
VZW De Acteursgilde  
Generaal Capiaumontstraat 3 
2600 Berchem 
 
ON 0482.937.324 
 
Notulen algemene vergadering 1 april 2020 
 
De algemene vergadering van 1 april 2020 beslist tevens unaniem om de statuten van de vereniging zonder 
winstoogmerk als volgt te laten luiden met onmiddellijke ingang :  
 
 
Naam, voorwerp en duur  
Artikel 1  
De maatschappelijke benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is De Acteursgilde.  
 
Artikel 2  
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest  , ten titel van inlichting Generaal Capiaustraat 3 , 2600 
Berchem. 
 
De eventuele wijziging zal worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 
Artikel 3  
De vereniging heeft als voorwerp het verdedigen en behartigen van de belangen van de acteurs en actrices, zowel 
individueel als collectief, op financieel, juridisch en sociaal vlak. De vereniging verenigt acteurs en actrices. 
De vereniging zal hiervoor alle initiatieven ontwikkelen die aansluiten bij de interesses en belangen van de acteurs en 
actrices met in het bijzonder : het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de acteurs en actrices in 
gesprekken en discussies of onderhandelingen met de overheid, met de omroepen, met de distributeurs, met de 
dienstenverdelers, met de productiehuizen, met de andere beroepsverenigingen, met beheersvennootschappen en met 
binnenlandse en buitenlandse partners, uitgevers, toekomstige partners, … 
De vereniging zal zich mogen aansluiten bij elk organisme dat een gelijkaardig of aanverwant doel heeft. Zij mag alle 
taken vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. 
De vereniging kan ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel 
aanwerven en meer algemeen alle financiële, roerende en onroerende transacties aangaan die haar doel 
rechtvaardigen. 
 
Artikel 4  
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  
 
Leden en lidgeld  
Artikel 5  
De vereniging heeft effectieve en toegetreden leden.  Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens drie 
bedragen. De aanvraag om lid te worden moet schriftelijk ter goedkeuring aan het bestuursorgaan worden voorgelegd. 
De toegetreden leden sluiten aan om te genieten van de activiteiten van de vzw en hun rechten en plichten kunnen 
opgenomen worden in een afzonderlijk huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 6  
Het jaarlijkse lidgeld wordt bepaald door het bestuursorgaan en is vooraf betaalbaar. Het mag echter niet meer  
bedragen dan € 250,00.  
 
Artikel 7  
Bij het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld wordt een lid verondersteld ontslag te nemen. Een lid kan uitgesloten  
worden als zij of hij het intern reglement niet naleeft. Hierover kan enkel de Algemene Vergadering  
beslissen bij een twee-derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een lid kan ook  
ontslag nemen als zij of hij hierom verzoekt en het ontslag per aangetekende brief of per e-mail aan het bestuursorgaan 
ter kennis brengt.  
 
Artikel 8  
Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en  
kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen. 



Bestuursorgaan 
 
Artikel 9  
Het beleid van de vzw wordt bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimum drie 
effectieve leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar en zijn ten allen 
tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De bestuurders zijn bij elke termijn 
herverkiesbaar. 
Het bestuursorgaan kiest onder haar leden een voorzitter en ondervoorzitter en eventueel een secretaris en 
penningmeester. 
 
Artikel 10  
Om tot bestuurder te worden verkozen moet men lid zijn en de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.  
 
Artikel 11  
Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke  
handeling. Tegenover derden wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekeningen van twee 
bestuurders of door de handtekening van de dagelijkse bestuurder binnen zijn bevoegdheden. Het bestuursorgaan is 
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de 
vereniging , met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is bevoegd. Het 
bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht. Het bestuursorgaan is ook 
verantwoordelijk voor alle verplichte publicaties. Het bestuursorgaan treedt op als college volgens het 
meerderheidsbesluit. Het bestuursorgaan kan het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren aan een dagelijks 
bestuurder.  
 
 
De Algemene Vergadering  
Artikel 12  
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuursorgaan. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Elk effectief lid kan 
slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over één stem.  
 
Artikel 13  
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van statuten, het benoemen en afzetten van  
bestuurders, de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van 
begrotingen en rekeningen, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, de ontbinding van de vereniging, het 
omvormen van de vereniging tot een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een 
erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming en alle andere zaken die de wet vereist..  
 
Artikel 14  
De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar door het bestuursorgaan bijeengeroepen voor de  
goedkeuring van rekeningen en begrotingen en voor het verlenen van kwijting aan de bestuurders, dit op de eerste 
vrijdag van de maand juni en telkens als één kwart van de leden hierom verzoekt. De oproeping gebeurt schriftelijk, ten 
minste vijftien dagen voor de vergadering, en is ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Ze vermeldt 
plaats, dag en uur en bevat de agenda die wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.  
 
Artikel 15  
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en  
vertegenwoordigde stemmen, behalve voor de door de Wet voorziene gevallen van statutenwijziging, uitsluiting  
van een lid, ontbinding van de vereniging en wijziging van het doel.  
 
Artikel 16  
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de voorzitter .  
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en bewaard op de zetel van de vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Artikel 17 

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor alle bestuurlijke handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan één of meerdere dagelijkse bestuurders , al dan niet lid van de vereniging. 

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het dagelijks bestuur omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur 
gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging 
te verzekeren en alle handelingen die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een 
onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. 
 
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de 
meerderheid van de bestuurders aanwezig is.  
 
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden  
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur 
b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de 

meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel 
binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  

 
Elke dagelijkse bestuurder is afzonderlijk gemachtigd om poststukken en aangetekende brieven gericht aan de 
vereniging in ontvangst te nemen. 
 
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit. 
 
 
Begroting en rekeningen  
 
Artikel 18 
Ieder jaar wordt de rekening van het verlopen boekjaar afgesloten en de begroting van het volgend boekjaar 
opgemaakt.  
Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afsluitingsdatum  
van het boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
Artikel 19  
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering die deze ontbinding uitgesproken heeft,  
één of meerdere vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden. De Algemene Vergadering  
beslist over het aanwenden van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na aanzuivering van  
het passief, en mits aan deze goederen en waarden bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel van de  
ontbonden vereniging benadert.  
 
Artikel 20  
Voor al wat niet door deze statuten wordt geregeld, zal het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van  2019 
van toepassing zijn.  
 
 
Gedaan te Berchem op 1 april 2020  
 
 
 
Voorzitter 
 
 
 
 
Ondervoorzitter 


