
BELGICA GENOOTSCHAP VZW 
 
 
1. Statuten 
 
De ondertekenden, 
 
de Gerlache Jean-Louis, Loweg 1 te 9750 Zingem 
Kjell G. Kjaer,Torsvaag , Vannareid  9136  Norway 
Lenaerts Tom, karelvan de Woestijnelaan 5  te  9830 St-Martens-Latem 
Loy Walter, Vorsink  21 te 9450 Haaltert 
Mees Jan, Lostraat  60 te 9850 Merendree 
Pieters Marnix, Alfons De Cockstraat  2a te 9310  Aalst 
Termote Tomas, Sluisvlietlaan 28 te 8450  Bredene 
Van Autenboer Tony, vijverstraat 17 te 2800 Mechelen 
Versluys Willy, H.Baelskaai 12   te  8400 Oostende 
 
 
Zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk, hierna VZW genaamd, op te 
richten waarvan de statuten de volgende zijn: 
 
 
Titel I: Naam - zetel – duur 
 

Artikel  1: 
De VZW heeft als naam “ Belgica Genootschap “ 

 
Artikel  2: 
De zetel van de VZW is gevestigd te 8400 Oostende, Wandelaar kaai 7, 

            gelegen  in het gerechtelijk arrondissement Brugge 
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid de zetel te verplaatsen. 

                         
Artikel  3: 
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

 
 
Titel II: Doel en activiteiten 
 

Artikel  4:   
De vereniging heeft tot doel: 

 
- Het samenbrengen van geïnteresseerden in het Belgisch maritiem erfgoed en 

de geschiedenis van de mariene wetenschappen, de polaire geschiedenis van 
België in het bijzonder.  

 
- Bijdragen te leveren tot de wetenschappelijke kennis van het Belgisch 

maritiem erfgoed en van de Belgische maritieme geschiedenis in het algemeen. 
 

- Bijdrage te leveren tot de problematiek van conservering en ontsluiting van 
historische vaartuigen en maritiem erfgoed. 



 
- Bijdrage te leveren tot de geschiedenis van de zeewetenschappen in het 

algemeen en de polaire en mariene wetenschappen en de geschiedenis van de 
BELGICA ( 1884-1940) in het bijzonder. 

 
- Bijdrage te leveren tot onze kennis van het historisch polaire onderzoek, 

maritieme archeologie, ontdekkingsreizen en opzoekingen. 
 

- Het creëren van een maatschappelijk draagvlak waardoor maritieme 
geschiedenis en maritiem erfgoed voor iedereen toegankelijk wordt. 

 
- Sensibiliseren van het grote publiek. De belangrijkste doelgroepen zijn 

wetenschappers,leerkrachten,studenten, onderzoekers, historici en 
geïnteresseerde personen. Dit kan door het benadrukken van het educatieve 
karakter van de diverse door de VZW uitgevoerde en uit te voeren projecten. 

 
- Een studie te maken van en onderzoek te organiseren naar het wrak van de “ 

BELGICA”, het vaartuig waarmee A. de Gerlache in 1897 zijn legendarische 
Zuidpoolreis ondernam 

 
- De mogelijkheid te onderzoeken om het wrak geheel of gedeeltelijk te lichten, 

te conserveren en tentoon te stellen. 
 

- Alles in het werk te stellen om de site van het wrak en het wrak zelf te 
beschermen tegen gevaren van buitenaf. 

 
- De nodige contacten te leggen op nationaal en internationaal vlak, 

inzonderheid Noorwegen en België om de haalbaarheid van de berging van het 
wrak van de BELGICA te toetsen en eventueel te realiseren. 

 
- Na verdere evaluatie van de overblijfselen, de criteria en doelstellingen 

opstellen waaraan verdere bewaring en conservering dient te voldoen. 
 

- Aan de hand van deze criteria een lijst met prioriteiten van mogelijke locaties 
opstellen en deze lijst toetsen aan de technische en financiële vereisten en 
mogelijkheden, de voorwaarden opgelegd door de Noorse administratie, de 
eventuele voorwaarden van de eigenaars en de desiderata van de familie de 
Gerlache. De evaluatie dient gespreid te worden over het ganse gamma van 
mogelijkheden, gaande van bewaring in situ tot incorporatie in een bestaand 
museum, waar én het wrak of gedeelten van het wrak kunnen tentoon gesteld 
worden én de geschiedenis van de poolreizen, inzonderheid van de Belgische 
en Noorse poolreizigers, op museale,educatieve en maritiem-historische wijze 
aan een ruim publiek kan kenbaar gemaakt worden. 

 
- Het realiseren van een locatie, in overleg en samenwerking met de familie de 

Gerlache, waar én het wrak of gedeelten van het wrak kunnen tentoon gesteld 
worden én de geschiedenis van de poolreizen ,inzonderheid van de Belgische 
en Noorse poolreizigers, op museale ,educatieve en maritiem-historische wijze 
aan een ruim publiek kan kenbaar gemaakt worden. 

 



- Alle geschriften,documenten,historische nota’s,artefacten,foto’s, etc te 
verzamelen om een zo ruim mogelijk archief samen te stellen die de 
geschiedenis van de Belgica. 

 
- Advies te verlenen en gegevens en documenten beschikbaar te stellen voor 

andere initiatieven die bij de doelstellingen van de vzw kunnen  
 

- aanleunen,zoals tentoonstellingen,filmopnamen, bouwen van een replica, etc… 
 

- Bij verdere bewaring en conservering trachten om zoveel mogelijk de 
samenwerking met Noorse onderzoekers, instituten ,overheden en 
administraties te bevorderen en de reeds goede samenwerking met de lokale 
overheden, musea en sportclubs verder te ontwikkelen . 

 
- Zijn kennis en mogelijkheden ter beschikking te stellen voor gelijkaardige 

initiatieven die zich in de toekomst nog zouden kunnen aanbieden. 
 

- Om deze doelstellingen te bereiken zal de VZW alle mogelijke bronnen 
raadplegen, onderzoeken uitvoeren, beschrijvingen opstellen in functie van het 
informeren van een zo ruim mogelijk publiek en sensibilisatie via verregaande 
communicatie. 

 
Artikel  5 :   
Activiteiten  
De VZW kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks  bijdragen 
tot de verwezenlijking van voormelde doelstelling, met inbegrip van  bijkomstige 
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van  wat wettelijk 
toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd 
voor de verwezenlijking van deze doelstelling. Over het algemeen mag zij alle 
burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen doen die versband 
kunnen houden met haar maatschappelijk doel of  
de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. 

 
 
Titel III: Leden 
 

Artikel  6:  
De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden 
Behoudens wat gezegd wordt in de artikelen 10 en volgende, genieten de effectieve en 
de toegetreden leden van dezelfde rechten. 
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere 
personen tot beschermleden,steunende,sympathiserende, adviserende of ereleden tot 
de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en 
plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel  7:  
Zijn effectief lid : 

            1°  zij die bij deze akte verschijnen 



2°  Ieder toetredend lid dat, voorgesteld door minstens twee leden, als dusdanig wordt 
toegelaten bij beslissing genomen door de Algemene Vergadering met twee derden 
van de aanwezige stemmen. 

 
Artikel  8: 

- Ieder persoon die toegetreden lid wenst te worden, moet een schriftelijke 
aanvraag richten aan de Raad van Bestuur.De raad van Bestuur bepaalt de 
voorwaarden en de modaliteiten waaronder een toegetreden lid kan worden 
opgenomen worden. 

 
- De Raad van Bestuur beslist bij meerderheid over de aanvaarding. Bij 

gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend 
 

- Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten 
worden omschreven,.zij hebben geen stemrecht. 

 
Artikel  9:  
De effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging te 
trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de Raad van Bestuur. 
Wordt als ontslagnemend geacht, het effectief of toegetreden lid dat de verschuldigde 
bijdragen niet betaalt binnen de maand van een herinnering die hem bij aangetekende 
brief wordt toegestuurd. 
De uitsluiting van een actief of toegetreden lid kan slechts uitgesproken worden door 
de Algemene Vergadering met een meerderheid van de twee derden der aanwezige 
stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de algemene vergadering de leden 
schorsen die zich schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten. 

 
Artikel 10: 
Uittredende of uitgesloten 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 inbrengen vorderen. 

 
 
Titel IV: Bijdragen 
 

Artikel 11:     
De actieve en de toegetreden leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage.  

            Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 
 
Titel V: Algemene Vergadering. 
 

Artikel 12:  
De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering. Een lid kan zich 
echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Eén 
lid kan slechts één medelid vertegenwoordigen. 

 



Artikel 13:  
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn : 
1°  Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te 

spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake. 
2°  Het recht om de bestuurders te benoemen of te herroepen. 
3°  Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren. 
4°  Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te 

oefenen 
                            

Artikel 14:  
De effectieve leden worden samen uitgenodigd op de Algemene Vergadering door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven 
dat tenminste acht dagen vóór de vergadering dient verstuurd te worden.Zij maken 
melding van de agenda. 

 
Artikel 15:  
De vergadering moet uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur wanneer de helft 
van de “effectieve of toegetreden” leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel dat 
ondertekend wordt door de helft van de “effectieve of toegetreden” leden, op de 
agenda geplaatst te worden. 

 
Artikel 16:  
Alle effectieve leden hebben op de Algemene Vergadering gelijk stemrecht.  
De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige 
of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over 
beslist door de wet of de onderhavige statuten. 
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die 
hem vervangt, doorslaggevend. 

 
Artikel 17:  
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de 
vereniging of de wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921,gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerken. 

 
Artikel 18: 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een register 
van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en een 
bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er 
zonder verplaatsing inzage kunnen van nemen. 
Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in het 
bijvoegsel van het Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de 
herroeping van bestuurders 

 
 
 
 
 
 
 



Titel  VI: De Raad van Bestuur. 
 

Artikel 19:  
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 
drie en ten hoogstens tien personen, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de 
Algemene Vergadering en gekozen worden onder de effectieve leden. 
De raad beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig is en met een gewone 
meerderheid 

 
Artikel 20:  
De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar. Bij het openvallen van een 
mandaat kan een voorlopige bestuurder benoemd worden om het mandaat, van degene 
die hij vervangt, te beëindigen. 
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

 
Artikel 21:  
De raad benoemd onder zijn leden een voorzitter één of meerdere ondervoorzitter(s), 
een secretaris en een penningmeester. 
Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door een 
ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder. 

 
Artikel 22:  
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid der 
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem 
vervangt, doorslaggevend. 

 
Artikel 23:  
De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren 
en te besturen. Hij kan ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is of 
ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en 
contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen, alle roerende en 
onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; 
leningen afsluiten,huurcontracten van om het even welke duur afsluiten;legaten, 
subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle 
machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; de 
vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder. 
Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en 
waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen 
openen bij banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle 
verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, 
overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur 
nemen; alle door de vereniging betaalde sommen betalen; bij de post,de douane, de 
spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, 
telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels of postassignaties of – kwijtingen 
innen. 

 
 
 
 



Artikel 24:  
De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de 
vereniging overdragen aan één of twee van zijn leden of aan een derde al dan niet 
lid,die over zijn beheer algemene verantwoording moet afleggen. 

 
Artikel 25:  
De andere daden dan deze van bestuur ( daden van beschikking) van de vereniging 
worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 

                             
Artikel 26:  
De bestuurders nemen,in uitvoering van hun functie, geen enkele persoonlijke 
verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun 
mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen. De kosten die zij maken in het kader van 
de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed. 

 
 
Titel VII: Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 27:  
Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van bestuur aan de Algemene 
Vergadering voorgelegd worden. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering 
aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

 
 
Titel VIII: Diverse bepalingen 
 

Artikel 28:  
Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. 

 
Artikel 29:  
De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende 
dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone 
Algemene Vergadering,die zal gehouden worden binnen de zes maanden na 
afsluitingsdatum van het boekjaar. 

 
Artikel 30:  
De vereniging zal ondermeer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, 
bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen 
en testamenten, gegeven, zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te 
ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de 
vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 

 
Artikel 31:  
Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meerdere 
vereffenaars aan,bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief 
van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. 
Bij iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding die zich voordoet op welk ogenblik 
en om welke reden dan ook, zal het netto actief van de ontbonden vereniging besteed 
worden aan gelijkaardige werken door de Algemene Vergadering aan te wijzen. 



Deze beslissingen alsmede de naam,het beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen in 
het bijvoegsel van het Staatsblad gepubliceerd worden. 

 
Artikel 32:  
Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voorzien, wordt geregeld door 
de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, op de verenigingen 
zonder winstoogmerk. 

 
 
2. Afschrift van Benoemingen 
 
         Raad van Bestuur 
 

      De Algemene Vergadering van de VZW  Belgica Genootschap , heeft in haar 
       vergadering van  8 oktober 2006 de Raad van Bestuur als volgt samengesteld : 
 
 
voorzitter :            Willy  H. Versluys , H.Baelskaai 2 te 8400 Oostende 
 
ondervoorzitters :  Jean-Louis de Gerlache , Loweg 1 te 9750 Zingem                               
                              Kjell G. Kjaer, Torsvåg ,  9136  Vannareid , Norway 
                              Walter Loy, Vorsink 21 te 9450 Haaltert 
 
secretaris :             Jan Mees , Lostraat  60   te 9850 Merendree 
 
penningmeester :  Tony  E. Van Autenboer, vijverstraat 17 te 2800  Mechelen 
 

 
 
 
Getekend , 
 
Tony Van Autenboer ,vijverstraat 17,  2800  Mechelen    32 03 22 017- 16 
Pieters Marnix, Alfons De Cockstraat  2a , 9310 Aalst     62.08.10  379-97 
Willy Versluys,H.Baelskaai 2 8400 Oostende                   48.04.07 487-48 
Walter Loy, Vorsink 21  , 9450 Haaltert                            35.04.08 259-70 
Jan Mees , Lostraat 60 , 9850 Merendree                           64.11.20. 427-06 
Jean-Louis de Gerlache, Loweg 1 , 9750 Zingem              49.11.18. 227-48 
 
Kjell G Kjaer , Torsvåg, 9136 Vannareid ,Norway 
                        Geboren te Skjervøy op 24/06/1942 
  
                      
                                       
 
                  


