MerkatorLeuven vzw
HOOFDSTUK I.

Naam, zetel, doelstelling, duur

Artikel 1:Naam
De officiële naam van de vereniging is “MerkatorLeuven vzw” , afgekort “Merkator”. Deze
naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere documenten van de vereniging.

Artikel 2: Zetel
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in Heverlee, Celestijnenlaan 200E, gelegen
in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar elk ander adres binnen de
gemeente worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. Deze
beslissing dient gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3:Omschrijving
“MerkatorLeuven vzw” is de studentenkring van de studenten verbonden aan het
departement Aard- en Omgevingswetenschappen, kortweg A&OW, richtingen geografie,
master in het toerismeen specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen van de Faculteit
Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Merkator is opgebouwd uit drie
afdelingen “Merkator Presidiumwerking”, “Merkator Studentenvertegenwoordiging” en “EGEA
Leuven”. De drie afdelingen stellen zelf een inwendig huishoudelijk reglement samen waarin
de concrete uitwerking van het doel van de afdeling en verdere formaliteiten inzake werking
worden beschreven.

Artikel 4:Doel
Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.
Art. 4.1. (Merkator Presidiumwerking): Het doel van deze afdeling is het bevorderen van de
onderlinge relaties tussen studenten geografie en master in het toerisme door het
organiseren van een divers aanbod aan activiteiten.
Art. 4.2. (Merkator Studentenvertegenwoordiging): Het doel van deze afdeling is het
vertegenwoordigen van studenten voor de studierichtingen geografie, master in het toerisme
en specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen.

Art. 4.3. (EGEA Leuven):Het doel van dit orgaan is het bevorderen van internationale
contacten tussen studenten geografie.

Artikel 5: Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan te allen tijde worden ontbonden
door een beslissing van de Algemene Vergadering, overeenkomstig met artikel 14 van de
statuten. Na ontbinding zal het vermogen overgaan naar een bestemming die door de laatste
Algemene Vergadering werd vastgesteld.
Indien hierover in de laatste Algemene
Vergadering geen beslissingen getroffen zijn, krijgt het vermogen een bestemming die
zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.
HOOFDSTUK II.

Leden

Artikel 6: Leden
Art. 6.1.: Onderstaande personen kunnen lid worden:
a) Alle studenten ingeschreven aan de Katholieke Universiteit Leuven verbonden met
de studierichtingen geografie, master in het toerisme en specifieke lerarenopleiding
natuurwetenschappen.
b) Alle oud-studenten die dit wensen en/of personen die nauw met de werking van
Merkator verbonden zijn en/of personen die behoren tot het academisch wetenschappelijk personeelen/of sympathisanten.
Art. 6.2.:Personen worden als lid beschouwd indien zij voldoen aan de voorwaarden
beschreven in Art 6.1. van zodra zij hun lidgeld betaald hebben. Het lidgeld bedraagt
maximaal 29 euro en het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 7:Erelidmaatschap
Art. 7.1.: Onderstaande personen kunnen in aanmerking komen om erelid te worden:
a) Alle professoren die verbonden zijn aan de richtingen geografie, master in het
toerisme en de specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen.
b) Personen die zich ooit bij Merkator onderscheiden hebben als praeses of vicepraeses
c) Personen die met 2/3de meerderheid worden voorgedragen door de Algemene
Vergadering
Art. 7.2.:Personen worden als erelid beschouwd indien zij voldoen aan de voorwaarden
beschreven in Art 7.1. van zodra zij hun erelidgeld betaald hebben. Het lidgeld bedraagt
maximaal 29 euro en het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 8:Soorten leden
De leden worden onderverdeeld in tenminste twee soorten leden.
a) De vasteleden, dit zijn de leden van het kernpresidium uit de afdeling Merkator
Presidiumwerking, de studentenvertegenwoordigers uit de afdeling Merkator
Studentenvertegenwoordiging en de boardleden van EGEA Leuven.
b) De toegetreden leden, zij die voldoen aan Artikel 6 of Artikel 7 en geen lid zijn van de
organen vermeld in Art 8.a).

Er moeten minimum vier vaste leden zijn.

Artikel 9:Huishoudelijk reglement
Alle leden hebben rechten en plichten die hun worden toegekend door het huishoudelijk
reglement van Merkator Leuven vzw.

Artikel 10:Einde lidmaatschap
Art. 10.1.: Het lidmaatschap voor vaste leden wordt beëindigd door vrijwillig ontslag of
uitsluiting.
Art. 10.2.:Vrijwillig ontslag geschiedt door een ontslagbrief of e-mail te sturen naar de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag is effectief vanaf het moment dat de
voorzitter het bericht ontvangen heeft. De voorzitter van de Raad van Bestuur dient zijn of
haar verslag in bij de ondervoorzitter.
Art. 10.3.: Uitsluiting is enkel mogelijk wanneer de Algemene Vergadering hierover stemt met
tweederde meerderheid. Dit moet gebeuren op een Algemene Vergadering die
aangekondigd is met duidelijke vermelding van het agendapunt van uitsluiting.
Art 10.4.: Toegetreden leden blijven lid tot en met de laatste dag van het boekjaar conform
Artikel 27.
Art 10.5.: Het lidmaatschap wordt beëindigd voor vaste leden en toegetreden indien het
lidgeld bij het begin van het werkingsjaar niet vernieuwd wordt.
HOOFDSTUK III.

Algemene Vergadering

Artikel 11:Samenstelling van de Algemene Vergadering
Art 11.1.: De Algemene Vergadering bestaat uit alle vaste leden van de vzw.Overige leden

van Merkator Leuven vzw kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de AV.
Zowel vaste leden als toegetreden leden hebben enkelvoudig stemrecht. Buitenstaanders
mogen aanwezig zijn mits goedkeuring van de vaste leden, maar hebben geen stemrecht.
Deze beslissing wordt genomen met gewone meerderheid.
Art 11.2.:De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid
door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid door het oudste lid van de vergadering.

Artikel 12: Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en
afzetting van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de
kwijting aan de bestuurders, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de
uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vereniging, het veranderen van de zetel van de
vereniging, wijzigingen aan de huishoudelijke reglementen van de verschillende afdelingen
en alle bevoegdheden die aan haar door deze statuten werden toegewezen.

Artikel 13: Jaarrekening en begroting
De jaarrekening en begroting dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene
Vergadering. Deze Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na
afsluiting van het boekjaar.

Artikel 14: Kwijting
Kwijting is de officiële bevestiging van de Algemene Vergadering dat bestuurders hun taak
goed hebben uitgeoefend. Na de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening legt het
uittreden bestuur verantwoording af voor het beleid van vorig boekjaar aan de Algemene
Vergadering. Vervolgens zal de Algemene Vergadering beslissen of er kwijting wordt
verleend.

Artikel 15: Samenkomst
Art. 15.1.: De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per boekjaar samenkomen.
Tussen twee samenkomsten moet minstens 9 dagen zitten.
Art. 15.2.:Een Algemene Vergadering kan door een vast lid worden samengeroepen telkens
als het belang van de vereniging het vereist.

Artikel 16: Uitnodiging en agenda
Art. 16.1.: De uitnodiging dient minstens 8 volledige dagen voor de aanvang van de
vergadering per e-mail verstuurd te worden aan alle leden, waaronder alle vaste leden van
de Algemene Vergadering.
Art. 16.2.: De uitnodiging dient de term “Algemene Vergadering”, “Merkator Leuven vzw”, de
datum en het aanvangsuur van de vergadering, de locatie van de vergadering,
agendapunten en eventuele vergaderdocumenten te bevatten.
Art. 16.3.:Ieder lid heeft het recht een punt bij op de agenda te zetten, indien hij dit minstens
24 uur voor de vergadering aanvraagt aan de voorzitter, en dit via brief of e-mail.

Artikel 17: Verslag
Van elke Algemene Vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Indien de
secretaris niet aanwezig is, wordt door de Algemene Vergadering een lid van de RvB als
plaatsvervangend secretaris aangeduid. Het verslag wordt bezorgd aan alle leden van de AV
en gepubliceerd op de website van Merkator.

Artikel 18: Quorum
De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van de leden van de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met uitzondering voor de gevallen waar de
wet een ruimere aanwezigheid vereist. Indien dit quorum niet wordt gehaald, kan er een
tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agendapunten die geldig kan
beslissen ongeacht het aantal aanwezige (of gevolgmachtigde) leden.

Artikel 19: Wijziging van de statuten
Voor een wijziging van de statuten is een AV nodig waarop minstens tweederde van de
vaste leden aanwezig is en is een tweederde meerderheid vereist.

Artikel 20: Uitsluiting
De Algemene Vergadering kan een vast lid of een toegetreden lid uitsluiten, bij een 2/3e
meerderheid van de aanwezige vaste leden. Hiervoor dient op deze vergadering 2/3 e van de
vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien de Algemene Vergadering
beraadslaagt over het uitsluiten van een vast lid of toegetreden lid, hebben deze in elk geval
het recht gehoord te worden.

HOOFDSTUK IV.

Raad van Bestuur

Artikel 21: Samenstelling en aanstelling
Art. 21.1.: De Raad van Bestuur wordt aangesteld en afgezet door de Algemene Vergadering
en bestaat bij voorkeur uit:
1 oud-preses
1 preses (afdeling Merkator Presidiumwerking)
1 quaestor (afdeling Merkator Presidiumwerking)
1 onderwijsverantwoordelijke (afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging)
1 contact person (afdeling EGEA Leuven)
Art. 21.2.: De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor het boekjaar van de
vereniging
Art. 21.3.:De Algemene Vergadering kiest uit de leden van de Raad van Bestuur een
voorzitter, een ondervoorzitter, een financieel verantwoordelijke en een secretaris van de
vereniging.

Artikel 22: Bevoegdheden
Art. 22.1.:De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen.
Art. 22.2.:De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden delegeren
aan één of meerdere derden. De bevoegdheid van die personen wordt precies afgebakend
door de Raad van Bestuur, die ook de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten
allen tijden met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. De
overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de
algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Art. 22.3.: Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan
de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur beschikt over een algemene bevoegdheid inzake de vertegenwoordiging van
Merkator Leuven vzw en in buiten rechte.

Artikel 23: Samenkomst
Elke bestuurder heeft het recht de Raad van Bestuur samen te roepen.

HOOFDSTUK V. Ontbinding
Artikel 24: Ontbinding van de vzw

Art. 24.1.: De ontbinding van de vzw dient te gebeuren op een Algemene Vergadering met
tweederde meerderheid.
Art. 24.2.:De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar nettoactief.
Art. 24.3.: In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer
vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.
Art. 24.4.: De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald
worden door de Algemene Vergadering, maar dient in ieder geval tot een of meer
verenigingen met soortgelijke doelstellingen te worden aangewend.
HOOFDSTUK VI. Overdracht
Artikel 25: Bankrekening
De vereniging Merkator vzw beschikt over 2 aparte rekeningen, een voor Merkator
Presidiumwerking en een voor Egea Leuven.
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

HOOFDSTUK VII. Algemeen
Voor alle gevallen die niet voorzien worden onder de statuten, zijn de beschikkingen van de
VZW-wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
toepasselijk.

