statuten
Op 21 november 1970, is tussen de ondergetekenden:
Ballegeer, Johan, onderwijzer, Europastraat, 24 Lissewege;
Braet, Paul, handelaar, Dorp 11, Oostkerke;
De Corte, Robert, bediende, Coudekerkelaan 11, Heist;
De Keyser, René, tuinbouwkundige, Dorp 26, Oostkerke;
Gobert, Hubrecht, gemeentesecretaris, Vuurkruisenstraat 12, Heist;
Larbouillat, Jacques, bediende, Knokkestraat 24, Heist;
Parez, Eric, technische dienstleider, Elisabethlaan 24, Heist-Duinbergen;
Rau, Jozef, leraar, Xaverianenstraat 1, Brugge;
Theerens, Willy, postbeambte, Dorpstraat 46, Westkapelle;
Vandepitte, Firmin, kunstschilder, Pannestraat 15, Heist,
allen van Belgische nationaliteit, overeengekomen als volgt :
Artikel 1. Onder de benaming “Heemkundig Museum Sincfala voor Polder en Visserij”, is een
vereniging zonder winstgevend doel gesticht.
Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het gemeentehuis te Heist. Hij mag naar een
andere plaats worden overgebracht bij beslissing van de beheerraad.
Maatschappelijk doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
a) Het verzamelen door schenking, aankoop of anderszins, van gebruiksvoorwerpen,
illustratiemateriaal in de breedste betekenis van het woord, en andere voorwerpen welke betrekking
hebben tot de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en
visserijleven en natuurlijke historie van het gebied der huidige gemeenten of gehuchten : Lissewege,
Zeebrugge, Heist, Knokke, Sint-Anna-ter-Muiden, Westkapelle, Damme, Koolkerke, Oostkerke, Hoeke,
Moerkerke, Lapscheure, Ramskapelle.
b) Het exposeren van bovenvermelde voorwerpen.
c) Het bewaren van deze voorwerpen.
d) Het verdedigen en het in waarde brengen van monumenten en landschappen.
e) Samenwerking met andere verenigingen, die een gelijkaardig doel nastreven.
Zij zal kunnen bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom, alle onroerende goederen nodig
om haar doel te bewerkstelligen.
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen
Art. 5. De vereniging bestaat uit effectieve leden en steunende leden, waarbij een onbeperkt aantal
ereleden kunnen gevoegd worden.
Effectieve leden : allen die bezield zijn met een daadwerkelijke belangstelling voor heemkunde en
geschiedenis van het gebied vermeld in artikel 3, littera a, voorwerpen schenken in eigendom of in
bruikleen of bewaargeving, welke eveneens vernoemd zijn in artikel 3, littera a.
Het aantal der effectieve leden is niet beperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
Tot de vereniging kan als effectief lid toetreden, al wie door de raad van beheer wordt aanvaard.
De oprichters zijn de eerste effectieve leden. Van rechtswege is een afgevaardigde van het college van
burgemeester en schepenen van Heist, effectief lid.
Steunende leden: zij die een jaarlijks steungeld betalen door de raad van beheer vast te stellen.
De raad van beheer beslist soeverein over de toetreding van steunende leden.
De raad van beheer kan op door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden tot
de vereniging toelaten.
Art. 6. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt ieder jaar door de raad van beheer
vastgesteld, voor de effectieve leden. Het maximumbedrag der bijdragen, waartoe deze leden jaarlijks
verplicht kunnen worden, bedraagt duizend frank.

Ontslag
Art. 7. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Niet betalen van lidmaatschapsbijdrage wordt
als ontslagneming aanzien. Van rechtswege vervalt het lidmaatschap als effectief lid van de
afgevaardigde van het gemeentebestuur bij het verstrijken van zijn mandaat hem door het college
verleend. Tot uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de algemene vergadering worden
besloten met tweederden meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Tot
uitsluiting van de steunende leden en de ereleden beslist de raad van beheer.
Eer uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid, hebben generlei
aanspraak op het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen
van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen, behoudens de voorwerpen die zij uit hun
persoonlijk bezit in bruikleen aan het museum hebben gegeven en waar het van te voren schriftelijk
als zodanig werd bedongen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch
zegellegging, noch inventaris eisen of vorderen.
Beheer, dagelijks bestuur
Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer van tenminste zes leden.
Zij zijn gekozen en herkiesbaar door de algemene vergadering voor de duur van zes jaar.
De leden van de raad van beheer moeten effectieve leden zijn, en de helft der leden van d e raad van
beheer moeten voorgedragen zijn door het bestuur van de heemkundige kring Sint – Guthago, te
Oostkerke. De voorzitter en de secretaris van de heemkundige kring zijn lid van de raad van beheer,
en er als dusdanig aan toegevoegd.
De afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege voorzitter van
de raad van beheer. De raad van beheer kiest onder zijn leden een ondervoorzitter, een conservator
en een penningmeester.
Art. 9. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee beheerders,
iedermaal het belang van de vereniging dit vereist. De vergaderingen worden voorgezeten door de
voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of de conservator. Iedere beslissing van de
raad van beheer wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Hij kan niet geldig beraadslagen en
beslissen indien niet ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig zijn. De beraadslagingen en
beslissingen van de raad van beheer worden in een speciaal register ingeschreven door de secretaris,
en door de secretaris en de voorzitter ondertekend.
Art. 10. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het beheer van de
belangen van de vereniging. Alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door de statuten of door de wet,
valt onder zijn bevoegdheid, inbegrepen alle daden van beschikking. De raad van beheer benoemt
eveneens alle bedienden en leden van het personeel en stelt ze af.
Hij bepaalt hun werkzaamheden en hun bezoldiging.
Art. 11. De raad van beheer kiest onder zijn leden drie beheerders, die bijgestaan door een adjunct –
conservator en een secretaris - boekhouder, het dagelijks bestuur waarnemen samen met de
conservator. Samen vormen zij het directiecomité.
De raad van beheer benoemt de adjunct – conservator en de secretaris - boekhouder.
Het directiecomité verzorgt de lopende zaken en voert de beslissingen uit genomen in de beheerraad.
De leden van het directiecomité mogen afzonderlijk de ontvangstbewijzen tekenen namens de
vereniging ten aanzien van eventuele schenkers van voorwerpen, voor het museum.
De adjunct – conservator heeft de leiding van en geeft advies voor de werkzaamheden in het
museum. Hij stelt op of adviseert eveneens alle bestekken voor de werkzaamheden van het museum.
De bestekken moeten aan de raad van beheer worden voorgelegd. De secretaris boekhouder verzorgt de administratie, houdt de registers van de raad van beheer en de inventaris van
het museum bij. Hij verzorgt de briefwisseling en de boekhouding.
De secretaris is bevoegd voor het ondertekenen van de gewone briefwisseling samen met de
conservator.
Brieven en overeenkomsten die de vereniging binden moeten de handtekening dragen van de
beheerder -penningmeester en de voorzitter, of bij zijn afwezigheid, van de ondervoorzitter of de
conservator; in geval van afwezigheid van beide laatsten is de oudste beheerder bevoegd.
De adjunct – conservator en de secretaris -boekhouder wonen in de hoedanigheid van adviseur de
vergaderingen van de raad van beheer en de algemene vergadering bij.

De beheerder - penningmeester is belast met de ontvangsten, de uitgaven en de leiding van de
boekhouding. Bij zijn afwezigheid wordt een lid van de raad van beheer belast om hem te vervangen.
Alle behandelingen met een financieel aspect moeten eerst door de raad van beheer worden
goedgekeurd, na schriftelijk advies van de penningmeester. Geldverhandelingen voor bedragen
hoger dan vijfduizend frank moeten gebeuren bij middel van de bank - of postrekening van de
vereniging. Het opvragen van gelden en het betalen van facturen worden getekend door de secretaris
-boekhouder en tegengetekend door de penningmeester, of bij zijn afwezigheid, door een lid van de
raad van beheer die hem vervangt. Hiervan wordt rekenschap gegeven aan de raad van beheer.
Inkomsten van de vereniging
Art. 12. De inkomsten van de vereniging komen van:
a) de inkomgelden van het museum;
b) de opbrengsten van de lidmaatschapsbijdragen;
c) giften, nalatenschappen en subsidies in natura en geld;
d) ieder wettelijk voordeel bekomen bij het beheer van haar vermogen.
Deze maatschappelijke fondsen worden besteed aan de uitgaven van de vereniging.
Ieder jaar, op datum van 31 december, worden de rekeningen afgesloten van het voorbije boekjaar
en wordt de begroting opgemaakt voor het volgende jaar.
Algemene vergadering
Art. 13. De algemene vergadering alleen is bevoegd om voor volgende punten te beraadslagen
1. Wijziging aan de statuten.
2. Benoeming en afzetting van de beheerders.
3. Goedkeuring van de begroting en rekeningen.
4. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
5. De uitsluiting van de effectieve leden.
Art. 14. Elk jaar dient er tenminste één algemene vergadering gehouden te worden in de loop van
het eerste kwartaal.
Alle effectieve leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang van de
vereniging het vordert. Zij moet gehouden worden wanneer tenminste één vijfde van de effectieve
leden het vraagt. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de
bijeenroepingsbrief.
Art. 15. De bijeenroepingen geschieden door de raad van beheer bij gewone brief aan elk effectief lid
gericht, ten minste acht dagen voor de vergadering en ondertekend, in naam van de raad, door de
voorzitter of door twee beheerders. Zij bevatten de agenda.
De vergadering mag slechts de hieropvermelde punten behandelen.
Art. 16. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer, of bij
afwezigheid, door de ondervoorzitter, door de oudste beheerder met voorrang voor de conservator.
De secretaris van de vereniging fungeert als secretaris van de algemene vergadering.
Art. 17. Elk effectief lid heeft het recht aanwezig te zijn en deel te nemen aan de algemene
vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van een door hem gekozen lasthebber die zelf
effectief lid van de vereniging moet zijn.
Geen enkele lasthebber mag echter over meer dan één mandaat beschikken.
De effectieve leden hebben gelijk stemrecht, ieder beschikt over één stem.
Art. 18. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen De beslissingen van de algemene vergadering
betreffende de wijziging van statuten of uitsluiting van een lid kunnen evenwel alleen genomen
worden mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventueel rechterlijke
homologatie zoals wettelijk geregeld bij artikels 8, 12 en 20 van de wet op de v.z.w. van 27 juni
1921.
Art. 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris en twee beheerders. De uittreksels eruit die dienen

voorgebracht hetzij in recht, hetzij elders, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
beheer of door twee beheerders.
Ontbinding
Art. 20. In geval van vrijwillige ontbinding, zal de algemene vergadering vier vereffenaars aanstellen
en hun macht bepalen.
Art. 21. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke oorzaak
ook, wordt het nettoactief, dat na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten
overblijft, besteed aan een werk met gelijk doel en voorwerp als bij deze van de huidige vereniging.
Knokke-Heist, 24 december 1970
Statutaire benoemingen
Overeenkomstig artikelen 5, 8 en 22 van de statuten, wordt de heer Danny Lannoy, Graaf Jansdijk
300, 8300 Knokke-Heist, schepen, aangesteld als afgevaardigde van het college van burgemeester en
schepenen in de v.z.w. Heemkundig Museum voor Polder en Visserij, als effectief lid van de
vereniging en als voorzitter van de raad van beheer.
Knokke-Heist, 19 december 1983.

De raad van bestuur is overeengekomen de statuten, verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 24 december 1970, onder nr. 7410, artikelen 8 en 13, punt 2, als volgt samengesteld :
De heer Paul Braet, handelaar;
Mevrouw Beatrijs Hillewaert, archeologe;
De heer Luc Janssens, historicus;
De heer Freddy Jones, bankfunctionaris;
De heer Eric Huys, archivaris;
De heer Danny Lannoy, schepen;
De heer Alfons Theerens, bibliothecaris;
De heer Jan Tilleman, landbouwer;
die allen aanvaarden.
Knokke-Heist, 25 september 1997

