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Statuten van Esperanto 3000 vzw 

 
Esperanto 2000/3000 heeft sinds 1985 de juridische vorm 'vzw'. De 
meeste lokale Esperantoverenigingen zijn een 'feitelijke vereniging', ook 
Esperanto 2000, van 3 mei 1979 tot de overgang naar vzw. 
 
De voornaamste verschillen zijn: 
 het officiële karakter: een vzw is een officieel (rechts)persoon 
 de bescherming: een lid van een feitelijke vereniging is persoonlijk 

verantwoordelijk voor alle handelingen van de vereniging. Een vzw is 
zelf een persoon en dus als vereniging verantwoordelijk. 

 
Het statuut van de vzw is beschreven bij wet van 27 juni 1921. Deze stelt 
uitdrukkelijk dat elke vzw zijn eigen statuten moet hebben, te publiceren in 
het Belgisch Staatsblad. De wet zegt ook welke informatie minstens in 
deze statuten moet staan. 
We wilden de statuten van Esperanto 2000 vooral beknopt houden en 
weinig formele verplichtingen opleggen (bv. ruim geformuleerd doel, 
bestuur voor twee jaren, ...). Dit bleef zo bij de naamsverandering, die we 
in de huidige versie van de statuten nog niet verwerkten. 
 
Elk lid mag de statuten inkijken en kennen. 
Het ondernemingsnummer van Esperanto 3000 is BE 0427.561.647 
 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1985 
Esperanto 2000  -  Leuven  -  Identificatienummer: 5079/85  -  Statuten 
 
De ondergetekenden: 
1. Françoise Guldentops, klinisch assistente, Liersesteenweg 24, 2570 Duffel; 
2. Marie-Therèse Henquinez, gepensioneerde, Lipsestraat 166, 2991 Tildonk; 
3. Luc Rijnders, zonder beroep, Dorsel 51, 2260 Nijlen; 
4. Marc Vanden Bempt, analist, Duisburgsestraat 12, 3030 Leuven (Heverlee); 
5. Herman Van Eyndt, student, Hofeinde 43, 2280 Grobbendonk; 

Allen van Belgische nationaliteit, stichten hierbij een vereniging zonder 
winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921, waarvan de statuten als 
volgt luiden: 
 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Esperanto 2000" en heeft haar 
zetel te Leuven. 
Art. 2. De vereniging heeft tot doel: het bekendmaken en het gebruik 
bevorderen van de internationale taal Esperanto en alle initiatieven te 
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee betrekking hebben. 
Art. 3. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie. Buiten de 
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gewone leden die volledig de rechten, omschreven bij de wet van 27 juni 
1921 en de statuten, genieten, neemt de vereniging ook ereleden en 
begunstigers aan. 
Art. 4. Als gewoon lid, erelid of begunstiger kan worden aangenomen, 
iedereen die aanvaard wordt door de raad van beheer. Tot erelid kan hij 
worden benoemd die zich ten aanzien van de vereniging of haar 
doelstellingen verdienstelijk heeft gemaakt. Als begunstiger kan worden 
aangenomen, hij die de vereniging met een bijdrage of gift steunt. 
Art. 5. De maximale jaarlijkse bijdrage der gewone leden bedraagt 5 000 
frank. 
Art. 6. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. 
Zij bezit de macht om de agenda af te handelen. 
Art. 7. De algemene vergadering beslist geldig, welk ook het aantal 
aanwezigen is. Alleen de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden 
hebben stemrecht. De beslissingen worden bij gewone meerderheid 
genomen, tenzij de wet een andere meerderheid voorschrijft. De 
beslissingen van de algemene vergadering worden als dusdanig in de 
notulen, ter inzage op de zetel van de vereniging opgenomen. 
Art. 8. De uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering worden 
tenminste 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de leden bezorgd. 
De algemene vergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, o.a. voor 
de goedkeuring van rekeningen en begroting. 
Art. 9. Het leidinggevend orgaan van de vereniging is de raad van beheer, 
verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van twee jaar en 
bestaande uit tenminste drie leden. De raad van beheer is bevoegd tot alle 
handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de 
algemene vergadering worden voorbehouden. Hij beslist geldig wanneer 
tenminste drie van zijn leden aanwezig zijn. De leden van de raad van 
beheer vervullen hun mandaat kosteloos. 
Art. 10. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts gebonden door de 
handtekeningen van twee beheerders. De raad van beheer mag echter 
voor de handelingen van dagelijks bestuur zijn bevoegdheden overdragen 
aan derden. 
Art. 11. Indien de vereniging ontbonden wordt, zal haar kapitaal 
overgedragen worden aan een andere Esperantovereniging met 
gelijkaardige doelstellingen, bij voorkeur in het Leuvense. 
Art. 12. Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden op de manier door 
de wet van 21 juni 1921 voorzien. 
Benoeming van de beheerders (+ namen van de beheerders van het eerste 
jaar) 
Alzo goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 maart 1984, 
gehouden te Leuven.  
(+ de handtekeningen) 


