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allen van Belgische nationaliteit, verklaren hierbij dat ze onderhavige bepalingen (statuten)
onderschrijven. Die bepalingen werden unaniem goedgekeurd in de bestuursvergadering van
25 maart 2016. Deze statuten werden opgesteld als huishoudelijk reglement teneinde het
goede verloop en de interne vrede binnen de vereniging te waarborgen.
Alle natuurlijke en rechtspersonen of verenigingen die een bijdrage betalen en aldus lid
worden van deze vereniging, aanvaarden door hun lidmaatschap eveneens de onderhavige
bepalingen.
Titel I – Naam, zetel, doel, duur van de feitelijke vereniging.
Art. 1. De naam van de feitelijke vereniging is “Geschied- en Heemkundige Kring Triverius”.
Art. 2. De vereniging is gevestigd te 9660 Brakel, Tirse 1 (“maatschappelijke zetel”). De
vestigingsplaats kan echter, bij eenvoudige beslissing van een meerderheid van de
bestuursleden, naar een andere locatie overgebracht worden, zo de omstandigheden dit
vereisen.
Art. 3. De vereniging, die in 1970 werd gesticht door Paul Baguet (2009) en Frans Van de
Mergel (1992), is opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 4. De vereniging heeft tot doel:
 het bevorderen en aanmoedigen van de studie, inventarisatie, behoud en bescherming van
het cultuurpatrimonium en van de plaatselijke geschiedschrijving;
 het aanmoedigen van historisch onderzoek naar de figuur, de werken en de
vooruitstrevende denkbeelden van de Brakelse figuur en Leuvense professor Hieremias de
Drivere alias Triverius, en het verspreiden van die kennis door publicaties en voordrachten.
De vereniging stelt zich tevens tot doel alle manifestaties die de figuur van Triverius in het
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daglicht stellen, in het bijzonder binnen haar werkgebied maar ook daarbuiten,
daadwerkelijk te steunen. Op dat vlak kan de vereniging zelf initiatieven nemen.
 het vormen en begeleiden van plaatselijke vorsers;
 het aanleggen van een documentatie over de geschiedenis van haar werkgebied (te weten
de gemeenten Brakel, Lierde en Horebeke) in het algemeen en van de plaatselijke
geschiedenis en gewoonten in het bijzonder, met speciale aandacht voor het plaatselijke
verenigingsleven;
 het beschermen van gebouwen en landschappen binnen haar werkgebied;
 het beschermen van onze volkscultuur.
Art. 5. De vereniging zal alle handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen om haar doel te realiseren, te bevorderen of te begunstigen.
De vereniging mag onder meer roerende en onroerende goederen verwerven die nuttig of
nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Art. 6. De feitelijke vereniging betracht geen enkel winstoogmerk of vermogensvoordeel
hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Haar leden beogen evenmin rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel ten overstaan van de Geschied- en
Heemkundige Kring Triverius.
Titel II – Leden.
Art. 7. De vereniging telt zowel bestuursleden (“werkende leden”) als toegetreden leden.
Art. 8. Op het aantal toegetreden (aangesloten) leden staat geen beperking.
Men wordt toegetreden lid van de vereniging door betaling van één van de bijdragen, zoals
die worden omschreven in het tijdschrift.
Iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon kan toetreden als lid van de vereniging, tenzij het
bestuur van de vereniging zich met een drie vierde meerderheid verzet tegen de toetreding.
Afhankelijk van de bijdrage die ze betalen – zoals omschreven in het tijdschrift – zijn zowel
bestuursleden als toegetreden leden beschermend lid, steunend lid of gewoon lid.
De omvang van de lidmaatschapsbijdragen (“tarieven”) worden jaarlijks vastgelegd door het
bestuur van de vereniging.
Art. 9. Het lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar.
Art. 10. Het staat ieder lid vrij om op elk willekeurig moment de vereniging te verlaten.
Aan het lidmaatschap komt automatisch een einde bij:
 schriftelijke ontslagname; het ontslag gaat in na ontvangst van het laatste nummer
(oktobernummer) van het tijdschrift van de lopende jaargang;
 het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage (wordt beschouwd als ontslagname uit de
vereniging); het lidmaatschap eindigt na het eerste nummer (januarinummer) van het
tijdschrift van de daaropvolgende jaargang;
 overlijden of rechtsonbekwaamheid van het lid: het lidmaatschap eindigt na het eerste
nummer (januarinummer) van het tijdschrift van de daaropvolgende jaargang.
Leden die de vereniging verlaten noch hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen
of gedane inbrengen vorderen.
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Art. 11. Door aanneming van het lidmaatschap onderschrijft ieder lid de bestaande statuten en
aanvaardt hij of zij het huishoudelijk reglement.
Ieder lid verbindt er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk
doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Titel III –Bestuur van de feitelijke vereniging.
Art. 12. Bestuursleden van de vereniging moeten minstens 18 jaar oud zijn en over hun
burgerlijke en politieke rechten beschikken.
Art. 13. Ieder toegetreden lid kan bij gewoon schrijven, gericht aan de voorzitter van de
vereniging p.a. Tirse 1 te 9660 Brakel (maatschappelijke zetel), zijn kandidatuur stellen als
bestuurslid.
Ieder zetelend bestuurslid kan tevens een kandidaat-bestuurslid voordragen op één van de
bestuursvergaderingen.
Een kandidaat-bestuurslid wordt door het bestaande bestuur als effectief bestuurslid aanvaard
met een eenvoudige meerderheid. Een eventuele weigering dient niet gemotiveerd te worden.
Art. 14. Om het bestuur van de vereniging werkbaar te houden wordt het maximum aantal
bestuursleden bepaald op twintig. Minimaal moeten er steeds zes bestuursfuncties ingevuld
zijn, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen het kernbestuur.
Bij het openvallen van één van de functies van het kernbestuur worden nieuwe mandaten
toegewezen door de andere bestuursleden bij volstrekte meerderheid.
Met inachtname van voorgaande beperking, kan een wijziging van het aantal bestuursleden
om welke reden dan ook (overlijden, ontslag, afzetting, …) niet leiden tot ontbinding van de
feitelijke vereniging.
Art. 15. De duur van een bestuursmandaat wordt in principe niet beperkt. Ieder mandaat
eindigt hetzij door ontslag, afzetting, rechtsonbekwaamheid of door overlijden; zie ook artikel
10.
Art. 16. Het bestuur van de feitelijke vereniging kan één of meerdere van haar bestuursleden
mandateren om de vereniging te vertegenwoordigen of te engageren bij iedere handeling die
strookt met het maatschappelijk doel van de vereniging.
Art. 17. Ieder bestuursmandaat wordt kosteloos uitgeoefend. Geen enkel bestuurslid kan
aanspraak maken op om het even welke vergoeding.
Art.18. Een bestuurslid kan door het bestuur van de vereniging uit zijn of haar mandaat ontzet
worden en zelfs geweerd worden als gewoon (toegetreden) lid, mits minstens drie vierde van
de bestuursleden aanwezig zijn.
Ook voor het invullen van een bepaalde functie binnen het kernbestuur, het uitsluiten van
andere gewone leden, het wijzigen van de statuten (het huishoudelijk reglement) en de
ontbinding van de vereniging kan pas geldig beslist worden indien drie vierde van de
bestuursleden aanwezig zijn.
Over al deze punten kan alleen geldig beslist worden indien de punten geagendeerd werden en
met een drie vierde meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Art. 19. De bestuursleden van de feitelijke vereniging zijn niet in persoon gebonden ten
opzichte van de verbintenissen van de vereniging.
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Art. 20. Bestuursvergaderingen worden op geregelde tijdstippen georganiseerd. De
bestuursleden worden bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris, tenminste
zeven kalenderdagen vóór de dag van de vergadering. De oproeping geschiedt per gewone
brief of e-mail bericht, met vermelding van de dagorde, en met opgave van dag, uur en plaats
van de samenkomst.
Ieder bestuurslid heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda, mits die ten laatste
zeven kalenderdagen vóór de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of aan de
secretaris.
De bestuursvergaderingen hebben minstens vier maal per jaar plaats, en verder zo dikwijls als
de belangen van de vereniging het vereisen.
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de
ondervoorzitter; bij ontstentenis van beiden door het oudste lid van de aanwezige bestuurders.
Behalve wat betreft de bepaling voorzien in artikel 18, worden beslissingen genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of
van diegene die hem vervangt beslissend.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris, of door de voorzitter, of
door een ander bestuurslid dat hiervoor is aangeduid.
Elk lid ontvangt het verslag van de vergadering binnen de zestig kalenderdagen na de
samenkomst. Het verslag moet op de volgende bestuursvergadering worden goedgekeurd.
Art. 21. In de bestuursvergadering worden alle huishoudelijke reglementen vastgelegd die het
bestuur als nuttig en nodig oordeelt.
Art. 22. In bijzondere gevallen kunnen op de bestuursvergaderingen personen uitgenodigd
worden, al dan niet lid van de vereniging, voor toelichting of advies (bvb. aangaande nieuwe
publicaties, aankopen, …).
Art. 23. Om op de bestuursvergadering geldig te kunnen beslissen, dient de helft plus één
van de leden aanwezig te zijn.
Beslissingen kunnen genomen worden met gewone meerderheid van stemmen, behalve
betreffende de materie vermeld in artikel 18.
Art. 24. Door minstens één vierde van de bestuursleden kan een buitengewone
bestuursvergadering bijeengeroepen worden. De gevraagde samenkomst moet plaatsvinden
vóór het einde van de maand die volgt op het tijdstip van de aanvraag.
Art. 25. Ieder bestuurslid kan vragen dat er over een agendapunt een stemming wordt
gehouden.
De punten waarvoor een beslissing met drie vierde meerderheid vereist is, moeten
geagendeerd zijn.
In geval van stemming beschikt ieder bestuurslid over één stem. Wie niet aanwezig kan zijn,
mag zich laten vertegenwoordigen bij volmacht. Iedere aanwezige kan maximaal over één
volmacht beschikken.
Ingeval van geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor het invullen van een bepaalde functie binnen het
bestuur, en er is een staking van stemmen, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd tussen
de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen beslissend
resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen.
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Art. 26. Het dagelijks bestuur van de vereniging kan bij delegatie toevertrouwd worden aan
één of meerdere leden van het kernbestuur.
Voor handelingen die de vereniging binden voor een bedrag van meer dan 1.000 Euro,
moet(en) de dagelijks bestuurder(s) de expliciete toestemming hebben van de rest van het
kernbestuur.
Titel IV – Rekeningen en begrotingen.
Art. 27. Rekeningen en begroting wordt binnen het bestuur opgesteld en goedgekeurd.
Alle leden van de vereniging hebben inzage in de rekeningen en begrotingen.
Art. 28. Alle ontvangsten, bijdragen of toelagen aan de vereniging zullen gebruikt worden
voor het dekken van de lasten van welke aard ook, die de werking van de vereniging met zich
mee brengt.
Een eventueel batig saldo zal nimmer mogen verdeeld worden tussen de leden, maar zal
overgedragen worden naar het volgende boekjaar.
Titel V – Ontbinding en vereffening.
Art. 29. In geval van ontbinding wordt het actief, na vereffening van schulden en
aanzuivering der lasten, overgedragen aan één of meerdere culturele verenigingen met
gelijkaardige doelstellingen in het werkgebied van de vereniging.
Het vermogen van de vereniging kan onder geen enkel beding worden uitgekeerd aan of
verdeeld onder de leden.
Voor de beslissing tot ontbinding zie ook onder artikel 18.
Titel VI – Algemeen.
Art. 30. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, dienen de bestaande
wettelijke bepalingen van het burgerlijk wetboek te worden gevolgd.
Titel VII – Handtekeningen van bestuursleden.
Opgemaakt en ondertekend door alle bestuursleden te Brakel op 24 juni 2016.
Origineel document met alle handtekeningen wordt bewaard in het documentatiecentrum
van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, 2de verdieping bibliotheek, Tirse 1 te
9660 Brakel.
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