Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de
Universiteit te Leuven (PDL), te Leuven
Vereniging zonder winstoogmerk
Zoölogisch Instituut, Naamsestraat 59
3000 Leuven
TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging draagt de naam “Vereniging van Afgestudeerden in
Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven”of verkort “PDL”,
vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich het recht voor om
in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande
van de vereniging de verkorte benaming “PDL” te gebruiken.
Art. 2. De vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Zoölogisch Instituut,
Naamsestraat 59. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Leuven.
Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel de belangstelling voor de biologie in het
onderwijs, onderzoek en de maatschappij in het algemeen te bevorderen,
rekening houdend met een duurzaam gebruik van de natuur en het behoud van
de biodiversiteit voor de toekomstige generaties. Verder behartigt de vereniging
de belangen van haar leden met betrekking tot hun diploma als bioloog.
Art. 4. De vereniging mag de daden stellen die nuttig zijn voor het bereiken van
het vooropgestelde doel.
Art. 5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. - Leden
Art. 6. De vereniging kan drie soorten leden omvatten: Als effectieve leden
kunnen toetreden zij die na universitaire studiën in de biologische
wetenschappen aan de Universiteit te Leuven het diploma hebben bekomen van
licentiaat, bachelor, master of doctor in de biologische wetenschappen. Zij
hebben stemrecht op de algemene vergadering. Als toegetreden leden kunnen
worden toegelaten degenen die een diploma bezitten gelijkwaardig aan dat
vereist voor de effectieve leden en verbonden zijn aan het Departement biologie
van de K.U.Leuven. Zij hebben enkel een raadgevende stem. Ereleden kunnen
benoemd worden door de raad van bestuur wegens zeer bijzondere verdiensten
ten opzichte van de vereniging. Zij hebben enkel een raadgevende stem.
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Art. 7. Het aantal effectieve leden mag nooit minder dan drie bedragen. De
eerste leden zijn de oprichters. De raad van bestuur beslist soeverein over de
toetreding van de leden. Verzoeken om toetreding dienen schriftelijk aan de raad
van bestuur te worden gericht. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet
toelating tot de vereniging uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft
bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker.
Art. 8. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de
raad van bestuur en zal niet hoger mogen zijn dan 125 euro.
Art. 9. Elk lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van
bestuur per gewone brief. Elk lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht
ontslag te nemen. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene
vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 10. Een uittredend lid of uitgesloten lid en de rechthebbende van een
overleden lid hebben geen aanspraak op het vermogen van de vereniging en
kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere
prestaties vorderen. In geen geval kan het uittredend of uitgesloten lid
mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen der
vereniging of het opmaken van een inventaris verlangen.
TITEL III. - Bestuur
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld
uit ten minste drie leden. Als evenwel slechts drie personen lid zijn van de
vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Zij worden
benoemd en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene
vergadering. Hun mandaat duurt zes jaar en de bestuurders zijn om de zes jaar
herbenoembaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Art. 12. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, secretaris en een penningmeester. Bij afwezigheid van de
voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of bij diens
afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Art. 13. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of
door twee bestuurders. De raad van bestuur mag slechts beslissingen nemen
indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De besluiten worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend. De notulen worden
gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en
de secretaris. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
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Art. 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
Art. 15. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te
verrichten en om alle daden van beschikking te stellen die niet door de wet of
door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Art. 16. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat ter
goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering.
Art. 17. De raad van bestuur kan onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder
aanduiden die met het dagelijks bestuur van de vereniging wordt belast. De raad
van bestuur kan een bijzondere opdracht geven aan een mandataris naar keuze.
TITEL IV. - Algemene vergadering
Art. 18. De algemene vergadering bezit alle bevoegdheden haar door de wet of
huidige statuten toegekend en is bevoegd voor: a) het wijzigen van de statuten;
b) de benoeming en afzetting van de bestuurders; c) in voorkomend geval de
benoeming en de afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van de
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; d) het verlenen van
kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen); e)
de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; f) de ontbinding van de
vereniging; g) de uitsluiting van een lid; h) de omzetting van de vereniging in een
vennootschap met sociaal oogmerk.
Art. 19. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden
voor het goedkeuren van de begroting voor het lopende boekjaar, de
jaarrekening van het afgelopen boekjaar en van het beleid van de bestuurders.
Deze vergadering zal plaats hebben binnen de zes maanden na het afgelopen
boekjaar. Een bijzondere algemene vergadering kan gehouden worden telkens
als het belang van de vereniging dit eist. Zij moet worden bijeengeroepen op
verzoek van één vijfde van de effectieve leden. Elk onderwerp minimum 10
dagen op voorhand schriftelijk aangebracht door één van de leden, wordt op de
agenda geplaatst. Elke vergadering wordt gehouden op dag, plaats en uur
aangeduid in de oproepingsbrief.
Art. 20. Alle leden moeten worden opgeroepen voor de algemene vergadering
ten minste veertien dagen vóór de vergadering per gewone brief ondertekend uit
naam van de raad van bestuur door de voorzitter of door de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders. Deze oproeping vermeldt ook de agenda.
De vergadering mag slechts de hierop vermelde punten behandelen.
Art. 21. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter; bij afwezigheid
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van de ondervoorzitter door de oudste van de andere aanwezige bestuurders.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
Art. 22. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Elk lid dat
stemgerechtigd is, beschikt over één stem. Elk lid kan zich op de vergadering
laten vertegenwoordigen door een effectief lid voorzien van een schriftelijke
volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.
Art. 23. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend. Geheime stemming is verplicht wanneer het gaat
over de verkiezing van, of het nemen van een beslissing betreffende één of
meerdere personen. Bij staking van stemmen bij een geheime stemming wordt
het voorstel verworpen. Over het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van een
lid, de ontbinding van de vereniging kan slechts beraadslaagd worden mits
respectievelijk artikel 8, 12, 20 van de wet van 27 juni 1921 wordt nageleefd.
Art. 24. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een
bijzonder ter zetel van de vereniging bijgehouden register en voorgelezen op de
eerstvolgende algemene vergadering; ze worden ondertekend door de voorzitter
van de vergadering en de secretaris en de leden die zulks wensen. Afschriften
en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur
of door twee bestuurders ondertekend.
Art. 25. Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage
en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Alle leden
kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen,
alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad
van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de
vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.
TITEL V. – Begroting en jaarrekening
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober. Bij
het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de jaarrekening af van het
afgelopen boekjaar en maakt de begroting op voor het lopende boekjaar. Beide
worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering
onderworpen. Samen met de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
wordt bij afzonderlijke stemming beslist over de kwijting van de bestuurders.
TITEL VI. - Ontbinding, vereffening
Art. 27. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of
twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
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Art. 28. Na de ontbinding zal het bezit van de vereniging overgedragen worden
aan verenigingen of instituten waarvan het doel het best overeenstemt met het
doel van de vereniging. De algemene vergadering bepaalt de concrete
bestemming.
Art. 29. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27
juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.
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