
STATUTEN GEOS LEUVEN VZW  
TITEL I: NAAM, ZETEL EN DOEL  

ARTIKEL 1: NAAM  

De vereniging draagt de naam “Geos Leuven vzw”, afgekort “Geos”. Die naam moet voorkomen in 

alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken 

uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging 

zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.  

ARTIKEL 2: ZETEL  

§1.  De zetel van de vereniging is gevestigd te Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee, gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Leuven te België.  

§2. De zetel mag naar elk ander adres binnen de gemeente worden gebracht bij eenvoudige 

beslissing van de Raad van Bestuur. Deze beslissing dient gepubliceerd te worden in het Belgisch 

Staatsblad.  

ARTIKEL 3: DOEL  

§1. Het doel van Geos bestaat uit:  

● De vertegenwoordiging van de studenten Geologie. 

● Het bevorderen van de contacten tussen de studenten door het organiseren van sportieve, 

culturele en studentikoze activiteiten. 

● Aanbieden van excursiemateriaal. 

● Aanbieden van studiemateriaal via Scientica Cursusdienst. 

 

§2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het 

verwezenlijken van het doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in 

huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden. Zij mag ook haar medewerking 

verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen die een gelijkaardig doel als het hare 

nastreven.  

§3.  Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 

bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met 

inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat 

wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd 

voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.  

ARTIKEL 4: DUUR  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan te allen tijde worden ontbonden door 

een beslissing van de Algemene Vergadering. Na ontbinding zal het vermogen overgaan naar een 

bestemming die door de laatste Algemene Vergadering werd vastgesteld.  Indien hierover in de 

laatste Algemene Vergadering geen beslissingen getroffen zijn, krijgt het vermogen een 

bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.  

TITEL II: LEDEN  
ARTIKEL 5: WERKENDE LEDEN  

§1. De natuurlijke personen die in een bepaald werkjaar als praesidiumlid werden verkozen naar 

aanleiding van de praesidiumverkiezingen zoals geregeld in Titel III van deze statuten, worden 

op de eerstvolgende 1 augustus volgend op de dag van de verkiezingen van rechtswege werkend 

lid van de vereniging, na bekrachtiging van de geldigheid van hun verkiezing door het Neutraal 

Comité. Hun lidmaatschap geldt voor één jaar en is onbeperkt hernieuwbaar.  

§2. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.   



§3.  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen werkend lid worden van de VZW. 

Natuurlijke personen moeten, om werkend lid te kunnen zijn van de vereniging, ingedeeld zijn bij 

Geos, in overeenstemming met artikel 3 van het reglement “Samenstelling 

participatiecommissies en studentenraad van Leuven” van de Leuvense Overkoepelende 

KringOrganisatie (hierna “LOKO”). Bovendien moeten zij volgens artikel 11, §1 van dat reglement 

stemgerechtigd zijn. Natuurlijke personen die aan deze voorwaarden voldoen worden verder 

“studenten van de opleiding geologie” genoemd. 

§4. Werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag voor alle werkende leden 

gelijk is en door de Raad van Bestuur wordt bepaald bij het begin van elk werkjaar. Deze bijdrage 

geldt voor één jaar.  

ARTIKEL 6: TOEGETREDEN LEDEN  

§1. Naast werkende leden kent de vereniging toegetreden leden onderverdeeld in 4 categoriën: 

“gewone leden”, “ereleden”, “alumni” en “sympathisanten”. Al deze leden zijn houder van een 

lidkaart.  

§2. De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten staan 

beschreven.  

§3. Elke student van de opleiding geologie kan zich kandidaat stellen als gewoon lid. Gewone 

leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag voor alle gewone leden gelijk is en door 

de Raad van Bestuur wordt bepaald bij het begin van elk werkjaar. Deze bijdrage geldt voor één 

jaar.  

§4. Onderstaande personen kunnen in aanmerking komen om erelid te worden:  

● Alle professoren die verbonden zijn aan de richtingen Geologie  

● Personen die zich ooit bij Geos onderscheiden hebben als praeses of vice-praeses  

Ereleden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag voor alle ereleden gelijk is en door 

de Raad van Bestuur wordt bepaald bij het begin van elk werkjaar. Deze bijdrage geldt voor één 

jaar. De Raad van Bestuur heeft zeggenschap over het al dan niet toelaten van ereleden en kan 

verkiezen het lidmaatschap aan bepaalde personen gratis aan te bieden, de Raad van Bestuur 

houdt hierbij rekening met het Huishoudelijk Reglement.  

§5. Iedereen kan zich kandidaat stellen als alumnus. Alumni betalen een jaarlijkse bijdrage 

waarvan het bedrag voor alle alumni gelijk is en door de Raad van Bestuur wordt bepaald bij het 

begin van elk werkjaar. Deze bijdrage geldt voor één jaar. De Raad van Bestuur heeft zeggenschap 

over het al dan niet toelaten van alumni en kan verkiezen het lidmaatschap aan bepaalde 

personen gratis aan te bieden, de Raad van Bestuur houdt hierbij rekening met het Huishoudelijk 

Reglement.  

§6. Elke student kan zich kandidaat stellen als sympathisant. Sympathisanten betalen een 

jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag voor alle sympathisanten gelijk is en door de Raad van 

Bestuur wordt bepaald bij het begin van elk werkjaar. Deze bijdrage geldt voor één jaar. De Raad 

van Bestuur heeft zeggenschap over het al dan niet toelaten van sympathisanten.  

ARTIKEL 7: EINDE LIDMAATSCHAP  

§1. Het lidmaatschap voor werkende leden wordt beëindigd door vrijwillig ontslag of uitsluiting.  

§2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een ontslagbrief of e-mail te sturen naar de voorzitter van de 

Raad van Bestuur. Het ontslag is effectief vanaf het moment dat de voorzitter het bericht 

ontvangen heeft. De voorzitter van de Raad van Bestuur dient zijn of haar verslag in bij de 

ondervoorzitter.  

§3. Uitsluiting is enkel mogelijk wanneer de Algemene Vergadering hierover stemt met 

tweederde meerderheid. Dit moet gebeuren op een Algemene Vergadering die aangekondigd is 



met duidelijke vermelding van het agendapunt van uitsluiting.  Uitsluiting gebeurt volgens de 

procedure beschreven in het Huishoudelijk Reglement. 

§4. Toegetreden leden blijven lid tot en met de laatste dag van het boekjaar conform Artikel 23,   

§5. Het lidmaatschap wordt beëindigd voor werkende leden en toegetreden indien het lidgeld bij 

het begin van het werkingsjaar niet vernieuwd wordt.  

TITEL III: PRAESIDIUMVERKIEZINGEN  
ARTIKEL 8: VERKIEZINGEN  

§1. De Raad van Bestuur is verplicht elk jaar tussen april en juni verkiezingen te organiseren, 

praesidiumverkiezingen genaamd. Op deze verkiezingen zijn alle studenten van volgende 

opleidingen aan de KU Leuven stemgerechtigd: Bachelor in de geologie, master in de geologie en 

master of geology. Verder ‘Stemgerechtigde Leden’ 

§2. De precieze modaliteiten van de verkiezingen moeten worden vastgelegd in een specifiek 

verkiezingsreglement. De Raad van Bestuur keurt het verkiezingsreglement goed. De Raad van 

Bestuur moet het verkiezingsreglement openbaar maken op de website van de vereniging. Vanaf 

1 maart tot en met de dag van de jaarlijkse verkiezing mag het reglement geen wijzigingen 

ondergaan.  

§3.  De organisatie van de verkiezingen verloopt eveneens met het oog op de verkiezing van de 

vertegenwoordigers van de studenten bij de KU Leuven. Daarbij respecteert de Raad van Bestuur 

het Participatiedecreet en het participatiereglement van LOKO. Onder het Participatiedecreet 

wordt verstaan: het decreet d.d. 19 maart 2004 (B.S. 10 juni 2004) betreffende de 

rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van 

bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in dehogescholen en de 

begeleiding van de herstructurering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen, en haar 

uitvoeringsbesluiten.  

§4. Deelnemen aan de verkiezingen dient in ploegverband te gebeuren. Een deelnemende ploeg 

moet minimum drie leden tellen. De praeses, vice-praeses en onderwijs-praeses moeten 

Stemgerechtigde Leden zijn tijdens zowel kandidatuurstelling als het werkingsjaar.  De ploeg 

bestaat uit minstens 80% Stemgerechtigde Leden. 

§5. Het verkiezingsreglement dient in elk geval te specificeren op welke manier bepaald wordt 

welke ploeg de verkiezingen heeft gewonnen. Er kan slechts één ploeg de verkiezingen winnen.  

ARTIKEL 9: BEKRACHTIGING VAN DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN  

§1. Het Neutraal Comité ziet erop toe dat de bepalingen van artikel 8 van de statuten en van het 

volledige verkiezingsreglement worden nageleefd. Vervolgens moet het Neutraal Comité, na 

controle van het bepaalde in artikel 8 en in het verkiezingsreglement, beslissen of de verkiezingen 

conform de statuten en het verkiezingsreglement hebben plaatsgevonden. De bekrachtiging van 

de verkiezingsuitslag houdt in dat het Neutraal Comité aanvaardt dat de leden van de winnende 

ploeg op 1 augustus toetreden als werkend lid. 

§2. Bij twijfel over de neutraliteit van het Neutraal Comité, het correcte verloop van de stemming 

of over de correctheid van het kringreglement kunnen studenten van de kring klacht neerleggen 

bij LOKO en dit tot 2 weken na afloop van de verkiezingen, conform artikel 17, §1 van het 

participatiereglement van LOKO.  

TITEL IV: DE ALGEMENE VERGADERING  
ARTIKEL 10: SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING  

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. Alle werkende leden hebben gelijk 

stemrecht. Elk werkend lid heeft één stem. De toegetreden leden maken geen deel uit van de 

Algemene Vergadering, echter zijn ze welkom. Indien toegetreden leden aanwezig zijn, hebben 



deze geen stemrecht.  De Algemene Vergadering kan gesloten worden op vraag van een werkend 

lid. 

ARTIKEL 11: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING  

De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting 

van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de 

bestuurders, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid, de 

ontbinding van de vereniging, het veranderen van de zetel van de vereniging, wijzigingen aan de 

huishoudelijke reglementen van de verschillende afdelingen en alle bevoegdheden die aan haar 

door deze statuten werden toegewezen.  

ARTIKEL 12: JAARREKENING EN BEGROTING  

De jaarrekening en begroting dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering. Deze Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na afsluiting 

van het boekjaar.  

ARTIKEL 13: KWIJTING  

Kwijting is de officiële bevestiging van de Algemene Vergadering dat bestuurders hun taak goed 

hebben uitgeoefend. Na de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening legt het uittredend 

bestuur verantwoording af voor het beleid van vorig boekjaar aan de Algemene Vergadering. 

Vervolgens zal de Algemene Vergadering beslissen of er kwijting wordt verleend.  

ARTIKEL 14: SAMENKOMST  

§1 De algemene vergadering komt minstens één maal per semester samen, op uitnodiging van de 

voorzitter of de plaatsvervanger.    

§2 Een werkend lid kan, mits steun van vier andere werkende leden, een Algemene Vergadering 

samenroepen.  

§3Tussen twee Algemene Vergaderingen zijn minstens 15 dagen.  De uitnodiging voor de 

Algemene Vergadering dient minimum 8 dagen op voorhand verstuurd te worden.    

ARTIKEL 15: QUORUM  

De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van de leden van de 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met uitzondering voor de gevallen waar de wet 

een ruimere aanwezigheid vereist. Indien dit quorum niet wordt gehaald, kan er een tweede 

vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agendapunten die geldig kan beslissen 

ongeacht het aantal aanwezige (of gevolmachtigde) leden.  

ARTIKEL 16: WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN  

Voor een wijziging van de statuten is een AV nodig waarop minstens tweederde van de werkende 

leden aanwezig is en is een tweederde meerderheid vereist.  

ARTIKEL 17: UITSLUITING  

De Algemene Vergadering kan een werkend lid of een toegetreden lid uitsluiten, bij een 

tweederde meerderheid van de aanwezige vaste leden. Hiervoor dient op deze vergadering 

tweederde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien de Algemene 

Vergadering beraadslaagt over het uitsluiten van een werkend lid of toegetreden lid, hebben deze 

in elk geval het recht gehoord te worden.  

TITEL V: DE RAAD VAN BESTUUR  
ARTIKEL 18: BESTUURDERS  

§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 4 

personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat 

werkend lid is van de vereniging.  



§2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid 

van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van één jaar of tot 

de eerstvolgende 1 augustus. 

§3.  De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 

en een penningmeester zoals bepaald op een Algemene Vergadering.  

§4. Indien een persoon door de Algemene Vergadering tot bestuurder van de vereniging wordt 

benoemd, neemt zijn mandaat aanvang vanaf de eerstvolgende 1 augustus nadat de Algemene 

Vergadering het besluit tot benoeming neemt. Hun mandaat geldt exact één jaar vanaf de 

eerstvolgende 1 augustus na de benoeming door de Algemene Vergadering. Het mandaat is 

onbeperkt hernieuwbaar.  

§5. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.  

§6. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging worden 

openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van 

Koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in elk geval blijken of de personen die de VZW 

vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook 

de omvang van hun bevoegdheden.  

ARTIKEL 19: EINDE BESTUURSSCHAP  

§1. Bestuurders kunnen ontslag nemen door een ontslagbrief, getekend door de bestuurder zelf, 

te richten aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht 

verder te vervullen voor een maximum van 1 maand, totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan 

worden voorzien.  

§2. Een bestuurder die door omstandigheden geen werkend lid van de vereniging meer is, moet 

op de volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur van rechtswege worden uitgesloten als 

werkend lid van de vereniging. De opgelegde quora gelden niet voor dit ontslag.  

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN  

§1. De Raad van Bestuur kan steeds de Algemene Vergadering samenroepen.  

§2. De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden delegeren aan één of 

meerdere derden. De bevoegdheid van die personen wordt precies afgebakend door de Raad van 

Bestuur, die ook de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijden met 

onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. De overdracht kan geen 

betrekking hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene 

bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.  

§3. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene 

Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beschikt over 

een algemene bevoegdheid inzake de vertegenwoordiging van Geos in en buiten rechte.  

 

ARTIKEL 21: SAMENKOMST  

De Raad van Bestuur komt minstens eenmaal per semester samen. Elke bestuurder heeft het 

recht de Raad van Bestuur samen te roepen.   

      

TITEL VI: DIVERSEN  
ARTIKEL 22: ONTBINDING  

§1. De ontbinding van de vzw dient te gebeuren op een Algemene Vergadering met tweederde 

meerderheid.  

§2. De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar nettoactief.   



§3. In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars 

aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.  

§4. De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de 

Algemene Vergadering, maar dient in ieder geval tot een of meer verenigingen met soortgelijke 

doelstellingen te worden aangewend.  

ARTIKEL 23: BOEKHOUDING  

§1. Het boek- en werkjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het jaar erna. In 

uitzonderlijke gevallen kan gebruik gemaakt worden van een verlengd boekjaar. De toestemming 

hiervoor wordt gegeven door de Algemene Vergadering.  

§2. De vereniging wordt gezien als vervanging voor de Feitelijke Vereniging Geos. Zij zal trachten 

lopende contracten en reeds aangekondigde activiteiten uitgevoerd door deze vereniging verder 

te zetten. De bankrekening BE25 7330 0281 8282 van de Feitelijke Vereniging Geos zal 

overgedragen worden aan Geos Leuven vzw.  

ARTIKEL 24: AANVULLENDE BEPALINGEN  

Voor alle gevallen die niet voorzien worden onder de statuten, zijn de beschikkingen van de VZW-

wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 

toepasselijk.  

ARTIKEL 25: HISTORIEK VAN WIJZIGINGEN 

Goedgekeurd op de oprichtingsvergadering van 11 februari 2013. 

Gewijzigd op de Algemene Vergadering van 29 juni 2017.  

Gewijzigd op de Algemene Vergadering van 15 mei 2019. 


