NTC-LUXEMBURG V.Z.W. Vereniging zonder winstoogmerk.
Hoofdkantoor: L-1924, Luxemburg 10, rue Emile Lavandier

STATUTEN

De ondergetekenden:
Mevrouw Sylvia VAN DER BEEK-BOKS, van nederlandse nationaliteit, werkend in de
privé-sector, adres: L-6133 Junglinster, 2, rue des Cerises,
Mevrouw Ellen DIJKSTAL-VAN DER WOUDE; van nederlandse nationaliteit, huisvrouw,
adres: L-7344 Steinsel, 6, rue des Prunelles
Mevrouw Katharina JACOBS-PUTZEYS, van belgische nationaliteit, huisvrouw, adres: L8373 Hobscheid, 5, Muehlenberg.
Meneer Abraham SCHIM VAN DER LOEFF, van nederlandse nationaliteit, werkend in de
privé-sector, adres: L-7244 Bereldange, 7, rue de la Paix
Mevrouw Inge VAN PARYS-DE LILLE, van belgische nationaliteit, huisvrouw, adres: L7263 Helmsange, 27 rue de Libération
Mevrouw Jacquelien WIJDEVELD-HUISMAN, van nederlandse nationaliteit, huisvrouw,
adres: L-7343 Steinsel, Rue des Templiers 45
Mevrouw Charlotte de WAAL-BRUENS, van nederlandse nationaliteit, leraar, adres: L1924 Luxernbourg, 10, rue Emile Lavandier
Mevrouw Marie-Hélene WATTE, van nederlandse nationaliteit, werkend in de privé-sector,
adres: L- 5362 Schrassig, 12, rue St. Donat.
en zij die toegelaten zullen worden in de toekomst, besluiten tot de oprichting van een
vereniging zonder winstoogmerk, onderworpen aan de wet van 1928, gewijzigd door de
wet van 4 maart 1994.
Titel I. Benaming. zetel, doel, duur,
Art. 1.- Benaming.
De vereniging draagt de naam: NTC-LUXEMBOURG.
Zij is onderworpen aan de beschikkingen van de wet van 21 april 1928 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de wet veranderd is en door de huidige statuten.
Art. 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het groot hertogdom Luxemburg.
Hij kan overgeplaatst worden naar elke plaats in het groot hertogdom Luxemburg op
besluit van de Raad van Bestuur.
Art. 3.- Doel.
De vereniging heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling en de sociale en culturele
promotie van de nederlandse taal in de breedste zin van het woord, met name door:
 de promotie van het onderwijs van de nederlandse taal, met name bij de kinderen uit
nederlanse en vlaamse gezinnen die in het groot hertogdom Luxemburg wonen;

 de promotie van culturele en artistieke activiteiten die tot doel hebben de culturele
waarden van Nederland over te brengen;
 Huiswerkbegeleiding.
De vereniging kan ook alle activiteiten verrichten betreffende financiën, roerende of
onroerende goederen e.a. die direct of indirect gelinkt zijn met het doel en de
verwerkelijking ervan kunnen waarborgen of bevorderen.
De vereniging zal met name deze doelstelling realiseren:
a) door beroep te doen op de medewerking van de authoriteiten, natuurlijke of
rechtspersonen, particulieren of organisaties die haar kunnen ondersteunen in het
realiseren van haar projekten.
b) door zich van de nodige financiële middelen te voorzien om de efficiëntie van haar
initiatieven te waarborgen.
Art. 4.- Duur.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Titel ll. De werking van de vereniging.
Art. 5.- Samenstelling van de vereniging.
De vereniging bestaat uit:





werkelijke leden,
donateurs,
ereleden,
oprichtingsleden.

Art. 6. - Voorwaarden waaraan nieuwe leden moeten voldoen.
Alle natuurlijke en rechtspersonen, als ook organisaties die interesse hebben in het doel
van de vereniging kunnen werkelijk lid worden.
Een werkelijk lid is iedere natuurlijke of rechtspersoon die lidgeld betaalt.
Ereleden van de vereniging zijn personen aan wie die titel gegeven is omdat ze
bijzondere diensten hebben verleend ten gunste van de doelstelling.
De titel van erelid van de vereniging wordt toegekend op besluit van de Algemene
Vergadering na voorstel van de Raad van Bestuur of na voorstel van 1/3 van de trouwe
werkelijke leden.
De oprichtingsleden zijn de personen die de vereniging opgericht hebben en wier namen
op de oprichtingsacte van de vereniging staan.
De donateurs van de vereniging zijn de natuurlijke of rechtspersonen die steungeld
gestort hebben om de activiteiten van de vereniging te bevorderen. Ze hebben geen
stemrecht in de vergaderingen en zijn niet verkiesbaar in de Raad van Bestuur van de
vereniging.

De toetreding van een werkelijk lid tot de vereniging kan geweigerd worden door de Raad
van Bestuur zonder dat deze zijn keuze hoeft toe te lichten. Dit zal aan de kandidaat
medegedeeld worden door middel van een aangetekende brief. De kandidaat kan in
beroep gaan tegen de beslissing, waarover gesproken zal worden in de volgende gewone
Algemene Vergadering, op wiens agenda het beroep verplicht vermeld moet staan. De
beslissing van de Algemene Vergadering is niet aanvechtbaar.
Art. 7.- Het aantal leden.
De Raad van Bestuur zal ieder jaar ter gelegenheid van de gewone Algemene
Vergadering een lijst opstellen van alle leden. De veranderingen, die in de loop van het
jaar opgetreden zijn op de lijst van de werkelijke leden, zullen, tegen ontvangstbewijs,
gedeponeerd worden ter griffie van de Arrondissementsrechtbank van Luxemburg.
Art.8.- Instemming met de statuten.
Iedere toetreding tot de vereniging impliceert van rechtswege een instemming met de
statuten, de regelementen en de beslissingen van de vereniging of van haar organen
Art. 9.- Lidgeld.
Het jaarlijks lidgeld van de verschillende categorieën leden wordt vastgesteld door de
gewone Algemene Vergadering. Voor de werkelijke leden kan het bedrag kan niet minder
zijn dan 0 euro en niet meer dan 1000 euro.
Art. 10.- Voorwaarden voor uitschrijving van de leden.
Men raakt zijn lidmaatschap kwijt:
1. Door ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur.
2. Door niet-betaling van lidgeld binnen drie maanden na de vordering
3. Na een uitsluiting, uitgesproken door de Raad van Bestuur vanwege:
- ernstige niet-naleving van de statuten;
- het berokkenen van morele of materiële schade aan de vereniging;
- een handeling die niet in overeenstemming is met het doel van de vereniging ;
4. door overlijden
Titel III.- Administratie – Raad van Bestuur.
Art. 11 .- De organen van de vereniging.
De organen van de vereniging zijn:
1. De Algemene Vergadering
2. De Raad van Bestuur
3. De afgevaardigd bestuurder
4. De kascommissie
Art. 12.- De samenstelling van een Raad van Bestuur.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit ten minste drie
en hoogstens zeven werkelijke leden.

Buiten bestuurders die stemgerechtigd zijn, kan de Raad van Bestuur mensen kiezen die
mogen toetreden tot de Raad vanwege hun kundigheid op een bepaald vlak dat van
belang is voor de vereniging. Deze mensen hebben een adviesgevende stem.
De donateurs en de ereleden kunnen niet verkozen worden in de Raad van Bestuur.
Art. 13.- Duur van het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur.
De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar; de aftredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
In geval van een vacature, wordt deze toegewezen aan de kandidaat die de meeste
stemmen behaald heeft in de laatste stemming. Die bestuurder zal dan het mandaat
afmaken van degene die hij vervangt.
Mocht het aantal bestuurders minder zijn dan twee, dan moet de overgebleven bestuurder
een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen in de maand die volgt op het
vertrek van de op een na laatste bestuurder.
Art. 14.- Benoemingswijze van de bestuurders.
De bestuurders worden gekozen door de Algemene Vergadering bij geheime stemming en
met gewone meerderheid van de werkelijke leden.
Art. 15. Beëindiging van de functies.
De functies van een bestuurder eindigen vanwege overlijden, ontslag, of door het
verstrijken van de periode bedoeld in bovengenoemd artikel 13.
Indien een lid geen 'werkelijk lid' meer is, is hij automatisch ook geen lid van de Raad van
Bestuur meer.
In geval van een vacature voor bestuurder, kan de Raad van Bestuur die tijdelijk vervullen
tot aan de volgende Algemene Vergadering.
Art. 16.- De werking van de Raad van Bestuur.
Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen bij een Bestuursvergadering. Een bestuurder kan nooit meer dan één
andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Art. 17.- Besluitvorming van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur vergadert op wettige wijze als de meerderheid van zijn leden
aanwezig is.
Hij neemt beslissingen met gewone meerderheid van de aanwezige leden. In geval van
gelijke stemming, is de stem van de Voorzitter van de Vergadering doorslaggevend.
Art. 18.- De bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is gemachtigd van de meest uitgebreide bevoegdheden gebruik te
maken voor het beheer van de vereniging. Hij heeft in zijn bevoegdheid alles wat niet
voorbehouden is aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan het dagelijkse beheer van de vereniging delegeren aan een van
zijn leden.
Art. 19.- Samenstelling van de Raad van Bestuur.
De verkozen bestuurders kiezen uit hun midden hun voorzitter, penningmeester en
secretaris. Indien de Raad bestaat uit slechts drie bestuurders, dan worden de functie van
penningmeester en secretaris samengevoegd.
Hun mandaat beslaat één jaar en is hernieuwbaar.
Art. 20.- Het bijeenroepen van een Vergadering van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur roept de zittingen van de Raad van Bestuur bijeen en die van de
Algemene Vergadering.
Art. 21.- Handtekeningen.
De aktes betreffende de vereniging, worden getekend door één of twee bestuurders
volgens de bevoegdheden die toegekend zijn door de Raad van Bestuur.
Titel IV.- Algemene Vergaderingen.
Art. 22. De samenstelling van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering wordt gevormd door de werkelijke leden.
Het bijeenroepen van een Algemene Vergadering is nodig voor:
a. het aanstellen en afzetten van de bestuurders en van de kascommissie.
b. het goedkeuren van budgetten en rekeningen
c. Het wijzigingen van de statuten
d. De vrijwillige ontbinding van de vereniging en overdraging van zijn activa.
e. Alle beslissingen die legaal of statutair buiten de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur vallen.
Art. 23.- Het bijeenroepen van een Jaarlijkse Algemene Vergadering.
De gewone Algemene Vergadering komt ieder jaar bijeen in de maand januari. De leden
van de vereniging worden geïnformeerd over datum, tijdstip, plaats en agenda via brief of
e-mail en dit minstens twee weken voor de Algemene Vergadering.
De agenda van de Algemene Vergaderingen wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De
voorstellen en vragen moeten kenbaar gemaakt worden voor het begin van de Algemene
Vergadering. Ze worden dan op de agenda gezet. De Raad van Bestuur kan echter,
gezien het belang van het voorstel of de vraag, beslissen dat die bekeken zal worden
tijdens een extra vergadering, die bijeengeroepen zal worden op dezelfde manier als
hierboven beschreven. Het voorstel of de vraag zal dan expliciet op de agenda staan.

Art. 24.- Het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering.
Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op dezelfde

wijzen als hierboven beschreven: op initiatief van de Raad van Bestuur of op geschreven
verzoek van een vijfde deel van de werkelijke leden. In het laatste geval moet de
uitnodiging voor de Vergadering verstuurd worden in de maand van de aanvraag, met
daarbij het detail van de agendapunten.
Art. 25.- De werking van de Algemene Vergadering.
De werkelijke leden kunnen alleen deelnemen aan en stemmen op de algemene
vergadering als ze de contributie voldaan hebben.
De donateurs en de ereleden mogen niet stemmen op de Algemene Vergaderingen en
zijn niet verkiesbaar voor de Raad van Bestuur. Ere-leden, oprichtingsleden en donateurs
kunnen als waarnemer de Algemene Vergaderingen bijwonen.
Ieder werkelijk lid kan een schriftelijke volmacht aan een ander werkelijk lid geven om hem
te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.
Een werkelijk lid kan niet meer dan één ander werkelijk lid vertegenwoordigen.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Art. 26.- De bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging; haar beslissingen zijn
soeverein.
Art. 27.- De beslissingen van de Algemene Vergadering.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet
anders bepaalt. De stemming is openbaar, behalve voor alle persoonlijke kwesties,
waarvoor de geheime stemming verplicht is.
Art. 28.- Voorwaarden tot publicatie van de beslissingen van de Algemene
Vergadering.
De beslissingen van de Algemene Vergaderingen worden oftewel persoonlijk
bekendgemaakt aan de leden, oftewel via notulen die per post of per e-mail verzonden
worden.
Titel V.- Budqetten en rekeningen.
Art. 29.- Het financiële jaar.
Het financiële jaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Bij
uitzondering begint het eerste jaar vandaag en zal eindigen op 30 september 2003.
Art. 30.- De jaarrekeningen.
De jaarrekeningen van de vereniging omvatten een balans en een winst-en
verliesrekening.
Aan het eind van het fiscale jaar, sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van de
afgelopen boekhoudkundige periode af, en stelt het budget op voor de volgende periode,

ter goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering.
Titel Vl. De kascommissie.
Art. 31: Samenstelling van de kascommissie.
Het kascommissie bestaat uit 1 lid, gekozen door de Algemene Vergadering, en partners
voor de hernieuwbare termijn van 1 jaar.
De leden van dit comité mogen geen deel uitmaken van een ander orgaan van de
vereniging. Ze mogen ook geen enkele functie bekleed hebben in de Raad van Bestuur
het jaar voorafgaan of volgend op hun functie in de kascommissie.
Art. 32: De missie van de kascommissie.
De kascommissie houdt toezicht op en controleert het financiële beheer van de Raad van
Bestuur.
Daartoe kan het te allen tijde alle documenten en met name registers en rekeningen
bekijken.
Indien één van de leden dit wenst, zal hij gehoord moeten worden in de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur. Dit moet gebeuren binnen twee weken na het
verzoek.
De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar mandaat in de jaarlijkse Algemene
Vergaderingen.
Titel VIL- Inkomsten.
Art. 33.- Inkomsten.
De inkomsten van de vereniging bestaan met name uit:
a) lidgelden van de leden,
b) giften en legaten,
c) subsidies
d) rentes en algemene inkomsten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Titel VIII.-Wijzigingen van de statuten en ontbinding van de vereniging.
Art. 34.- Statuutswijzigingen.
De statuutswijzigingen worden volgens de wet geregeld.
Art. 35.- Ontbinding van de vereniging.
De ontbinding van de vereniging is volgens de wet geregeld.
Art. 36.- Overdracht van de onroerende goederen.
In geval van opheffing van de vereniging worden, na betaling van schulden, de activa aan
een vereniging gestort die door de Algemene Vergadering aangewezen wordt.
Titel lX. Slotbepalingen.

Art. 37: Het verlies van de rechtspersoonlijkheid.
Het verlies van de rechtspersoonlijkhied, om welke reden dan ook, houdt niet persé de
ontbinding van de vereniging in. De vereniging zal blijven bestaan als feitelijke vereniging.
In een dergelijk geval moet de Raad van Bestuur onmiddelijk de benodigde maatregels
treffen om deze situatie te verhelpen.
Mocht het zo zijn dat om een of andere reden, de situatie niet verholpen kan worden, dan
moet de Raad van Bestuur een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen die zal
moeten beslissen over het lot van de vereniging. Dit moet gebeuren in de maand na de
datum waarop de Raad kennis nam van de situatie.
Art. 38: Toepassing van de wet van 1928, gewijzigd door de wet van 4 maart 1994
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Al wat niet voorzien is in deze statuten, valt onder de bepalingen van de wet van 1928,
gewijzigd door de wet van 4 maart 1994 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk.
Aldus overeengekomen, opgesteld en ondertekend in Luxemburg op 15 Mei 2002,
hierbovengenoemde oprichtingsleden:

Mevr. Sylvia VAN DER BEEK-BOKS,-vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Watté-Bollen
Mevr. Ellen DIJKSTAL-VAN DER WOUDE, -vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Watté-Bollen
Mevr. Katharina JACOBS-PUTZEYS, -vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Watté-Bollen
Dhr. Abraham SCHIM VAN DER LOEFF
Mevr. Inge VAN PARYS-DE LILLE , -vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Watté-Bollen
Mevr. Jacquelien WIJDEVELD-HUISMAN, -vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Watté-Bollen
Mevr. Charlotte de WAAL-BRUENS
Mevr. Marie-Hélene WATTE

