Statuten van de Vlaamse Scholierenkoepel vzw
Ondernemingsnummer: 466988088

Titel I - Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1
De naam van de vereniging is ”Vlaamse Scholierenkoepel vereniging zonder winstoogmerk”, afgekort ”VSK vzw”.
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk zoals omschreven in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en eventuele volgende wijzigingen.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd in de Nijverheidstraat 10, 1000 Brussel, gelegen in het Gerechtelijk Arrondissement
Brussel.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel in een geest van pluralisme en los van welke politieke partij of andere organisatie
ook, de belangen te behartigen van alle scholieren verbonden aan de instellingen voor gewoon, erkend,
gefinancierd en gesubsidieerd secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, net zoals scholieren in het
systeem van huisonderwijs ingeschreven bij de Examencommissie secundair onderwijs, zonder onderscheid van
cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.
De vereniging vertolkt de mening van scholieren over onderwijs en hiermee verband houdende maatschappelijke
ontwikkelingen.
De vereniging komt op voor democratisering van het onderwijs en is dan ook van mening dat iedereen, ongeacht
socio-culturele achtergrond, het recht heeft om zonder financiële of andere drempels het onderwijs van zijn of
haar keuze te volgen. Dat houdt ook in dat de vereniging opkomt voor maximale leerlingeninspraak en participatie op scolair en suprascolair niveau.
Met het oog op participatie in de diverse inspraak- en beheersorganen op het gebied van onderwijs, biedt de
vereniging haar leden vorming en ondersteuning aan.
Aangezien democratisch onderwijs slechts mogelijk is in een democratische maatschappij, zet de vereniging zich
in om de democratische vrijheden en rechten van gemeenschap en individu te realiseren en de reeds
gerealiseerde te consolideren.
De vereniging onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind.
Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel
te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.
In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel
stellen.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II - Lidmaatschap
Artikel 5
De Vlaamse Scholierenkoepel bestaat uit twee categorieën leden: de toegetreden leden van de Vlaamse
Scholierenkoepel en de leden van de Algemene Vergadering, die de werkende leden zijn.
Artikel 6
Wanneer in een instelling, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid, een leerlingenraad bestaat, dan kan deze
leerlingenraad toegetreden lid worden van de vereniging. Deze leerlingenraad kan, maar moet geen verkozen
leerlingenraad zijn. De toelatingsvoorwaarden worden verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap van de vereniging wordt elk schooljaar automatisch verlengd, maar kan op elk moment door het
lid stopgezet worden. Het lidmaatschap eindigt eveneens indien de Algemene Vergadering beslist een lid uit te
sluiten met een meerderheid van twee derde van de stemmen.
De leden dienen geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.

Titel III - Algemene Vergadering
Artikel 7
De “Algemene Vergadering” wordt intern als “Algemene Raad” aangeduid.
Artikel 8
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de
ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter. Is
ook deze verhinderd dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. De
Volwassen Bestuurder kan de vergadering niet voorzitten.
Elke leerling uit het middelbaar onderwijs kan lid worden van de Algemene Vergadering. Onder secundair
onderwijs moet zowel het reguliere, bijzondere als het huisonderwijs verstaan worden. Per school kunnen slechts
twee leerlingen lid zijn. Verschillende campussen van eenzelfde school mogen gezamenlijk slechts twee
leerlingen als lid van de Algemene Vergadering hebben.
De mandaten van de leden van de Algemene Vergadering worden elk jaar vernieuwd. De leden van de Algemene
Vergadering kunnen op elk moment ontslag nemen. Het lidmaatschap van de Algemene Vergadering eindigt
eveneens indien de Algemene Vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derde van
de stemmen. Wanneer niet tijdig in de vervanging van de leden van de Algemene vergadering wordt voorzien of
wanneer door ontslag het aantal leden daalt onder het wettelijke minimum van 3 leden, blijven de leden in functie
tot in hun vervanging wordt voorzien.
Personeelsleden van de Vlaamse Scholierenkoepel mogen aanwezig zijn om de vergadering te ondersteunen en
toelichting te geven. De Algemene Vergadering kan bij eenvoudige meerderheid hen verzoeken om de
vergadering te verlaten.
De Volwassen Bestuurder en de Senior International Officer mogen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.
Artikel 9
Elk lid beschikt in de Algemene Vergadering over één stem. Volmachten bij stemmingen zijn niet toegelaten.
Personeelsleden, de Volwassen Bestuurder en de Senior International Officer hebben geen stemrecht en kunnen
geen volmacht krijgen.
Artikel 10
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
1.de wijziging van de statuten;
2.de benoeming en de afzetting van de bestuurders, Senior International Officer en alle andere personen die een
verkozen functies uitvoeren;
3.de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5.de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6.het ontbinden van de vereniging;
7.de uitsluiting van een lid;
8.de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
9.de goedkeuring van het beleidsplan en het jaarverslag
10.het uitbrengen van adviezen en standpunten
11.het uitvaardigen van een huishoudelijk reglement
12.het verkiezen van een voorzitter en ondervoorzitter
Artikel 11
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens het doel of het belang van de
vereniging dit vereist en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom verzoeken. Zij moet minstens
éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begrotingen van het volgende jaar.
Alle leden worden bij gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Ze vermeldt dag,
plaats en uur van de vergadering. De oproeping bevat tevens de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van
Bestuur. Eén twintigste van de leden kan een punt op de agenda plaatsen, ook na de verzending van de
uitnodiging.

Artikel 12
De besluiten van de Algemene Vergadering worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige leden.
Hierop gelden enkele uitzonderingen.
Over het wijzigen van de statuten kan slechts beraadslaagd worden indien twee derde van de stemgerechtigde
leden aanwezig is, deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht. Een wijziging kan
alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige leden. Als
de wijziging een wijziging van de doelen van de vereniging betreft, kan de Algemene Vergadering hierover enkel
geldig beslissen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige leden. Wanneer er op de Algemene
Vergadering waar de wijziging van de statuten geagendeerd staat geen twee derde van de leden aanwezig is, zal
er een tweede vergadering georganiseerd worden, waar een beslissing genomen kan worden, ongeacht het
aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering mag niet plaatsvinden in de eerste vijftien dagen na de eerste
vergadering.
Om een lid uit te sluiten is een twee derde meerderheid nodig onder de aanwezige leden, ongeacht het aantal
aanwezigen.
Wanneer het gaat om de ontbinding van de vereniging dient twee derde van de leden aanwezig te zijn op de
ontbindingvergadering en moet vier vijfde van de aanwezige leden akkoord gaan met de ontbinding. Wanneer er
op de Algemene Vergadering waar de ontbinding van de vereniging geagendeerd staat geen twee derde van de
leden aanwezig is, zal er een tweede vergadering georganiseerd worden, waar een beslissing genomen kan
worden, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering mag niet plaatsvinden in de eerste
vijftien dagen na de eerste vergadering.
Artikel 13
De notulen van de Algemene Vergadering worden, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, bewaard in
een register op de zetel van de vereniging. De notulen zijn openbaar.

Titel IV - Raad van Bestuur
Artikel 14
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste 3 leden. Wanneer de algemene
vergadering echter 3 leden telt, zal de Raad van Bestuur slechts 2 leden tellen. De bestuurders worden benoemd
door de Algemene Vergadering en zijn op elk moment door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos
uit. Bestuurders zijn verplicht lid van de Algemene Vergadering, met uitzondering van de Volwassen Bestuurder.
Artikel 15
Jaarlijks kiest de Algemene Vergadering ook een Volwassen Bestuurder. Die persoon is minstens 18 jaar en
maakt deel uit van de Raad van Bestuur. De taak van de Volwassen Bestuurder bestaat erin advies te geven bij
beslissingen rond personeelsbeleid, de financiën van de organisatie en organisatieontwikkeling. De Volwassen
Bestuurder mag meediscussiëren en meestemmen over elk onderwerp dat op de Raad van Bestuur wordt
besproken. De Volwassen Bestuurder houdt ook toezicht op de rol van de coördinator.
Artikel 16
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van één jaar en zijn herkiesbaar. Indien door vrijwillig ontslag,
verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan
blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien. Het mandaat van bestuurders die
tijdens het werkjaar worden verkozen, loopt tot het einde van het werkjaar.
Artikel 17
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de
wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en besluit over het al of niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De Raad van Bestuur moet jaarlijks de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting van het komende jaar ter
goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering.
Artikel 18
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter of de
ondervoorzitter of de Volwassen Bestuurder of de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders
die niet namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit
of enige machtiging.

De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van dagelijks bestuur, zijn
bevoegdheid, of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur, aan één of meer van de
beheerders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.
Artikel 19
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, ondervoorzitter of door twee bestuurders bij
gewone brief of per e-mail. De oproepingsbrief bevat dag, plaats en uur van de vergadering en bevat tevens de
agenda, die wordt vastgesteld door de ondervoorzitter. De Raad kan op geldige wijze een beslissing nemen over
punten die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle aanwezige bestuurders hier mee instemmen.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de ondervoorzitter wordt de
vergadering voorgezeten door de voorzitter. Is ook deze verhinderd dan wordt de vergadering voorgezeten door
de oudste van de aanwezige bestuurders, met uitzondering van de Volwassen Bestuurder.
De Raad beslist bij gewone meerderheid en kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig is. Als dat quorum niet wordt bereikt, beslist de Raad van Bestuur over de uitgestelde
punten tijdens de eerstvolgende vergadering als er minimum twee bestuurders aanwezig zijn. De bestuurders
kunnen zich niet laten vertegenwoordigen bij volmacht.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die door de wet, deze statuten of het
huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan zijn voorbehouden.
Artikel 20
De notulen van de Raad van Bestuur worden bewaard, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, in een register
op de zetel van de vereniging.

Titel V - Ontbinding en vereffening
Artikel 21
Voor de ontbinding van de vereniging dient twee derde van de leden aanwezig te zijn op de
ontbindingsvergadering en moet vier vijfde van de aanwezige leden akkoord gaan met de ontbinding. Wanneer er
op de Algemene Vergadering waar de ontbinding van de vereniging geagendeerd staat geen twee derde van de
leden aanwezig is, zal er een tweede vergadering georganiseerd worden, waar een beslissing genomen kan
worden, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering mag niet plaatsvinden in de eerste
vijftien dagen na de eerste vergadering.
Verder wordt de vereniging ontbonden door een gerechtelijke beslissing of door de intrede van de ontbindende
voorwaarde.
Artikel 22
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars benoemd,
hun bevoegdheden bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen
vastgesteld.
Artikel 23
In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan de vereniging,
stichting of instelling die hetzelfde doel nastreeft of, bij gebreke daaraan, aan een vereniging, stichting of instelling
die een doel nastreeft dat het dichtst het doel van de vereniging benadert. In geval van twijfel beslist de Algemene
Vergadering.

Titel VI – Stichtende leden
Maarten Weyn, Pasteelstraat 67, 2640 Mortsel
Vincent De Baere, Zwarte Leertouwerstraat 47, 8000 Brugge
Caroline Teugels, avenue General Dossin de Saint-Georges 1, bus 8, 1050 Brussel
Joris Roos, Houtstraat 1c, 9600 Ronse
Wim Weymeis, Dampoortstraat 153, 8310 Sint-Kruis
Katrien Demeulemeester, Waterhoek 39B, 8580 Avelgem
Tim Spruytte, Huikstraat 25, 2000 Antwerpen
Gill Bryon, Moerkerkesteenweg 355, 8310 Brugge
Philippe Le Loup, Markplein 3, 8310 Brugge

Theo Debrouwere, Kwade Dries 1, 8501 Bissegem

