Rijke Beukelaarstraat 8 te 2000 Antwerpen
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Ondernemingsnummer: 894.303.574
Statuten van theatreurope vzw zoals goedgekeurd op de stichtingsvergadering van
22/06/2007 te Praag, met als stichtende leden:
Howard, Pamela United Kingdom.
Lecat, Jean-Guy France.
Crowley, Sean United Kingdom
Raytchinova, Marina Bulgaria.
Ivars, Ramon Spain.
van der Geest, Henk Nederland
Tilly, Sjef Nederland.
Kalaitzidis, Nikos Greece.
Van Goethem, Chris België
Strickx, Jan België.
Maeckelbergh, Jerome België

Statuten
ARTIKEL I
Naam en geregistreerde zetel
1. Naam:
De vereniging wordt genoemd “theatreurope”. Deze naam moet steeds gevolgd worden
door “vzw”, de afkorting van “vereniging zonder winstoogmerk”.
2. Zetel:
2.1. Hoewel de zetel van de hoofdactiviteiten van de vzw in België gevestigd is, kan de
vereniging ook werkzaamheden ontplooien in andere landen.
2.2. Haar maatschappelijke zetel ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen en kan worden verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering naar
iedere andere plaats van dit arrondissement.
2.3. Hij is thans gevestigd te 2000 Antwerpen, Rijke Beukelaarstraat 8.
2.4. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier
bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd
gerechtelijk arrondissement.
ARTIKEL II
Doel van de vereniging
 Het bevorderen en ondersteunen van de studie en het behoud van ons Europees erfgoed
in de podiumkunsten, op scenografisch, architecturaal en theatertechnisch gebied.
 Het bevorderen en ondersteunen van de erkenning van de tot de podiumkunsten
gerelateerde beroepen in een Europese context.
 Het belichten en bevorderen van de Europese theatercultuur en haar regionale
verscheidenheid en samenwerking.
 Het bevorderen van transparantie, van uitwisseling van kennis en van vernieuwingen
tussen individuen en organisaties zowel Europees als wereldwijd.
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 Het bevorderen en ondersteunen van Levenslang Leren en onderwijs in de
podiumkunsten.
 Het bevorderen en vergemakkelijken van de internationale mobiliteit en de uitwisseling van
leraars en professionele beoefenaars in ons vakgebied.
 Het bevorderen van de internationale samenwerking tussen de verschillende actoren in het
podiumtechnische en scenografische veld, met respect voor de verschillende culturen.
Hiertoe kan de vereniging alle verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met dit doel, of medewerking verlenen aan soortgelijke activiteiten, zowel
Europees als wereldwijd.
ARTIKEL III:
Structuur van de vereniging
1. De leden
1.1. De vereniging telt wettelijke leden en toegetreden leden.
1.1.1. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de
algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de wettelijke leden.
1.1.2. De toegetreden leden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op
basis van de wet of van de besluiten genomen in uitvoering van de wet.
Wijzigingen aan deze statuten kunnen alleen in overleg en overeenkomst met de
wettelijke leden.
1.1.3. Het minimum aantal wettelijke leden is vastgesteld op drie. Waar verderop de
notitie “leden” vermeld staat in deze statuten worden de wettelijke leden bedoeld.
1.2. Al wie een positieve bijdrage kan leveren tot de werking van de vereniging kan een
schriftelijke aanvraag richten tot de Raad van Bestuur om als lid toe te treden. Deze
zal op haar eerstvolgende vergadering over de aanvraag beslissen met een
tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen.
1.3. Elk lid kan uit de vereniging treden door zijn ontslag te geven. De uitsluiting van leden
die de zedelijke en materiële belangen van de vereniging in het gedrang brengen,
geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet.
1.4. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage die aan de
leden en toegetreden leden zal gevraagd worden. Het bedrag van deze bijdrage kan
variëren naargelang het individuen, instellingen, organisaties of firma’s betreft, maar
zal niet hoger zijn dan 500 euro.
2. De algemene vergadering
2.1. Samenstelling:
2.1.1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle wettelijke leden en wordt
bijeengeroepen door de raad van bestuur, telkens het doel of het belang van de
vereniging dit vereist, ofwel indien één vijfde van de leden van de algemene
vergadering er uitdrukkelijk om verzoekt.
2.1.2. De bijeenroeping geschiedt per brief met vermelding van de dag, uur en plaats
en de dagorde, minstens dertig dagen voor de vergadering verzonden.
2.1.3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door
de gevolmachtigde of een van de bestuurders, en ingeschreven in een daartoe
bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere
akten worden eveneens geldig ondertekend door de gevolmachtigde of een van
de bestuurders.
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2.2. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden,
haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet stemmen of tegen stemmen.
2.3. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
2.3.1. Het recht om de statuten te wijzigen.
2.3.2. Benoeming en afzetting van bestuurders.
2.3.3. Benoeming en afzetting van commissarissen indien noodzakelijk en de bepaling
van hun bezoldiging.
2.3.4. De ontbinding van de vereniging met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen ter zake.
2.3.5. Uitsluiting van leden.
2.3.6. Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen.
2.3.7. Omzetting van de vzw in een vereniging met sociaal oogmerk.
2.3.8. Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit
te oefenen.
2.4. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of de statuten een speciale meerderheid voorzien. De helft van de leden dient
aanwezig te zijn. De leden kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen door een ander lid van de algemene vergadering, elk lid mag
slechts drager zijn van één volmacht. Zo het quorum niet bereikt wordt, kan een
nieuwe algemene vergadering over dezelfde dagorde geldig beslissen, wat ook het
aantal van de aanwezigen zij.
2.5. De algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen over een wijziging
van de statuten en de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de artikelen 8 en
20 van de wet van 27 juni 1921.
2.6. De notulen der algemene vergadering worden gebundeld en bijeengehouden door de
secretaris of een gevolmachtigd lid, zij worden getekend door de voorzitter van de
vergadering en door de secretaris of een gevolmachtigd lid. De leden en derden die
hun belang doen blijken hebben het recht om op hun kosten en zonder verplaatsing
van de bescheiden, inzage en/of afschrift te vragen van de notulen van de algemene
vergadering.
3. De Raad van Bestuur
3.1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die minimum uit drie leden
bestaat. De algemene vergadering benoemt de bestuurders. Na een periode van vier
jaar moet elk ambt herkozen worden. Bij ontevredenheid kan de algemene
vergadering evenwel bij gewone meerderheid bestuurders ontslaan en benoemen.
3.2. Bovenop deze vierjaarlijkse verkiezingen heeft elk lid heeft het recht zich kandidaat te
stellen voor een functie als bestuurslid. Elke kandidatuur moet gericht worden aan de
zittende Raad van Bestuur, die dan alle leden op de hoogte moet brengen van de
bijkomende verkiezing. Zij doet dit ten minste 30 dagen vóór de eerstvolgende
algemene vergadering.
3.3. De algemene vergadering wijst in die bestuursraad ook de functies aan. Deze Raad
van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht ten aanzien van het bestuur van de
vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering wordt voorbehouden, valt binnen zijn bevoegdheid, met inbegrip van het
opstellen van een huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering dient
goedgekeurd. Dit huishoudelijk reglement is dan bindend.
3.4. Vergadering van de Raad van Bestuur
3.4.1. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van een bestuurder. De Raad
van Bestuur mag slechts uitspraak doen zo een meerderheid van haar leden
aanwezig is. Bestuursleden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde plaatsvervanger.
3.4.2. De Raad van Bestuur kan vergaderen via elk communicatiemedium dat de
participatie van alle leden toelaat. De algemene principes van beraadslaging
blijven daarbij van kracht.
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3.4.3. De besluiten worden bij gewone meerderheid genomen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
3.4.4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door
de secretaris of een gevolmachtigd lid en ingeschreven in een daartoe bestemd
register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten
worden geldig ondertekend door de secretaris of een gevolmachtigd lid, of een
bestuurder.
3.5. De Raad van Bestuur neemt het dagelijks bestuur op zich en elke bestuurder kan de
vereniging vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur kan tevens alle bijzondere
bevoegdheden aan eender welk persoon opdragen.
3.6. De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke
verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun
mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen.
ARTIKEL IV:
Inzagerecht leden
1. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen,
alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de Raad van
Bestuur en van de personen al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of
voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de
vereniging.
ARTIKEL V:
Diverse bepalingen
1. Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december, met uitzondering van het
stichtingsjaar waar het boekjaar loopt van datum van stichting tot het daaropvolgende jaar
op 31 december.
2. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar
zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden in de maand februari van ieder jaar.
3. In geval van ontbinding worden twee vereffenaars aangesteld door de algemene
vergadering, en met gebreke daarvan, door de rechtbank.
4. Het batig saldo zal besteed worden aan een vereniging, stichting of instelling met
gelijkaardig doel.
Werden op de stichtingsvergadering aangeduid als bestuurder:
Howard, Pamela
Lecat, Jean-Guy
Crowley, Sean
VOLMACHTCLAUSULE
Ondertekenende bestuursleden verlenen een volmacht aan stichtend lid
Maeckelbergh, Jerôme
Rijke Beukelaarstraat 8; 2000 Antwerpen; België
° Blankenberge 01-02-1945
Deze persoon mag theatreurope vzw vertegenwoordigen en is gerechtigd luik B en luik C van
het “Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad” te ondertekenen, evenals het “Aanvraagformulier II tot wijziging van de
inschrijving in de KBO”, en mag ondertekenen en handelen in naam van theatreurope vzw en
mag daarvoor ook de nodige financiële verrichtingen regelen.
Praag, 22 juni 2007
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