
S T A T U T E N 

 

TITEL I: DE VERENIGING 

ARTIKEL 1: naam 
§1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers 

(AGFM). 

ARTIKEL 2: zetel  

§1 De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent, in de gebouwen van de Vakgroep Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent en ressorteert onder het 

gerechtelijk arrondissement Gent.  

§2 Hij kan slechts verplaatst worden door een beslissing van de algemene vergadering mits deze 

bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze 

statuten.  

ARTIKEL 3: doel  

§1 De vereniging stelt zich tot doel: 

 het bevorderen van contacten tussen de afgestudeerden van de opleidingen Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen onderling en tussen hen en de vakgroep Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen, de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de Universiteit Gent;  

 het bevorderen van de uitstraling van de opleidingen Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen van de UGent in alle opzichten;  

 het betrekken van de afgestudeerden bij onderwijs en onderzoek aan de vakgroep en de 

opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen met het oog op het verzekeren van de 

actualiteitswaarde ervan;  

 het ondersteunen van onderwijs- en vormingsactiviteiten van de opleiding Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen, binnen het normale curriculum of erbuiten. 

 het behartigen van de maatschappelijke belangen van de alumni en het bevorderen van de 

wetenschappelijke en socioculturele ontwikkeling na de studie.  

§2 Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch 

slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed 

wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

ARTIKEL 4: duur  

§1 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten alle tijde ontbonden 

worden, mits naleving van artikel 20. 

ARTIKEL 5: organen 



§1 Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers bestaat minstens uit een raad van bestuur en 

een algemene vergadering. 

TITEL II: L E D E N 

ARTIKEL 6: toelatingsvoorwaarden 

§1 Personen die een academisch diploma bezitten in de Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen 

behaald aan de Universiteit Gent, of een postacademische opleiding in de Wijsbegeerte of 

Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent gevolgd hebben, evenals de ZAP en AAP-leden van 

de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent kunnen als lid worden 

toegelaten. Aanmelding gebeurt via de Alumnidatabank van UGent Alumni. 

§2 De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, 

komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.  

ARTIKEL 7: effectieve leden 
§1 Effectieve leden zijn diegenen die volgens de bepalingen van artikel 6 §1 zijn toegelaten en voor 

het betrokken jaar in orde zijn met hun lidgeld. 

§2 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. 

ARTIKEL 8 : bijdrage 

§1 De algemene vergadering stelt, op voorstel van de raad van bestuur, de jaarlijkse bijdrage voor 

leden van de vereniging vast.  

§2 Uittredende leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, 

en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane 

inbrengsten vorderen. 

§3 Effectieve leden kunnen het statuut van erelid verkrijgen door het betalen van een door de raad 

van bestuur bepaalde bijkomende bijdrage. 

 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 

ARTIKEL 9: bevoegdheden  

§1 De raad van bestuur is het orgaan dat de vereniging coördineert. Dit houdt alle activiteiten in die 

het bestuur van de vereniging en de realisatie van de doelstellingen vermeld in artikel 3 omvatten.  

§2 De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. 

§3 De beslissingen van de raad van bestuur, die als een college vergadert, worden steeds genomen in 

collegiaal overleg.  

ARTIKEL 1O: samenstelling  



§1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal vier leden: een voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De raad van bestuur kan meer bestuurders bevatten 

indien dit noodzakelijk en/of gewenst is.  

§2 De functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet met elkaar 

gecombineerd worden.  

ARTIKEL 11: duur van het mandaat van de bestuurders  

§1 De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Ze zijn herkiesbaar. Tussentijds 

benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.  

ARTIKEL 12: wijze van benoeming  

§1 Personen die een mandaat van bestuurder op zich willen nemen, dienen een kandidatuur op te 

sturen naar het huidige bestuur van Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers. In 

samenspraak met alle kandidaten wordt dan voor het volgende mandaat van 2 jaar een bestuur 

samengesteld op een vergadering van de raad van bestuur.  

§2 Het nieuwe bestuur zal voorgedragen worden op de eerstvolgende algemene vergadering. Deze 

zal zijn goed- of afkeuring laten blijken door een stemming met gewone meerderheid, ongeacht het 

aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.  

§3 Tussentijds benoemde bestuurders, de voorzitter uitgezonderd, kunnen aangesteld worden door 

de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de algemene vergadering.  

ARTIKEL 13: ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

§1 Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door 

vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke 

onbekwaamheid.  

§2 De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal 

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de 

agenda van de algemene vergadering. 

§3 Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van 

bestuur.  

ARTIKEL 14: vergoeding bestuurders 

§1 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

ARTIKEL 15: vergadering van de raad van bestuur 

§1 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door minimaal twee 

bestuurders.  



§2 De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze 

belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid 

zal de oudste van de aanwezige bestuurders de vergadering voorzitten.  

§3 Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 

secretaris. 

§4 De raad van bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 16: bevoegdheden 

§1 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:  

 het wijzigen van de statuten, 

 het goedkeuren van een nieuw bestuur,  

 de kwijting aan de bestuurders ,  

 de goedkeuring van de begroting en van de rekening,  

 de vrijwillige ontbinding van de vereniging,  

 alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.  

ARTIKEL 17: samenstelling  

§1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt deze voorgezeten door de 

ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.  

§2 Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.  

§3 Elk effectief lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

 ARTIKEL 18: bijeenkomst 

§1 De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de 

voorzitter. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen.  

§2 Bijzondere algemene vergaderingen mogen worden samengeroepen door de voorzitter of door de 

raad van bestuur, telkens als het doel van de vereniging dit vereist.  

§3 De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 

1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per 

aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van 

bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met 

vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.  



§4 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige 

en vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten. Bij staking van stemmen 

beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. 

§5 Van elke algemene vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en de secretaris. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden. 

ARTIKEL 19: wijziging van statuten en doel  

§1 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de 

agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit 

getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten 

is bepaald. Deze vergadering kan dan een geldig besluit nemen ongeacht het aantal aanwezigen. 

Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering 

worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige 

of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.  

§2 Tot wijziging van het doel van de vereniging gelden dezelfde bepalingen als deze van statuten, 

met uitzondering dat een meerderheid van 4/5 van de stemmen moet worden bereikt. 

 

TITEL V: ONTBINDING EN VEREFFENING  

ARTIKEL 20: ontbinding van de vereniging  

§1 Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 

algemene vergadering tot ontbinding besluiten. 

§2 Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het 

wijzigen van het doel der vereniging vereist zoals bepaald in artikel 19 §2). 

ARTIKEL 21: vereffening  

§1 De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met 

een belangeloze doelstelling. 

 


