
  

STATUTEN 
FEITELIJKE VERENIGING ‘BUURTCOMITE HEVERLEE-KERN’ 

 

Artikel 1  De vereniging “Buurtcomité Heverlee-Kern” is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor 
onbepaalde duur.  

Artikel 2  De FV is gevestigd in 3001 Heverlee. Het email-adres van de FV is heverleekern@gmail.com. 
Alle correspondentie met de FV verloopt elektronisch naar dit email adres. 

Artikel 3 De doelstellingen van de FV zijn:  

a) het nastreven en propageren van de Visie van Heverlee Kern, zoals die is weergegeven in 
bijlage 1 van deze statuten (”Visie”);  

b) het versterken van het sociale weefsel in Heverlee Kern. 1 

Artikel 4 Om haar doelstellingen te verwezenlijken, kan de FV alle handelingen stellen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van die doelstellingen, zoals onder 
meer: 

a) het organiseren van vergaderingen en activiteiten in de brede zin van het woord voor alle 
inwoners van Heverlee-Kern; 

b) het informeren en inwinnen van advies van de inwoners van Heverlee-Kern; 

c) het op constructieve wijze formuleren van beleidsadviezen aan overheden; 

d) het organiseren van sociale en culturele evenementen. 

De FV heeft geen  winstoogmerk. Het mag evenwel op bijkomstige wijze winstgevende 
activiteiten uitoefenen. De opbrengsten verkregen uit die activiteiten (of uit mogelijke 
bijdragen aan de FV) mogen uitsluitend gebruikt worden voor het bereiken van de 
doelstellingen van de FV en mogen onder geen beding aan de leden uitgekeerd worden. 

Om haar doelstellingen te bereiken kan de FV werkgroepen oprichten. 

Artikel 5 Lidmaatschap van de FV: 

a) Kunnen lid worden van de FV : i) natuurlijke personen die in Heverlee-Kern wonen en 
minstens 12 jaar zijn, ii) vrije beroepen , handelaars en ondernemingene.d. die in een 
pand gelegen in Heverlee-Kern een permanente economische activiteit uitoefenen, (iii) 
rechtspersonen waarvan de statutaire zetel in Heverlee-Kern gevestigd is, en (iv) sociaal-
culturele verenigingen gevestigd in Heverlee-Kern2. 

b) Om lid te worden volstaat het een email te sturen naar heverleekern@gmail.com met de 
volgende gegevens:  naam en voornaam; adres van woning, bedrijf of vereniging en 
telefoon of gsm nummer.  Een kandidaat-lid kan ook een schriftelijke aanvraag tot 
lidmaatschap indienen bij één van de leden van het Dagelijks Bestuur (zie bijlage 2). 

                                                           
1  “Heverlee-Kern” is het gebied bestaande uit de volgende (delen van) straten: de Kardinaal Mercierlaan, het 

Kantineplein, de Jules Vandenbemptlaan, de Waversebaan (tot Hertog Engelbertlaan), de Dreefstraat, de Hertog 
Engelbertlaan, de Sint-Lambertusstraat, de Kloosterlaan, de Prins de Lignestraat, het L.E. Van Arenbergplein en 
de Naamse Steenweg tot aan spoorwegoverweg. 

2  Bijvoorbeeld oudercomités van scholen, jeugdverenigingen, de Sint Lambertusparochie , .. 
 M.b.t. de onder (i) tot (iv) vermelde categorieën wordt het lidmaatschap niet toegekend aan de personen die 

als werknemers of in een andere hoedanigheid bij deze categorieën tewerkgesteld zijn, of die lid zijn van een 
vereniging gevestigd in Heverlee Kern. Personen die onder verschillende hoedanigheden lid kunnen worden 
(b.v. op basis van hun woonplaats en van de vestiging van hun onderneming) kunnen slechts in één 
hoedanigheid stemgerechtigd lid zijn. 
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c) Het dagelijks Bestuur van het Buurtcomité Heverlee-Kern kan met een 3/4 meerderheid 
van haar stemgerechtigde leden besluiten : 

- een kandidaat-lid niet te aanvaarden omdat het kandidaat-lid niet aan de 
voorwaarden zoals weergegeven in Artikel 5 a) voldoet; 

-  een lid uit te sluiten.  

d) Elk lid van de FV kan ten allen tijde ontslag nemen. Het moet dit per email meedelen aan 
het adres van de FV. 

Artikel 6 De Algemene Vergadering (AV) 

a) De AV is samengesteld uit alle leden van de FV. 

b) De AV is bevoegd voor: 

- De aanstelling van een Dagelijks Bestuur; 

- De aanname en wijziging van de statuten van de FV (inclusief de aanname en wijziging 
van de “Visie”); de wijziging van de statuten en/of de “Visie” vereist een meerderheid 
van 2/3 van de uitgebrachte stemmen; 

- Het vragen van een jaarlijks lidgeld ten laste van de leden; 

- De goedkeuring van de rekeningen van de FV; 

- De ontbinding van de FV. 

c) Vergaderingen van de AV: 

- De AV vergadert tenminste éénmaal per jaar. Bijkomende vergaderingen worden  
gehouden bij beslissing van het Dagelijks Bestuur of op verzoek van minstens 12 
stemgerechtigde  leden van de FV. 

- Uitnodigingen voor AV’s worden minstens één week voor de datum van de 
bijeenkomst aan alle leden van de FV per email opgestuurd en gepubliceerd in de 
buurtvitrine. 

- Elk lid van de FV dat fysiek aanwezig is op de vergadering van de AV heeft één stem. 
Om stemgerechtigd te zijn, moeten natuurlijke personen minstens de leeftijd van 14 
jaar hebben. 

- Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten, beslist de AV bij eenvoudige 
meerderheid van de door de stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen.  

f) De AV stelt een Dagelijks Bestuur aan voor een periode van drie jaar en benoemt een 
voorzit(s)ter voor de AV voor dezelfde periode. 

Artikel 7  Het Dagelijks Bestuur:  

a) Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor de dagelijkse activiteiten van de FV, en meer 
bepaald voor : 

-  de coördinatie van de activiteiten van de verschillende werkgroepen; 
- de contacten met overheden; 
- de externe en interne communicatie strategie; 
- de financiën; 
- het opvolgen van de coherentie van de activiteiten van de vereniging met de 

basisvisie; 
-  het bijhouden van de ledenlijst 
-      het organiseren en samenroepen van een AV 
-      het afsluiten van overeenkomsten namens de FV  m.b.t. de dagelijkse activiteiten van 

de FV mits deze overeenkomsten overeenstemmen met de doelstellingen van de FV 
zoals bepaald onder Artikel 3 en in verhouding zijn met de middelen van de FV. 

b) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten beslist het Dagelijks Bestuur bij 
eenvoudige meerderheid van de leden van het Dagelijks Bestuur. In geval van staking van 
stemmen , is de stem van de voorzitter/voorzitster beslissend. 



  

 
Artikel 8      Ontbinding 

 
De FV kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de AV. In geval van 
ontbinding van de FV, benoemt de AV twee vereffenaars. De AV bepaalt hun bevoegdheden 
en de bestemming van het netto-vermogen van de FV. Deze bestemming moet in 
overeenstemming zijn met het doel van de FV zoals omschreven in Artikel 3.  

 
 
Deze statuten werden goedgekeurd door de AV in haar vergadering van 11 maart 2019 
 
 
Bijlage 1:  De Visie Heverlee-Kern 

Zie afzonderlijke bijlage 

 

Bijlage 2: Het Dagelijks Bestuur 2019-2021 

Op 11 maart 2019 stelde de AV van de FV Heverlee-Kern het Dagelijks Bestuur aan voor een periode van 
drie jaar en bestaande uit de volgende personen: 

- Charlotte Swinnen 

- Bart Van der Meerssche 

- Ivo Onkelinx 

- Miek Van der Wee 

- Veerle Van Rompaey 
 

Op diezelfde dag stelde de AV Veerle Van Rompaey aan als voorzit(s)ter van de AV. 


