VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL
Identificatienummer 7401/77
Nieuwe Statuten
De buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel,
Vereniging voor de Verenigde Naties, opgericht op 23 oktober 1976 (bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 augustus 1977, nr 7401), heeft op haar bijeenkomst d.d. 22 juni 2009 de
volgende nieuwe Statuten aangenomen.
Naam, zetel, adres
Artikel 1. De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam ‘Vereniging voor de
Verenigde Naties’ (VVN). De zetel van de Vereniging is gevestigd in 3000 Leuven,
Deberiotstraat 34, gerechtelijk arrondissement van Leuven. Elke adreswijziging moet binnen
de maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Doel
Artikel 2. De Vereniging heeft tot doel:
a) de kennis van de beginselen en van de werking van de Verenigde Naties te verspreiden;
b) de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking voor het
behoud van de vrede, het bereiken van algemene welvaart en welzijn en het bevorderen van
de rechten van de mens;
c) de verdere uitbouw van de Organisatie der Verenigde Naties en van haar Gespecialiseerde
Organisaties te bestuderen en te bevorderen;
d) het beleid van de bevoegde federale en regionale overheden met betrekking tot de
werkzaamheden van de Verenigde Naties, met inbegrip van hun bijdrage aan het formuleren
van gezamenlijke standpunten in het kader van de Europese Unie, kritisch op te volgen;
e) de positie van de verschillende volkeren en cultuurgemeenschappen – in het bijzonder van
de Vlaamse Gemeenschap – in de Verenigde Naties te bespreken en te bevorderen.
Comités
Artikel 3. De Vereniging kan in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
comités oprichten die in overleg met het bestuur van de Vereniging de boven beschreven
doelstellingen op gemeentelijk, stedelijk of provinciaal niveau nastreven.
Samenwerking met andere Verenigingen
Artikel 4. Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering beslissen
over de aansluiting van de Vereniging bij een Belgische, Europese of internationale federatie
van verenigingen voor de Verenigde Naties.
Artikel 5. De samenwerking met andere verenigingen inzake publicaties, colloquia of
anderszins is een beleidszaak die door de bevoegde bestuursorganen wordt geregeld.
Leden
Artikel 6. Leden van de Vereniging zijn:
Werkende leden,
Steunende leden,
Ereleden,

Beschermende leden.
De Vereniging moet tenminste drie Werkende leden tellen. De Steunende leden, de Ereleden
en de Beschermende leden zijn toegetreden leden in de zin van artikel 2ter van de wet van 27
juni 1921.
Artikel 7. Werkende leden zijn de natuurlijke personen die als zodanig door de Raad van
Bestuur worden aanvaard. Steunende leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die door de
Raad van Bestuur aanvaard worden maar niet aan vergaderingen en andere activiteiten van de
Vereniging deel hoeven te nemen. Ereleden zijn persoonlijkheden die met het oog op
diensten aan de internationale gemeenschap, of aan de Vereniging, bewezen, in die
hoedanigheid door de Raad van Bestuur worden benoemd. Beschermende leden zijn
persoonlijkheden die op verzoek van de Raad van Bestuur aanvaarden als beschermheer of
beschermvrouwe van de Vereniging op te treden. Door zijn toetreding geeft het lid blijk van
zijn instemming met de doelstellingen en met de statuten van de Vereniging.
Artikel 8. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of
uitsluiting.
Artikel 9. Tot uitsluiting van een lid wordt op voorstel van de Raad van Bestuur, bij twee
derden der aanwezige en vertegenwoordigde leden, door de Algemene Vergadering besloten,
nadat het lid in kwestie is gehoord of hiertoe gelegenheid heeft gekregen.
Artikel 10. Het lid dat ophoudt deel uit te maken van de Vereniging heeft geen enkel recht
op het maatschappelijk vermogen en kan geen terugbetaling eisen van gestorte lidgelden of
contributies.
Raad van Bestuur
Artikel 11. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens12
Werkende leden en een Voorzitter, die door de Algemene Vergadering worden aangeduid.
Het aantal bestuurders moet steeds minder bedragen dan het aantal Werkende leden. Op
verzoek van één aanwezig Werkend lid geschiedt deze aanduiding bij geheime stemming.
Desgevallend kan de Raad van Bestuur, bij consensus, andere leden coöpteren, wiens
benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering zal worden bekrachtigd. Bij de
samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gestreefd naar een geografische spreiding, en
naar een evenredige vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke leden. De
bestuurders worden voor een ambtsperiode van drie jaar aangeduid. Na afloop van de
ambtsperiode zijn zij herkiesbaar.
Artikel 12. De Voorzitter wordt verkozen door de Algemene Vergadering. Indien de
Voorzitter één van de bestuurders is, duidt de Algemene Vergadering een nieuw bestuurder
aan. Het mandaat van de Voorzitter heeft dezelfde duur als dat van de andere bestuurders.
Artikel 13. De Raad van Bestuur wordt niet minder dan twee maal per jaar door of namens
de Voorzitter of op verzoek van tenminste twee bestuurders samengeroepen. Om geldig te
vergaderen moeten tenminste de helft van de bestuurders die Werkende leden zijn aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder, voorzien van een geschreven volmacht,
laten vertegenwoordigen. Geen lid mag meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

De Raad besluit bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden; bij staking
van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
De oud-Voorzitters van de Vereniging zijn van rechtswege gerechtigd om deel te nemen aan
de vergaderingen van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.
Artikel 14. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de zaken van
de Vereniging te behandelen. Al hetgeen door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de
Algemene Vergadering voorbehouden wordt, behoort tot de bevoegdheid van de Raad. De
Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in gerechtelijke en buitengerechtelijke
zaken.
Artikel 15. Onder zijn verantwoordelijkheid mag de Raad machtiging verlenen aan één of
meer bestuurders.
Bureau
Artikel 16. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden drie Ondervoorzitters, een Algemeen
Secretaris, een Penningmeester, en een Redactiesecretaris, die samen met de Voorzitter het
Bureau vormen.
Artikel 17. De Raad van Bestuur verleent machtiging aan het Bureau om zijn bevoegdheden
in de tijdvakken tussen de raadsvergaderingen uit te oefenen, met dien verstande dat het
Bureau op de eerstvolgende vergadering van de Raad verslag uitbrengt. Het Bureau is belast
met het dagelijks bestuur.
Artikel 18. Het Bureau vergadert telkens wanneer de Voorzitter of drie leden van het Bureau
daarom verzoeken. Om geldig te kunnen vergaderen moeten tenminste vier leden aanwezig
zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen. Bij staking van stemmen is
de stem van de Voorzitter beslissend.
Algemene Vergadering
Artikel 19. De Algemene Vergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen. Zij wordt
bijeengeroepen, namens de Raad van Bestuur, door de Voorzitter of een daartoe gemachtigd
bestuurder, bij gewone brief die tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering
verzonden wordt.
Artikel 20. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de Vereniging. Werkende
leden hebben stemrecht; andere leden hebben raadgevende stem.
Artikel 21. Leden kunnen zich op de Algemene Vergadering door een ander lid van dezelfde
categorie, voorzien van een geschreven volmacht, laten vertegenwoordigen. Geen lid mag
meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
Artikel 22. Telkens wanneer de Raad van Bestuur het nodig acht, kan de Raad, en op
schriftelijk verzoek van één vijfde der Werkende leden, moet de Raad, een buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen volgens de in Artikel 19 bepaalde wijze.
Artikel 23. De agenda van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld door de Raad van
Bestuur of namens de Raad door het Bureau, en wordt in de oproepbrief vermeld. Over de

onderwerpen die niet op de door de Algemene Vergadering vastgestelde agenda voorkomen,
kan niet geldig worden gestemd.
Artikel 24. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of bij diens
ontstentenis door een Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.
Het proces-verbaal van een vergadering wordt door de Algemeen Secretaris, of een daarvoor
aangewezen Werkend lid, opgesteld.
De Algemene Vergadering besluit bij meerderheid der stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde Werkende leden, behalve indien de wet anders bepaalt.
Uitnodigingen op vergaderingen
Artikel 25. Op de Algemene Vergadering, alsmede op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur, worden uitgenodigd: een afgevaardigde van het Regionaal Informatiecentrum van
de Verenigde Naties, en afgevaardigden van de bevoegde federale en regionale overheden.
Desgevallend kunnen ook vertegenwoordigingen in België van organisatie s behorende tot de
familie van de Verenigde Naties op de vergaderingen worden uitgenodigd.
Artikel 26. De Raad van Bestuur en het Bureau kunnen andere leden van de Vereniging, of
niet-leden, op hun vergaderingen uitnodigen.
Financiële bepalingen
Artikel 27. De middelen van de Vereniging bestaan uit:
a) lidgelden van de Werkende leden,
b) contributies van steunende, ere- en beschermende leden,
c) aan de Vereniging toegekende toelagen,
d) giften en legaten,
e) de opbrengst van fondsenwerving,
f) andere middelen die zij verkrijgen kan.
Artikel 28. Het Werkend lid betaalt een lidgeld dat wordt vastgesteld door de Algemene
Vergadering. Het mag niet meer bedragen dan 250 euro per jaar.
Artikel 29. Het boekjaar begint op 01 januari en wordt afgesloten op 31 december.
Artikel 30. Ieder jaar worden door de Raad van Bestuur vóór 31 maart aan de Algemene
Vergadering ter goedkeuring voorgelegd:
a) de jaarrekening van het afgelopen boekjaar,
b) de begroting van het volgende boekjaar.
Wijziging van de statuten
Artikel 31. Elke wijziging van de statuten dient te worden voorgesteld door de Raad van
Bestuur of door tenminste één vijfde van de werkende leden. In dit laatste geval wordt het
voorstel door één of meer leden aan de Voorzitter of de Algemeen Secretaris overgemaakt
die de Raad op de hoogte brengen.
De Algemene Vergadering dient zich over elke wijziging uit te spreken. Het voorstel tot
wijziging der statuten dient door de Raad van Bestuur schriftelijk aan de leden meegedeeld te
worden, tenminste vijftien dagen voor de datum van de gewone of buitengewone Algemene
Vergadering bijeengeroepen om uitspraak te doen. De Algemene Vergadering doet uitspraak
met inachtneming van de bepalingen van Artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.

Ontbinding
Artikel 32. In geval van ontbinding van de Vereniging wordt, na aanzuivering van het
passief, de bestemming der goederen door de Algemene Vergadering bepaald met dien
verstande dat deze bestemming moet aansluiten bij het maatschappelijk doel van de
Vereniging.
Artikel 33. De Raad van Bestuur zorgt voor de vereffening.
Algemene Bepalingen
Artikel 34. Al waarin door de onderhavige statuten niet wordt voorzien, wordt geregeld in
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.
Artikel 35. Onderhavige nieuwe statuten zijn op 19 november 2005 door de Algemene
Vergadering van de VVN aangenomen.

De Voorzitter
De Secretaris

