Statuten van Suinarda, vereniging van oud-leerlingen en oud-leerkrachten
Goedgekeurd in de bestuursvergadering, in de aanwezigheid van de klasafgevaardigden, van 21/10/2019
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Titel I. OMSCHRIJVING EN DOEL
Artikel 1. "SUINARDA, de vereniging van oud-leerlingen en oud-leerkrachten van het Don Boscocollege te Zwijnaarde”,
is een feitelijke vereniging opgericht voor onbepaalde duur, waarvan het doel, het lidmaatschap, de structuur en de werking
door de hiernavolgende bepalingen worden geregeld.
Artikel 2. Suinarda stelt zich tot doel: de band tussen alumni, oud-leerkrachten en het Don Boscocollege te bestendigen en te
stimuleren en de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en het college aan te moedigen en mogelijk te
maken. De diversiteit in studie en beroep van de oud-leerlingen creëert een enorm potentieel. Suinarda biedt daarom een
keuze aan mogelijkheden - in de ledenlijst van de vereniging vind je bijna alle specialismen - waaruit de school of de andere
leden kunnen putten.

Titel II. SAMENSTELLING
Artikel 3. Suinarda verenigt de oud-leerlingen van het Don Boscocollege van Sint-Denijs-Westrem (1934-1962) en van
Zwijnaarde (na 1962), en de oud-leerkrachten van het Don Boscocollege te Zwijnaarde.
Als lid van Suinarda wordt beschouwd:
1)

iedere oud-leerling die ingeschreven geweest is in een laatste jaar secundair onderwijs van het college,

2)

iedere andere oud-leerling van dit college, die de wens uitdrukt tot Suinarda toe te treden,

3)

de gepensioneerde leerkrachten van het Don Boscocollege,

4)

elke persoon die een band heeft met het Don Boscocollege Zwijnaarde en de wens uitdrukt toe te treden tot Suinarda.

Artikel 4: Als betalend lid worden beschouwd: de leden uit de vier hiervoor genoemde categorieën die de jaarlijkse
bijdrage betalen. Het bedrag van die bijdrage wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de vereniging.
Artikel 5: Als steunend lid worden beschouwd: de leden uit de vier in artikel 3 genoemde categorieën die
een hoger bedrag dan het in artikel 4 voorziene lidgeld betalen.
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Titel III. STRUCTUUR
Artikel 6. De organen van Suinarda zijn:
1. het bestuur van Suinarda,
2. de klasafgevaardigden,
3. de werkgroepen gevormd in de schoot van Suinarda.
Artikel 7. De klasafgevaardigden
Iedere laatstejaarsklas van het Don Boscocollege kan in de loop van het laatste trimester een klasafgevaardigde aanstellen.
De klasafgevaardigden kunnen ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van het bestuur niet-bindende adviezen formuleren
aan het bestuur.

Artikel 8. Bestuur
Het bestuur is samengesteld uit:
1)
2)

bestuursleden die gecoöpteerd zijn door het zittende bestuur.
bestuursleden die ambtshalve deel uitmaken van het bestuur:
•
de algemene directeur en de adjunct-directeur, belast met de leerlingenadministratie van het college,
•
een afgevaardigde van de Salesiaanse gemeenschap.

Artikel 9. Samenstelling bestuur
•
Het bestuur verkiest met gewone meerderheid: de voorzitter, twee ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester, de
IT-verantwoordelijke.
•

De bestuursleden die ambtshalve deel uitmaken van het bestuur komen niet in aanmerking voor het voorzitterschap van
Suinarda.

Artikel 10. Het mandaat van bestuurslid eindigt door overlijden , door ontzetting of eigen ontslag.
Tot ontzetting kan slechts besloten worden door het bestuur, met een meerderheid van 2/3 der aanwezige bestuursleden. De
aanwezigheid van 2/3 van bestuursleden is vereist.

Titel IV. BEVOEGDHEDEN

Artikel 11. Het Bestuur:
•
is bevoegd tot het nemen van alle beslissingen en tot het verrichten van alle handelingen betreffende het bestuur van
Suinarda zoals het samenstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen,
•

delegeert en omschrijft de bevoegdheden van wie, al dan niet bestuurslid, een functie binnen het raam van Suinarda
uitoefent, en in die hoedanigheid in naam van Suinarda mag handelen,

•

de statuten kunnen pas gewijzigd worden op de bestuursvergadering met een 4/5 meerderheid en indien 4/5 van de
bestuursleden aanwezig zijn.
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Artikel 12. De voorzitter:
•
zit de bestuursvergadering voor en leidt ze aan de hand van de vastgestelde agenda,
•

vertegenwoordigt Suinarda naar buiten toe,

•

heeft een volmacht op de rekeningen en beschikt over de codes van de bestanden van de vereniging.

Artikel 13. De ondervoorzitters:
•
één van beide vervangt de voorzitter bij afwezigheid,
•

zij ondersteunen de voorzitter in zijn/haar functie,

•

hebben een volmacht op de rekeningen van de beweging.

Artikel 14. De secretaris:
•
Stelt de notulen op, voert de briefwisseling en voert de administratieve werkzaamheden uit, zoals het beheer van
materiaal, voor zover deze werkzaamheden geen betrekking hebben op de boekhouding of op de aanwending van het
materiaal of op andere opdrachten die tot de bevoegdheid behoren van andere organen.
Artikel 15. De IT-verantwoordelijke
Staat in voor de technische ondersteuning van de bestanden van Suinarda (website, fotoarchief, ledenlijst). Hij/zij beschikt
(samen met de voorzitter en de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie) over de code nodig om de bijgehouden
gegevens te bewerken of te verwijderen en dat in de geest van de privacyverklaring van Suinarda.
Artikel 16. De penningmeester:
•
houdt de kas en de rekeningen van Suinarda bij, voert een algehele boekhouding betreffende de ontvangsten en de
kosten, en maakt het jaarverslag op dat aan het voltallige bestuur ter goedkeuring en ter ontlasting wordt overgelegd,
•

legt in elke bestuursvergadering de boekhouding voor en geeft een kas- en rekeningenverslag,

•

heeft een volmacht op de rekeningen van de vereniging.

Artikel 17. De bestuursleden:
•
nemen actief deel aan het beleid en de uitbouw van Suinarda. Zij brengen allerhande initiatieven aan die kaderen in de
doelstellingen van de vereniging en helpen bij de uitwerking ervan,
•

kunnen de voorzitter opdracht geven aangelegenheden met betrekking tot Suinarda op de agenda van de
bestuursvergadering te plaatsen,

•

kunnen op de bestuursvergaderingen de voorzitter opdracht geven, voorstellen in stemming te brengen of een stemming
geheim te laten verlopen.

Artikel 18. De klasafgevaardigde
•
Brengt initiatieven aan die kaderen in de doelstellingen van Suinarda en helpt bij de uitwerking ervan. Ze kunnen ofwel
op eigen initiatief ofwel op vraag van het bestuur niet-bindende adviezen formuleren.
•

Is een ambassadeur van Suinarda naar de buitenwereld.

•

Het mandaat van klasafgevaardigde eindigt door overlijden, ontzetting of eigen ontslag. Tot ontzetting kan slechts
besloten worden door het bestuur, met een meerderheid van 2/3 der aanwezige bestuursleden. De aanwezigheid van 2/3
van de bestuursleden is vereist.
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Titel V. WERKING
Artikel 19. Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt ten minste vijfmaal per jaar in gewone zitting bijeen.
Het kan bovendien door de voorzitter of op verzoek van ten minste één derde van de bestuursleden in buitengewone
vergadering bijeengeroepen worden.
De bijeenroeping geschiedt per mail, die ten laatste acht dagen voor de vergadering aan ieder bestuurslid wordt gezonden.
Die bevat de agenda.
Een bestuurslid kan zich op de bestuursvergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Bij eventuele
stemming dient hij/zij in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht. Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één
volmacht.
De vergadering is op geldige wijze samengesteld ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De besluiten van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris genotuleerd. De secretaris maakt een verslag op van de
vergadering en zendt het aan de bestuursleden, uiterlijk acht dagen voor de volgende bestuursvergadering. Op die
vergadering wordt het verslag als eerste agendapunt ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 20. De verantwoordelijkheid van de bestuurders wordt gedekt door een aangepaste verzekering.
Artikel 21. Vermogen
De leden van het bestuur, noch de gewone leden, noch hun eventuele rechtsopvolgers hebben deel in het vermogen van
Suinarda. Zij kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel zouden verrijken.
Bij uittreding of uitsluiting uit de vereniging of overlijden kunnen zij geen teruggave of vergoeding vorderen van gestorte
bedragen of gedane inbrengen.
Artikel 22. Ontbinding van de vereniging
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist bij 2/3 meerderheid van het bestuur, bij een aanwezigheid van
2/3, na consultatie door het bestuur van de Vlaamse Federatie van Oud-leerlingenverenigingen en van de Provinciale Overste
van de salesianen van Don Bosco.
Bij ontbinding van de vereniging mag het eventuele vermogen niet worden uitgekeerd aan haar leden. Het moet worden
bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van Suinarda of een gelijklopende doel of aan de vzw Werk van Don Bosco
Zwijnaarde.
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