
Statuten Forum Vlaamse Archeologie – ondernemingsnummer: 880076248 
 
Titel I: Naam, zetel, duur en doel. 
 
Art. 1 
De vereniging ‘Forum Vlaamse Archeologie’, hierna afgekort FVA, is een vereniging zonder 
winstoogmerk. De vereniging houdt zich het recht voor de afkorting FVA te gebruiken in alle 
akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, publicaties en andere stukken 
die uitgaan van de vereniging. 
 
Art. 2 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Bekstraat 2 in 9850 Landegem, 
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. De raad van bestuur kan de 
maatschappelijke zetel verplaatsen naar een andere plaats binnen het Vlaamse Gewest of 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
Art. 3 
Het FVA is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Art. 4 
Het FVA heeft tot doel een onafhankelijke pleitbezorger van de archeologie in Vlaanderen te 
zijn, de belangen van de Vlaamse archeologie te verdedigen en het maatschappelijk 
draagvlak voor archeologie in Vlaanderen te vergroten.  
 
In dit verband mag het FVA alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het 
verwezenlijken van dit doel, en mag het daartoe alle roerende of onroerende goederen 
verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of 
ten dienste stellen. Het FVA mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten 
uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend aan de verwezenlijking van 
het doel wordt besteed. 
 
Titel II: Leden 
 
Art. 5 
Het FVA wordt samengesteld uit effectieve leden en gewone leden.  
 
Effectieve leden zijn die leden die minstens €25,00 jaarlijks lidgeld betalen en/of een actieve 
rol spelen binnen één van de werkgroepen of organen van het FVA. 
 
Gewone leden zijn die leden die zich hebben geabonneerd op het tijdschrift ‘Ex situ’. 
 
Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van het FVA. 
 
Art. 6 
Een kandidaat effectief lid dient zijn of haar verzoek om aanvaarding schriftelijk of per email 
te richten aan de raad van bestuur en zijn of haar instemming te betuigen met het doel, de 
statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. De raad van bestuur beslist over 
het al dan niet aanvaarden van het verzoek en brengt de kandidaat schriftelijk of per email 
op de hoogte van deze beslissing. 
 
Art. 7 
Het effectieve lidmaatschap neemt een einde na het niet betalen van het lidmaatschap 
gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren of door het niet vertegenwoordigd zijn in 
persoon of via volmacht tijdens de algemene vergadering gedurende twee opeenvolgende 
kalenderjaren of door expliciete in kennis stelling hiervan aan de raad van bestuur. 



 
Het gewone lidmaatschap neemt een einde na opzegging van het abonnement op Ex situ. 
 
Art. 8 
Geen enkel effectief of gewoon lid, uitgetreden of uitgesloten, of hun erfgenamen kunnen 
rechten doen gelden op het maatschappelijke bezit of op de gestorte bijdragen, noch enige 
vergoeding voor om het even welke geleverde prestatie eisen. 
 
Titel III: De Algemene Vergadering 
 
Art. 9 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, individueel of 
vertegenwoordigd, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij 
diens afwezigheid, door het aanwezige lid van de raad van bestuur met de hoogste 
anciënniteit bij het FVA. 
 
Een effectief lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid op de algemene vergadering 
laten vertegenwoordigen door het verlenen van één schriftelijke volmacht. Elk effectief lid 
kan op de algemene vergadering drager zijn van slechts één volmacht. 
 
Art. 10 
Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor: 
1° de wijziging van de statuten; 
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3° de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 
ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
6° de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
7° de uitsluiting van een effectief lid; 
8° alle gevallen waarin de statuten of de vigerende wetgeving dat vereisen. 
 
Art. 11 
De algemene vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen, 
telkens als het doel van de vereniging dit vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden 
samengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de 
begroting van het nieuwe boekjaar. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene 
vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt.  
 
De oproeping voor de algemene vergadering, die ook de agenda, de datum en de locatie 
bevat, wordt per gewone brief en/of via email ten minste 8 kalenderdagen voor de 
vergadering verstuurd. De raad van bestuur is verplicht elk voorstel dat door minstens één 
twintigste van de effectieve leden ondertekend is, op de agenda te plaatsen. 
 
Art. 12 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid 
van de aanwezige en de vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin de 
vigerende wetgeving of de statuten anders bepalen. 
 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien minstens de helft van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim. 
 
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van de 
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, dient een 



nieuwe algemene vergadering te worden samengeroepen, die rechtsgeldig kan beslissen 
ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
Art. 13 
De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van de effectieve 
leden bij gewone brief en/of via email.  
 
Titel IV: Raad van Bestuur 
 
Art. 14 
Het FVA wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 bestuurders, gekozen uit 
de effectieve leden, aangevuld met de verschillende werkgroepverantwoordelijken. Verkozen 
bestuurders kunnen worden herkozen na het einde van het lopende mandaat. Een verkozen 
bestuurder kan ontslag nemen uit de raad van bestuur door dit schriftelijk te melden aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. Kandidaturen van nieuwe bestuursleden worden 
voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Ieder verkozen bestuurder, 
aangewezen om een vacature in te vullen die in de loop van een mandaat ontstaan is, wordt 
slechts benoemd voor de voltooiing van dit mandaat.  
 
De bestuurder neemt zijn mandaat zonder bezoldiging waar. De raad van bestuur kan wel de 
terugbetaling bevelen van sommige kosten die door de effectieve leden en de bestuurders 
van het FVA worden gedragen en voortspruiten uit hun samenwerking aan de vereniging.  
 
Art. 15 
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris. Deze functies worden uitgeoefend voor een mandaattermijn van drie jaar. Deze 
termijn is na het verstrijken van het mandaat verlengbaar. De voorzitter roept de raad van 
bestuur schriftelijk of via email samen. De voorzitter zit de vergadering voor. Deze 
vergadering kan in uitzonderlijke omstandigheden ook via elektronische weg georganiseerd 
worden. De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de verkozen 
bestuurders aanwezig is.  
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter van de vergadering. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden ter kennis gebracht van de bestuurders bij 
gewone brief en/of via email.  
 
Art. 16 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. 
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat. 
 
Art. 17 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in 
en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden uitgezonderd voor deze die aan 
de algemene vergadering voorbehouden zijn. 

De handelingen die het FVA verbinden, moeten gezamenlijk worden ondertekend door twee 
verkozen bestuurders van wie één van beiden verplichtend de voorzitter moet zijn. 

 
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken, ook 
tegenover derden, overdragen aan een of meerdere bestuurders of zelfs aan andere 
personen die al dan niet effectief lid zijn van de vereniging. Elke delegatie van 
bevoegdheden is op elk ogenblik door de raad van bestuur herroepbaar. 



 
Titel V: Begroting en rekeningen 
 
Art. 18 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Op het einde van het boekjaar worden 
door de raad van bestuur de rekeningen van dat boekjaar afgesloten en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Jaarlijks stelt de raad van bestuur een begroting 
op die aan de algemene vergadering voorgelegd wordt. 
 
Titel VI: ontbinding en vereffening 
 
Art. 19 
Het FVA mag te allen tijde door de algemene vergadering ontbonden worden bij viervijfde 
meerderheid wanneer ten minste tweederde van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 
In geval van beslissing tot ontbinding benoemt de algemene vergadering tegelijkertijd 
vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. 
 
In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en 
de aanzuivering van de lasten overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel, 
aangeduid door de algemene vergadering. 
 


