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SCIENCE ON STAGE BELGIUM VZW 
SonS BELGIUM 

 

Vereniging zonder winstoogmerk 

 
Ondergetekenden :  
 
De dames Bernadette Anbergen, Arlette Dambremez, Bernadette Lourtie, en de heren Marc 
Debusschere, Henri Eisendrath, Xavier van Kesteren en Patrick Walravens waarvan de 
administratieve gegevens opgenomen zijn in bijlage 1 van onderhavige statuten. 
 
Allen zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, hierna vermeld als 
« de vereniging » overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan de statuten luiden als volgt :  
 

TITEL I. Naam, zetel, duur 

Artikel 1  

 
De vereniging draagt de naam « SCIENCE ON STAGE BELGIUM » VZW, in het Frans ASBL 
« SCIENCE ON STAGE BELGIUM ». 
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel, Groene jagerlaan 46 in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel of op elke andere plaats die zal worden aangeduid door de Algemene 
Vergadering. 
 
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden. 

TITEL 2. Doel en activiteiten 

Artikel 2  
 
Science on Stage Belgium heeft tot doel de interesse van jongeren voor wetenschappen aan te 
wakkeren, of zij later wetenschappelijke studies kiezen of niet. Met dit doel voor ogen wil de 
vereniging leerkrachten wetenschappen van de 3 gemeenschappen van België nieuwe middelen 
geven om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. 
 
Science on stage Belgium maakt deel uit van Science on Stage, een beweging op gang gebracht 
door de Europese Unie en georganiseerd door EIROFORUM die de 7 grote Europese 
onderzoekscentra groepeert zijnde CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, en ILL. Science on 
Stage geniet ook de steun van de Europese vereniging van Fysica (EPS), en van de Europese 
Vereniging voor het Astronomie Onderwijs (EAEE). 
 
Om de doelstellingen van Science on Stage te realiseren, worden evenementen georganiseerd op 
nationaal vlak in elk land van Europa en worden festivals georganiseerd op Europees niveau. Zij 



Statuten van de vzw Science on Stage asbl – ondernemingsnummer 895.432.239 

 2

maken het voor leerkrachten van elk land van Europa mogelijk om ideeen, methodes, ervaringen 
en documenten uit te wisselen met het oog op de verbetering van hun pedagogische praktijk. 
 
Science on Stage Belgium mag elke activiteit ondernemen die het mogelijk maakt om 
opmerkelijke projecten en beste praktijken van wetenschapsonderwijs te ontdekken, te 
identificeren, te verdelen, te stimuleren en uit te wisselen. 
Zij kan bijvoorbeeld seminaries en ontmoetingen organiseren, buitengewone leerkrachten 
wetenschappen uit België of uit andere Europese landen uitnodigen, helpen bij de verdeling van 
een tijdschrift, een modellaboratorium opstellen,… 
Zij kan elke daad stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks tot haar doel verhoudt. Zij kan 
onder meer haar medewerking bieden aan en zich interesseren voor elke met haar doel 
overeenkomende activiteit. 
 

TITEL 3. Leden 

Artikel 3  
 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en, desgevallend, toegetreden leden. Het minimum 
aantal effectieve leden mag niet inferieur zijn aan drie. Enkel de effectieve leden genieten de 
volledigheid van rechten aan de leden toegekend door de wet en door deze statuten. 
 

Artikel 4 
 
Zijn effectief lid: 
 
1º De stichtende leden ;  
 
2º Elk toegetreden lid die, voorgesteld door minstens twee effectieve leden, aanvaard wordt in 
hoedanigheid van effectief lid door een beslissing van de algemene vergadering met 
een meerderheid van 3/4 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  

Artikel 5 
 
Zijn toegetreden lid, de personen in die hoedanigheid aanvaard door de raad van bestuur en die 
wensen de vereniging te helpen of deel te nemen aan zijn activiteiten en die verklaren de statuten 
alsook de beslissingen genomen overeenkomstig de statuten te zullen respecteren. 
 
De toegetreden leden vertegenwoordigen de sleutelactoren in de sensibilisering voor de 
wetenschap in België, waaronder : 
 

• De leerkrachten wetenschappen die de verschillende onderwijsniveaus en de verschillende 
vakken vertegenwoordigen zoals fysica, scheikunde, biologie, wiskunde, 
milieuwetenschappen, enz 

• De vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs van de gemeenschappen 
• De vertegenwoordigers van de universiteiten en de onderzoekscentra 
• De vertegenwoordigers van de wetenschappelijke en technologische industrie 
• De vertegenwoordigers van de wetenschapsmusea 
• De vertegenwoordigers van de verenigingen van leerkrachten wetenschappen. 
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Artikel 6 
 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 5, wordt het toelaten van nieuwe leden soeverein beslist door de 
raad van bestuur. 

Artikel 7  

Elke persoon die wenst lid te worden van de vereniging richt daartoe een schriftelijke vraag aan de 
raad van bestuur. 

Artikel 8  
 
De effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich elk ogenblik terug te trekken uit de vereniging 
door schriftelijk hun ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. 
 
Wordt als ontslagnemend beschouwd, het effectief of toegetreden lid die : 

- het lidgeld niet betaald dat hij verschuldigd is, binnen een maand na de 
herinnering die hem geadresseerd wordt bij gewone brief, 

- tijdens twee opeenvolgende (gewone of budgettaire, maar niet buitengewone) 
algemene vergaderingen aanwezig, vertegenwoordigd noch verontschuldigd is.  

 
Het uitsluiten van een effectief of toegetreden lid kan slechts uitgesproken worden door de 
algemene vergadering bij geheime stemming en met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. De raad van bestuur kan, tot de beslissing van de algemene 
vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige 
overtreding van de statuten of van de wet. 
 
Het wettelijke uitsluiten van een lid staat gelijk met  zijn schorsing uit de vereniging  
 
L’interdiction légale d’un membre entraîne de plein droit son retrait de l’association. 

Artikel 9  
 
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre 
décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social de l’association.  
Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni 
inventaires, ni le remboursement des cotisations versées.  
Ils doivent restituer à l’association tous les biens de celle-ci qui seraient en leur possession dans 
les 15 jours de leur démission, suspension ou exclusion. 
 
Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het 
overleden lid, hebben geen enkel recht op financiële  middelen van de vereniging. 
Zij kunnen noch uittreksels, noch enige verantwoording met betrekking tot de rekeningen, noch het 
plaatsen van zegels, noch inventarissen, noch terugbetaling van gestorte bijdragen vragen. 
Zij moeten binnen 15 dagen na hun ontslag, schorsing of uitsluiting aan de vereniging alle 
goederen teruggeven die haar eigendom zijn en die in hun bezit zouden zijn . 
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Artikel 10 

De vereniging houdt een register bij van de effectieve leden overeenkomstig de artikelen 10 en 
26novies, §.1 van de wet van 27 juni 1921. 

TITEL 4. Raad van bestuur 

Artikel 11 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. 
 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, en 
altijd door haar herroepbaar. 
 
Deze raad van bestuur vormt het « National Steering Committee van Science on Stage Belgium » 
en verzekert het dagelijks bestuur van de vereniging. Deze raad beraadslaagt geldig van zodra de 
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
  
Zolang de algemene vergadering niet overgegaan is tot het vernieuwen van de raad van bestuur op 
het einde van het mandaat van de bestuurders, blijven deze hun mandaat uitoefenen in afwachting 
van de beslissing van de algemene vergadering. Aan hun mandaat komt slechts een einde door 
overlijden, ontslag of herroeping. In dat geval zijn de bestuurder of zijn gerechtigden gehouden de 
goederen die eigendom zijn van de VZW en die in hun bezit zouden zijn, terug te geven binnen een 
termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van het beeindigen van het mandaat. 
 
Het ontslag van een bestuurder geschiedt door het versturen van een aangetekende brief naar de 
raad van bestuur. Deze stuurt een ontvangstbewijs aan de ontslagnemende bestuurder en volbrengt 
de vereisten van bekendmaking vereist door de wet van 27 juni 1921 en zijn uitvoeringsbesluit van 
26 juni 2003 en dit binnen de maand. 

Artikel 12  
 
Ingeval een mandaat openvalt, kan een bestuurder tijdelijk benoemd worden door de raad van 
bestuur onder voorbehoud van bevestiging door de volgende algemene vergadering. In dat geval 
beeindigt hij het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. 
 
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. 

Artikel 13  
 
De raad van bestuur stelt onder haar leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een boekhouder en 
een secretaris aan. Ingeval de voorzitter belet is, worden zijn functies waargenomen door de vice-
voorzitter, of in geval van afwezigheid van deze laatste de oudste van de aanwezige bestuurders. 
De aanstellingen zullen geschieden in een zorg van taalkundige alternering en complementariteit, 
zonder afbreuk te doen aan een efficiente werking van de vereniging. 
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Artikel 14  
 
De raad komt samen na bijeenroeping door de voorzitter of op vraag van twee bestuurders en komt 
minstens eenmaal per jaar samen. 
  
Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, waarbij de stem van de voorzitter of die van zijn vervanger doorslaggevend is ingeval 
van gelijke stemmen. 
 
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.  

Artikel 15  
 
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer 
van de vereniging. Zijn uitgesloten uit deze bevoegdheid enkel de bevoegdheden die door de wet 
of door deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De processen-verbaal van 
de raad van bestuur worden bewaard in een register en ondertekend door de secretaris en de 
voorzitter. 

Artikel 16  
 
De boekhouder en/of de Voorzitter kunnen de vereniging rechtsgeldig engageren voor elk bedrag 
kleiner dan 500 €, tussen 500 € en 5000€ middels de tegenhandtekening van een andere beheerder 
die tot dit doel is aangesteld. Geen enkele operatie betrekking hebbend op een globaal bedrag van 
meer dan 5000 € kan worden geëngageerd zonder de voorafgaande toestemming van de Algemene 
Vergadering. Uit zorg van opspoorbaarheid kan geen enkele geldafhaling in baar geld gedaan 
worden vanaf de rekening van de vereniging. De betalingen die via een PC Banking systeem 
gedaan worden vereisen enkel de handtekening van de boekhouder of de voorzitterm binnen de 
grenzen van het huidig artikel. 
 
De Raad van Beheer bepaalt, binnen het kader van de wet, de procedures om haar patrimonium te 
verdelen evenals de verantwoordelijkheden en delegaties noodzakelijk voor het beheer van de 
vereniging. 
 
Artikel 17 
 
Elke bestuurder die gedurende minstens 2 vergaderingen van de Raad van Bestuur afwezig of niet 
verontschuldigd is, is ontslagnemend en zijn herroeping kan voorgesteld worden door de Raad van 
Bestuur bij de eerste Algemene Vergadering volgend op de tweede afwezigheid. 
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TITEL 5. Lidgelden 

Artikel 18   

De effectieve leden en de toegetreden leden betalen een jaarlijks lidgeld. 
Het bedrag van dit lidgeld wordt bepaald door de algemene vergadering. Het zal nooit meer bedragen dan 
50 EUR. 

 

TITEL 6. Algemene vergadering 

Artikel 19  
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Hij wordt voorgezeten door de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is, door de vice-voorzitter, of bij 
ontbreken ervan door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
Elk effectief lid heeft stemrecht in de Algemene Vergadering en beschikt over één stem. 
 
De Algemene Vergadering is het soevereine orgaan van de vereniging. Zij beschikt over de 
bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet. 
 
Zijn met name voorbehouden aan haar bevoegdheid : 

1. het wijzigen van de statuten 
2. het benoemen en herroepen van de bestuurders en van de revisor(en) van de rekeningen 
3. het goedkeuren van de begroting en van de rekeningen 
4. het vrijwillig ontbinden van de vereniging 
5. het uitsluiten van leden 

Elke bevoegdheid die niet door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn 
toegekend horen toe aan de Raad van Bestuur.   
 
Er wordt elk jaar minstens een algemene vergadering gehouden, in de loop van het eerste trimester. 
De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik in een uitzonderlijke Algemene Vergadering 
bijeenkomen na beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens drie effectieve leden. 
Alle effectieve leden moeten er worden opgeroepen. 
 
Elke algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur per brief, fax of 
elektronische boodschap geadresseerd aan elk lid minstens 2 weken voor de vergadering en 
getekend door de Voorzitter en/of de secretaris in naam van de Raad van Bestuur. 
De agenda wordt vermeld in de bijeenroeping, die eveneens alle informatie zal bevatten nuttig om 
geldig te beslissen. Behalve in de gevallen voorzien door de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 
27 juni 1921, kan de vergadering geldig beslissen over punten die niet in de agenda zijn vermeld. 
 
Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen 
door een volmachtdrager. Elk effectief lid kan slechts titularis zijn van één volmacht ; een 
eventueel saldo wordt toegekend aan de voorzitter van de Algemene Vergadering. 
De volmachten moeten worden meegedeeld per brief, fax of elektronische boodschap aan de 
secretaris of aan de volmachtdrager die ze aankondigt bij het begin van de vergadering. 
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De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin anders beslist wordt 
overeenkomstig de wet of door de statuten.  
Ingeval van gelijkheid van de stemmen zal deze van de Voorzitter of van de Bestuurder die hem 
vervangt, doorslaggevend zijn. 
 
De bijeenroepingen en de processen-verbaal, waarin de beslissingen van de algemene vergadering 
zijn opgenomen, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder. 
Zij worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en kunnen er worden 
geraadpleegd door alle effectieve leden zonder voorwaarden en door toegetreden leden en derden 
indien zij er een reden voor opgeven die door de raad van bestuur wordt aanvaard. 

TITEL 7. Ontbinding of vereffening van de vereniging 

Artikel 20   
 
Ingeval van een vrijwillige ontbinding, die slechts kan uitgesproken worden overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, stelt de Algemene Vergadering een of 
meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. 
Elke wijziging aan de statuten of beslissing betreffende de ontbinding moet binnen de maand ter 
griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd voor bekendmaking in de  « Bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad ». 
 
Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause 
qu’elle se produise, l’actif social net restant, après acquittement des dettes et apurement des 
charges, sera affecté à une œuvre de but et objet analogues à ceux de la présente association, à 
déterminer par l’Assemblée Générale. 
 
In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, op welk moment ook en voor welke 
reden ook, wordt de overblijvende middelen, na aanzuivering van het passief, afgestaan aan een 
initiatief met analoge doelstellingen aan deze van onderhavige vereniging, te bepalen door de 
Algemene Vergadering. 
 
TITEL 8 . Intern reglement 

Artikel 21  
 
Een huishoudelijk reglement mag aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld door de Raad 
van Bestuur. Wijzigingen aan dit reglement mogen worden aangebracht door een algemene 
vergadering met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
 
TITEL 10. Diverse bepalingen 

Artikel 22  
 
Het werkjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste werkjaar start uitzonderlijk 
op 29 november 2007 en eindigt uitzonderlijk op 31 december 2008. 
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Artikel 23 
 
Het financieel verslag van het voorbije werkjaar en de begroting voor het komende werkjaar 
worden elk jaar onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, overeenkomstig 
de geldende wetgeving. 

Artikel 24  
 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 17, §5 van de wet, kan de Algemene Vergadering een 
verificateur aanstellen, lid of niet, met als opdracht het verifieren van de rekeningen van de 
vereniging en het voorstellen van een jaarlijks rapport. 
Zij bepaalt de duur van zijn mandaat. 

Artikel 25  
 
Al wat niet uitdrukkelijk bepaald is door deze statuten wordt bepaald door de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. 
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Bijlage 1 : Administratieve gegevens betreffende de stichtende leden van de vereniging  
 
 
 

 
 

 
(Voornaam, Naam, Adres, Datum en geboorteplaats – [ rijksregisternummer ] )  
 
Bernadette ANBERGEN, Rue du Tunnel, 121 te 6280  Loverdal, geboren op 11/03/1953 te 6120 Nalinnes [530311 082 43] 
 
Arlette DAMBREMEZ, Chemin des Noces, 23 te 1410 Waterloo, geboren op 10/05/1947 te 1040 Etterbeek [470510 386 45] 
 
Marc J.J.DEBUSSCHERE, Liefkenshoek, 13 te 9230 Wetteren, geboren op 25/08/1949 te 8800 Roeselare [490825 023 21] 
 
Henri EISENDRATH, Tercoignelaan, 27 te 1170 Brussel, geboren op 16/08/1939 te 2000 Antwerpen [390816 109 92] 
 
Bernadette LOURTIE, Rue de Namur, 41 Bte 9 te 1435 Mont Saint Guibert, geboren op 19/04/1951 te Lüdenscheid (RFA) [510419  
248 87] 
 
Xavier van KESTEREN, Jos Coveliersstraat, 56 te 2540 Hove, geboren op 16/05/1951 te 2610 Wilrijk [510516 427 05] 
 
Patrick WALRAVENS, Waterhoflaan, 2 te 1750 Lennik, geboren op 15/01/1956 te 1500 Halle [560115 225 23] 
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Bijlage 2 : Overgangsbepalingen  
 
De algemene vergadering, vandaag gehouden, heeft aangesteld in de hoedangheid van 
bestuurders : 
de stichtende leden van de vereniging, in bijlage 1 opgesomd, en die dit mandaat aanvaarden.  
 
De bestuurders zijn aangesteld in de volgende hoedanigheid :  
 
- Voorzitter : Marc DEBUSSCHERE 
- Ere-voorzitter : Arlette DAMBREMEZ 
- Vice-voorzitter : Xavier van KESTEREN 
- Boekhouder : Bernadette ANBERGEN 
- Secretaris : Bernadette LOURTIE  
 
Gedaan te Brussel,   
in twee exemplaren, op 29 november 2007  
 
Handtekeningen : 
 
Marc Debusschere, Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Arlette Dambremez, Ere-voorzitter 
 

Xavier van Kesteren, Vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Bernadette Lourtie, Secretaris 
 

Bernadette Anbergen, Boekhouder 
 
 
 
 
 
 

Henri Eisendrath, Administrator 
 

Patrick Walravens, Administrator 
 
 
 
 
 
 

 

 


