
Statuten OKeR vzw 
 

Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van xx mei 201x met 
een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de 
gangbare aanwezigheidsquota volgens de huidige statuten. 

TITEL I : Benaming, maatschappelijke zetel 

Art. 1  

De vereniging wordt genoemd Overkoepelende Kringraad UC Leuven-Limburg vzw. De 
afkorting OKeR vzw kan ook gebruikt worden als vervanging van de volledige naam. 

Art. 2 

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur naar iedere andere plaats  

in België. Hij is thans gevestigd te OKeR vzw 's Meiersstraat 5, 3000 LEUVEN. 

Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel  

van het staatsblad. 

TITEL II : Doel 

Art. 3 

De vereniging heeft tot doel: 

• OKeR vzw is een orgaan dat de studentenkringen behorend tot UC Leuven Limburg 
regio Leuven (De Kelten, Diana, Docentica, SocA & StEIL) overkoepelt. 

• Het stelt zich tot doel de verschillende aangesloten studentenkringen behorend tot UC 
Leuven Limburg regio Leuven te ondersteunen in hun werking en activiteiten. 

• Daarnaast neemt zij zich tot doel om als organisator op te treden voor 
overkoepelende activiteiten. 

• Zich te profileren als communicatieorgaan tussen de studentenkringen behorend tot 
UC Leuven Limburg regio Leuven en alle andere overkoepelende organen van UC 
Leuven Limburg. 

TITEL III : Vennoten 

Art. 4  

De vereniging bestaat uit bestuursleden, actieve leden en toetredende leden. Behoudens 
wat  



gezegd wordt in artikels 10 en volgende, genieten alle leden dezelfde rechten. 

Art. 5 

Zijn actief lid: 

• Iedere persoon die lid is van het praesidium van een van de bij OKeR vzw aangesloten 
studentenkringen behorend tot UC Leuven Limburg regio Leuven. 

• Iedere persoon die een geldige lidkaart bezit van een van de bij OKeR vzw 
aangesloten studentenkringen behorend tot UC Leuven Limburg regio Leuven. 

• Alle bestuursleden van OKeR vzw 

• Ieder toetredend lid dat door de algemene vergadering verkozen is bij eenvoudige 
meerderheid. Zij beschikken over alle rechten en plichten die hen door de wet zijn  
toebedeeld. 

Art. 6 

Ieder persoon is toetredend lid vanaf het moment dat hij ingeschreven is  in een hogeschool 

die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband UC Leuven-Limburg en hier 

inschrijvingsgeld betaald heeft. Alle toetredende leden hebben enkel het recht om vragen te 

stellen en te stemmen tijdens de algemene vergadering. 

Uitgebreidere rechten en plichten kunnen hun verder in deze statuten toebedeeld worden.  

Art. 7 

De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te  

trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de raad van bestuur. De uitsluiting van  

een actief of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene  

vergadering met een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen. De raad van  

bestuur mag , tot de beslissing van de algemene vergadering de leden schorsen die zich  

schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten  

in verband met de eer of de wellevendheid. Het lidmaatschap eindigt automatisch na een  

termijn van 1 jaar. Men kan zijn lidmaatschap hernieuwen door zijn bijdrage te storten aan  

één van de aangesloten studentenkringen behorend tot UC Leuven Limburg regio Leuven. 

Art. 8 

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend,  

uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk  

bezit van OKeR vzw. 



TITEL IV : Bijdragen 

Art. 9 

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage die vrij wordt bepaald door de campuskringen die 
aangesloten zijn bij OKeR vzw. Dit bedrag kan maximaal 25 Euro bedragen. 

TITEL V : Algemene vergadering 

Art. 10: Samenstelling 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Zij wordt  

voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De algemene vergadering komt  

minstens één keer per jaar samen in de loop van de maand mei.  

Art. 11 Bevoegdheden 

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: 

• Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te 
spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake. 

• Het recht om de bestuurders te benoemen en te ontslaan. 

• Het recht de jaarlijkse begroting en de rekeningen goed te keuren. 

• Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te 
oefenen. 

Art. 11 bis: Ontslag bestuurslid 

Elk bestuurslid kan tijdens het werkingsjaar zijn ontslag schriftelijk indienen bij de  

voorzitter. Hij wordt geacht hierbij een opzegtermijn van 14 dagen in acht te nemen. Deze  

termijn begint te lopen vanaf de datum van schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter. 

Gedurende deze opzegtermijn kan de voorzitter samen met het ontslagnemend  

bestuurslid een opvolger zoeken. Indien na het verlopen van de opzegtermijn geen opvolger 
gevonden is, moet er een algemene vergadering bijeen geroepen worden waar  

er een nieuw bestuurslid wordt aangeduid. Dit zoals in de statuten bepaald. 

 
Art. 11 tris: Ontslag voorzitter 

De voorzitter kan ten allen tijde zijn ontslag indienen tijdens zijn werkingsjaar. Dit ontslag  

moet hij met reden onderbouwd op een Algemene Vergadering laten stemmen door de  

leden met stemrecht, zoals in de statuten en door de wet bepaald is. 

Zodra het ontslag door de leden van OKeR vzw aanvaard is, moet er onmiddellijk tijdens  

deze Algemene Vergadering overgegaan worden tot de verkiezing van een nieuwe  



voorzitter. Uitzonderlijk moet deze Algemene Vergadering 3 weken op voorhand officieel  

aangekondigd worden zoals bepaald in de statuten volgens de officiële kanalen. 

Art. 12 Vertegenwoordiging 

De actieve leden worden samen uitgenodigd op de algemene vergadering door de  

voorzitter van de raad van bestuur. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een  

actief of toetredend lid. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven of email die  

tenminste acht dagen voor de vergadering dient verstuurd te worden. Deze maken  

melding van de agenda. 

Art. 13  

De vergadering moet uitgenodigd worden door de raad van bestuur wanneer één vijfde  

van de "actieve of toetredende" leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel dat  

ondertekend wordt door een vijfde van de "actieve of toetredende" leden op de agenda  

geplaatst te worden. 

Art. 14 

Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen  

worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of  

vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist  

door de wet of de onderhavige statuten. In geval van staking der stemmen is de stem van  

de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. 

Art. 15 

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de  

vereniging of de wijziging van de statuten, in overeenstemming met het bepaalde in de  

artikelen 8 en 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder  

winstoogmerken en haar wijzigingen. 

Art. 16 

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van  

de processenverbaal die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit  

register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder  

verplaatsing inzage in kunnen nemen. Deze beslissingen zullen eventueel per brief te  

kennis gebracht worden binnen de maand in het bijvoegsel van het staatsblad. Dit geldt  

eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van de bestuurders. 



TITEL VI : De raad van bestuur 

Art. 17 Samenstelling 

De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie en hoogstens  

vijftien bestuurders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene  

vergadering en gekozen worden onder de kandidaten. De raad beslist geldig zodra de helft 
van zijn leden aanwezig is. 

Art. 18 Mandaat 

De duur van het mandaat is vastgesteld op één jaar. Bij het openvallen van een mandaat  

wordt een voorlopige bestuurder benoemd om het mandaat van degene die hij vervangt te  

beëindigen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

Art. 19 

De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een  

Penningmeester. Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de 

ondervoorzitter of de oudste aanwezige beheerder. 

Art. 20 

De beslissingen van de bestuurraad worden genomen met de meerderheid der stemmen  

van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de  

stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. 

Art. 21 

De raad van bestuur heeft de meeste uitgestrekte machten om de vereniging te beheren  

en te besturen. Hij kan ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht  

alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten  

stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen  

verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten;huurcontracten  

van om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten  

aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan de door hem  

aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; De vereniging in rechte  

vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder. Hij mag ook het personeel van de  

vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring  

gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij banken of het  

postchequeambt; op voorvernoemde rekeningen allerlei verrichtingen doen zoals het  



opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvings of transferorders of elk  

ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging betaalde  

sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al dan niet  

aangetekende of verzekerde brieven,telegrammen en colli's afhalen; alle postwissels of  

postassignaties of –kwijtingen innen. 

Art. 22 Dagelijks bestuur  

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijkse beheer van de  

vereniging overdragen aan een van zijn leden of aan een derde al dan niet vennoot. 

Art. 23 Vertegenwoordiging 

De andere daden dan deze van beheer van de vereniging worden ondertekend door de  

voorzitter of door twee beheerders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten  

aanzien van derden, tenzij de raad een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die  

daden. 

Art. 24  

De beheerders 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. 

  



TITEL VII : Huishoudelijk reglement 

Art. 25 

Een huishoudelijk reglement kan door de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement 

aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of  

vertegenwoordigde stemmen. 

TITEL VIII : De praesesvergadering 

Art. 26 Samenstelling 

De praesesvergadering wordt samengesteld door minimum 1 en maximum 3 
vertegenwoordigers van elke aangesloten campuskring(en), de raad van Bestuur en 1 
vertegenwoordiger van de Overkoepelende Studentenraad (hierna SRL genoemd).  

Art. 27 Volmachten 

Elke vertegenwoordiger van een campuskring(en) kan in volmacht stemmen voor  

maximaal 1 vertegenwoordiger van zijn eigen kring. Elke vertegenwoordiger van de raad  

van bestuur kan in volmacht stemmen voor maximaal 1 vertegenwoordiger van de raad  

van bestuur. 

Art. 28 Bevoegdheden 

De praesesvergadering heeft de bevoegdheid om het huishoudelijk reglement voorlopig aan  

te passen. Dit moet gebeuren met 2/3de meerderheid van stemmen waarbij er minstens 1  

meerderheidsstem moet zijn van campuskring(en) en de Raad van bestuur. 

Dit huishoudelijk reglement zal tijdelijk van kracht zijn tot de Algemene Vergadering, waar  

zoals in Art. 25 vermeld, het definitieve zal goedgekeurd worden. 

TITEL VIII: Diverse bepalingen 

Art. 29 

Het dienstjaar begint op 22 mei 2017 om te eindigen op 22 mei 2018 . Bij uitzondering zal 
het eerste dienstjaar aanvangen op 1 oktober 2017 om te eindigen op 30 juni 2018. 

Art. 30 

De algemene vergadering zal een commissaris aanwijzen belast met de verificatie van de  

rekeningen van de vereniging en het overleggen van het jaarverslag. Hij wordt benoemd  



per jaar en is herkiesbaar. 

Art. 31 

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere  

vereffenaars aan die erop moeten toezien dat de resterende activa en passiva van de  

vereniging evenredig verdeeld worden over de op dat ogenblik aangesloten  

studentenkringen behorend tot UC Leuven Limburg regio Leuven. Deze beslissing alsmede 
de naam, het beroep en adres van de  

vereffenaars zullen in bijvoegsel van het staatsblad gepubliceerd worden. 


