STATUTEN van de Oud-leerlingenvereniging Suinarda
Goedgekeurd in de algemene vergadering van klasafgevaardigden
van 06 oktober 1990
Gewijzigd en goedgekeurd in de algemene vergadering van klasafgevaardigden
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Titel I. OMSCHRIJVING EN DOEL.

Artikel 1. De “Oud-leerlingenvereniging SUINARDA van het Don Boscocollege te Zwijnaarde”, verder aangeduid als
“Suinarda”, 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:
1)

De binding met het Don Boscocollege Zwijnaarde levendig te houden en het op een passende wijze te steunen in
zijn bestaan en doelstellingen, zoals die in de statuten van de vzw Don Bosco Onderwijscentrum, (B.S. 30 oktober
1975) in art. 3, par. 1 zijn beschreven : “ … de christelijke opvoeding van kinderen en jongeren, onder alle
vormen, in samenwerking met de Salesianen van Don Bosco. Zij streeft de schoolse, sociale, godsdienstige,
culturele, wetenschappelijke, sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnen van het katholiek
onderwijs en volgens de pedagogische methode van Don Bosco. Zij kan haar medewerking verlenen en zich
interesseren voor alle activiteiten, die aan bovenvermeld doel beantwoorden.”

1)

De waarden van de opvoeding in een Salesiaanse geest, die zijn leden in hun collegejaren hebben ontvangen, te
helpen bewaren, ontwikkelen en uitdragen.

1)

Het contact en het dienstbetoon tussen zijn leden te bevorderen.

1)

Samen te werken met oud-leerlingenverenigingen van andere Don Boscoscholen en scholen van de Zusters van
Don Bosco, in binnen- en buitenland.

Titel II. SAMENSTELLING.

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

Iedere oud-leerling die ingeschreven geweest is in een laatste jaar secundair onderwijs van het college en zijn/haar
jaarlijkse bijdrage betaalt.

1)

Iedere andere oud-leerling van dit college, die de wens uitdrukt tot Suinarda toe te treden en hiertoe de jaarlijkse
bijdrage betaalt.

1)

Elke persoon die een band heeft met het Don Boscocollege Zwijnaarde en de wens uitdrukt toe te treden tot
Suinarda en hiertoe de jaarlijkse bijdrage betaalt.

Artikel 4. Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks bepaald door het Bestuur van de Vereniging.
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Titel III. STRUCTUUR.

Artikel 5. De organen van Suinarda zijn :
1)

De Algemene Vergadering van Klasafgevaardigden, verder aangeduid als de “Algemene Vergadering”.

2)

Het Bestuur van de Oud-leerlingenvereniging Suinarda, verder aangeduid als het “Bestuur”.

3)

Het Dagelijkse Bestuur van de Oud-leerlingenvereniging Suinarda, verder aangeduid als het “Dagelijks Bestuur”.

4)

De werkgroepen gevormd in de schoot van Suinarda, verder aangeduid als de “Werkgroepen”.

Artikel 6. Algemene Vergadering.
Iedere laatstejaarsklas van het Don Boscocollege heeft een klasafgevaardigde. Die afgevaardigde zal aangesteld
worden in de loop van het laatste trimester van het schooljaar, voorgedragen worden door zijn/haar klas of aangezocht
worden door het Bestuur.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de klasafgevaardigden. De bestuursleden die geen klasafgevaardigde
zijn, maken ambtshalve en met stemrecht deel uit van de Algemene Vergadering.

Artikel 7. Bestuur.
Het bestuur is samengesteld uit :
1)

Bestuursleden die ambtshalve deel uitmaken van het bestuur:
•

De Directeurs en de Adjunct-directeurs van het college,

•

De afgevaardigde van de Salesiaanse Gemeenschap Zwijnaarde,

•

De Salesiaans Gedelegeerde, aangeduid door de Provinciale Overste van de salesianen van Don Bosco.

2)

Bestuursleden die verkozen zijn door de Algemene Vergadering.

3)

Gecoöpteerde bestuursleden.
•

Een aantal bestuursleden kunnen door de bestuursleden sub 1) en 2) gecoöpteerd worden. Het aantal
gecoöpteerde bestuursleden mag niet meer bedragen dan het aantal bestuursleden in sub 1) en 2). De
coöptatie geschiedt naargelang de noodzaak zich voordoet voor een goede werking van Suinarda. Over deze
noodzaak oordelen, bij stemming en bij gewone meerderheid, de bestuursleden sub 1) en 2).

•

Een kandidaat wordt op dezelfde wijze gecoöpteerd. Gecoöpteerde bestuursleden moeten lid zijn van
Suinarda.

Artikel 8. Samenstelling Bestuur.
•

Het bestuur verkiest: de voorzitter, twee ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester, de verantwoordelijke
voor de jongerenwerking, de verantwoordelijken van de werkgroepen.

•

De bestuursleden die ambtshalve deel uitmaken van het Bestuur komen niet in aanmerking voor het
voorzitterschap van Suinarda, tenzij zij oud-leerling zijn van het Don Boscocollege Zwijnaarde.
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Artikel 9. Verkiezing Bestuur.
De ambtstermijn van bestuurslid is 6 jaar.
Om de twee jaar neemt het Dagelijks Bestuur ontslag en wordt 1/3 van het bestuur verkozen:
1)

Het bestaande bestuur organiseert een Algemene Vergadering.

2)

Op deze Algemene Vergadering wordt 1/3 van de bestuursleden verkozen. Het uittredende bestuur bepaalt het
aantal te verkiezen bestuursleden, nodig voor een goede werking van Suinarda.

3)

De uittredende voorzitter roept het nieuwe Bestuur samen op een eerste bestuursvergadering.

4)

Het nieuwe Bestuur vergadert onder voorzitterschap van de uittredende voorzitter, en stelt eventueel de
gecoöpteerde bestuursleden aan.

5)

Het volledig nieuw Bestuur kiest in zijn midden het nieuw Dagelijks Bestuur. Alle leden van het Dagelijks
Bestuur zijn in hun functie herkiesbaar.

Artikel 10. Bijkomende voorschriften met betrekking tot de verkiezing van de functies binnen het Dagelijks Bestuur :
•

De meerderheid van de leden van het Bestuur moet aanwezig zijn.

•

De kandidaat die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, is verkozen. Bereikt
geen enkele kandidaat het hiertoe vereiste aantal stemmen, dan wordt bij de tweede stemming de keuze beperkt
tot de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen behaalden en zich niet terugtrekken. De
kandidaat die de betrekkelijke meerderheid van de stemmen behaalt, is verkozen. Bij staking van stemmen is de
oudste in jaren verkozen.

Artikel 11. Behalve door het verstrijken van de ambtstermijn, eindigt het mandaat van bestuurslid tevens 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 bestuursleden is vereist.
Een door de klasafgevaardigden verkozen bestuurslid wiens mandaat eindigt voor het verstrijken van de gestelde
ambtstermijn, wordt opgevolgd door een bestuurslid dat op dezelfde wijze verkozen wordt op de eerstvolgende
Algemene Vergadering.

Artikel 12. Het Dagelijks Bestuur.
Is samengesteld uit de voorzitter, twee ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester, de verantwoordelijke voor
de jongerenwerking en de Salesiaans Gedelegeerde.

Titel IV. BEVOEGDHEDEN.

Artikel 13. De Algemene Vergadering:
•

Beslist, met een meerderheid van 3/4 der aanwezigen, over iedere wijziging van de artikelen van de Statuten.

•

Bespreekt alle aangelegenheden met betrekking tot Suinarda, die op voorstel van de voorzitter, een bestuurslid of
een klasafgevaardigde, op de agenda zijn geplaatst.

•

Drukt, op voorstel van de voorzitter, een bestuurslid of 1/5 der aanwezigen, bij wijze van goedgekeurde resolutie,
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haar standpunt uit over aangelegenheden met betrekking tot Suinarda.

Artikel 14. Het Bestuur:
•

Is bevoegd tot het nemen van alle beslissingen en tot het verrichten van alle handelingen betreffende het bestuur
van Suinarda voor zover deze niet statutair zijn voorbehouden voor de Algemene Vergadering of het Dagelijks
Bestuur.

•

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.

•

Bepaalt hoe de klasafgevaardigden verkozen en opgevolgd worden.

•

Roept jaarlijks de Algemene Vergadering samen.

Artikel 15. Het Dagelijks Bestuur:
•

Is bevoegd tot het nemen van alle beslissingen en tot het verrichten van alle handelingen betreffende het
dagelijkse bestuur van Suinarda, voor zover die niet statutair zijn voorbehouden voor de Algemene Vergadering
of het Bestuur.

•

Roept ten minste 5 maal per jaar het Bestuur samen en stelt de agenda van de bestuursvergaderingen op.

•

Stelt de agenda van de Algemene Vergadering op.

Artikel 16. De Voorzitter:
•

Zit de Algemene Vergadering voor en leidt ze aan de hand van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde agenda.

•

Vertegenwoordigt Suinarda naar buiten toe.

Artikel 17. De Ondervoorzitters:
•

Eén van beide vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

•

Zij ondersteunen de voorzitter in zijn functie.

Artikel 18. De Secretaris:
•

Stelt de notulen op, voert de briefwisseling en voert de administratieve werkzaamheden uit, zoals het beheer van
materiaal, en het bijhouden van de ledenlijsten, 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 19. 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 de Algemene Vergadering ter goedkeuring en ter ontlasting wordt
overgelegd.

•

Legt in elke bestuursvergadering de boekhouding over en geeft een kas- en rekeningenverslag.
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Artikel 20. 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 21. De klasafgevaardigde
•

De klasafgevaardigde is de vertegenwoordiger van zijn/haar klas of jaar naar het Bestuur toe.

•

Hij/Zij brengt initiatieven aan die kaderen in de doelstellingen van Suinarda en helpt bij de uitwerking ervan.

•

Hij/Zij neemt actief deel in bepaalde activiteiten waarin zijn/haar medewerking wordt gevraagd door het Bestuur.

•

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.

Titel V. WERKING.

Artikel 22. Algemene Vergadering.
De Algemene vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar samengeroepen. De bijeenroeping geschiedt bij gewone
schriftelijke mededeling, die ten laatste één maand voor de Algemene Vergadering aan iedere klasafgevaardigde en
bestuurslid wordt verzonden.
De oproeping bevat de agenda.
Elke klasafgevaardigde kan een agendapunt toevoegen, mits schriftelijk verzoek aan de Voorzitter ten laatste 15 dagen
voor de Algemene Vergadering.
Een klasafgevaardigde kan schriftelijk volmacht geven aan een mandataris-klasgenoot, een andere klasafgevaardigde
of een lid van het Bestuur om hem/haar op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen. Een lid van het Bestuur
kan slechts volmacht geven aan een ander lid van het Bestuur. Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één
volmacht.
De Algemene Vergadering is op geldige wijze samengesteld ongeacht het aantal aanwezige klasafgevaardigden. De
besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, met uitzondering van de
beperkingen voorzien in artikel 13.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden door de Secretaris genotuleerd. De secretaris maakt een verslag op
van de Algemene Vergadering en zendt het aan de bestuursleden, uiterlijk acht dagen voor de eerstvolgende
bestuursvergadering. Op die vergadering wordt het verslag als eerste agendapunt ter goedkeuring voorgelegd. De
secretaris zendt daarna een kopij van het door het bestuur goedgekeurde verslag aan alle klasafgevaardigden.

Artikel 23. 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.
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De bijeenroeping geschiedt bij gewone schriftelijke mededeling, 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 volstrekte 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 24. 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 25. Ontbinding van de vereniging.
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist bij 2/3 meerderheid van de Algemene Vergadering, 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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Goedgekeurd door het Bestuur van Suinarda, 18-10-2004
De voorzitter,

De secretaris,

De bestuursleden,
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