vergadering wordt gehouden op de plaats, dag en uur in de bijeenroeping
vermeld. Alle effectieve leden moeten er op uitgenodigd worden door een
schriftelijke melding of via mail.

Artikel 15 :

De bijeenroepingen worden gedaan door het Bestuur, schriftelijk of via mail
tenminste vijftien dagen voor de vergadering, gericht aan elk effectief lid en
ondertekend in naam van het Bestuur, door de secretaris of, bij verhindering,
door de voorzitter. Het bericht zal de agenda bevatten.
Elk voorstel dat ondertekend is door 2 (twee) effectieve leden wordt op de
agenda geplaatst. Agendapunten voorgedragen door de effectieve leden moeten
minstens 8 dagen voor de Algemene Vergadering worden ingediend bij de
voorzitter.
De vergadering mag enkel de op de agenda vermelde punten behandelen.

Artikel 16 :

De Algemene Vergadering kan een secretaris aanstellen voor iedere zitting.

Artikel 17 :

Alle effectieve leden hebben het recht de vergadering bij te wonen en er aan deel
te nemen op voorwaarde dat ze in orde zijn met hun lidmaatschap.

Artikel 18 :

In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld wanneer minstens de
helft van de effectieve leden aanwezig.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de Algemene Vergadering op
afstand plaats vinden.

Artikel 19 :

Voor ontbinding van de vereniging of voor de wijziging van het doel moet 2/3
van de leden aanwezig zijn en is een 4/5 meerderheid van de stemmen vereist.

Artikel 20 :

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in
processen-verbaal, ondertekend door de secretaris van de vergadering en door
de voorzitter. Een afschrift van deze documenten wordt toegestuurd aan ieder
effectief lid van de vereniging.
De uittreksels, hetzij in rechte, hetzij elders, zullen ondertekend worden door
twee bestuurders. Deze uittreksels worden afgeleverd aan elk effectief lid van
de vereniging of aan elke derde die hierom verzoekt, mits voor deze laatste,
verantwoording van zijn wettig belang.
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Artikel 21 :

De interne werking van de vereniging is beschreven in het Intern Reglement.

TITEL IV : Bestuur, dagelijks bestuur
Artikel 22 :

De vereniging wordt bestuurd door een collegiale bestuur orgaan, genoemd het
Bestuur en bestaat uit van maximum tien (10) effectieve leden, Bestuurders
genoemd. Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid en
op voorwaarde dat een meerderheid van de leden aanwezig is.
De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een
termijn van drie jaar en zijn herkiesbaar. Elke Bestuurder die benoemd wordt
om te voorzien in een vacature voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
De opvolger wordt benoemd door de volgende Algemene Vergadering.
Het mandaat van Bestuurder is onbezoldigd. Enkel reiskosten kunnen
terugbetaald worden en zullen door het Intern Reglement bepaald worden.

Artikel 23 :

Het Bestuur kiest onder zijn leden de Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester. Voor deze functies is de kennis van het Nederlands en het Frans
noodzakelijk. Deze 3 personen vormen het dagelijks bestuur van de vereniging
onder toezicht van het Bestuur. Ze kunnen indien nodig beroep doen op elke
Bestuurder.

Artikel 24 :

Het Bestuur houdt een register van de effectieve leden bij, met naam, voornaam
en adres van deze leden. Alle beslissingen van toelating, ontslag of uitsluiting
van de effectieve leden worden daarin vastgelegd. Dit register wordt
elektronisch bijgehouden en kan door alle effectieve leden worden
geraadpleegd. Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) wordt
bijgehouden door de Secretaris.

Artikel 25 :

Het Bestuur vergadert bij bijeenroeping door de Voorzitter of twee Bestuurders,
maar minstens éénmaal per semester. De uitnodiging wordt door de secretaris
verstuurd, na goedkeuring van de Voorzitter.
Van de beraadslagingen van het Bestuur wordt proces-verbaal (PV) opgesteld,
dat ondertekend wordt door de voorzitter, of door de secretaris, na goedkeuring
van de voorzitter. De bestuurders die het proces-verbaal willen ondertekenen
kunnen dit doen.
Uittreksels uit dit register om gerechtelijke redenen of andere doeleinden
worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.

Artikel 26 :

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw,
met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze
statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
Onverminderd de verplichting die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden worden toevertrouwd, zelfs niet
nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
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Artikel 27 :

Het Bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt.
Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) of de statuten. Het
intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld.
De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van
de vzw. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit in de
agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

Artikel 28 :

De Vereniging wordt in rechte, als aanlegster en als verweerster,
vertegenwoordigd door een afgevaardigde van het Bestuur.

Artikel 29 :

De Bestuurders 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, redelijker wijze van mening
kunnen verschillen. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun
aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college
hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zijn 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.
In dit verband machtigt de Algemene Vergadering het Bestuur om een
verzekering af te sluiten ten behoeve van de Bestuurders.

TITEL V : Begroting, rekeningen
Artikel 30 :

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
Op 31 december van elk jaar worden door het Bestuur de rekeningen van het
afgelopen werkjaar afgesloten en de begroting voor het volgend werkjaar
opgesteld. Ze worden gelijktijdig onderworpen aan de goedkeuring van de
volgende Algemene Vergadering.

Artikel 31 :

Het financieel verslag en de begroting wordt ieder jaar door het Bestuur ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene
Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook
neergelegd bij de Nationale Bank en bij de Handelsrechtbank overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de betreffende
uitvoeringsbesluiten.

TITEL VI : Ontbinding en vereffening
Artikel 32 :

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering
die deze ontbinding uitspreekt, twee vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.
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Artikel 33 :

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, op welk ogenblik
en om welke reden zij zich voordoet, zal het overblijvend netto maatschappelijk
bezit, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten,
overgedragen worden aan een vereniging met doel en voorwerp gelijk aan de
huidige vereniging. Indien deze clausule niet kan toegepast worden, zal het
activa als volgt vereffend worden: het overblijvend activasaldo zal aan een
sociale instelling overgemaakt worden.

Artikel 34 :

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de (toekomstige)
uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Gedaan te Overijse, op datum 12 juni 2021.

Freddy Van Gilbergen
Voorzitter

Vincent Cochain
Secretaris
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