STATUTEN VAN DE KONINKLIJIG

BELGISCHE VERENIGING

VAN GENEVE.

Artikel l. NAAM EN ALGEMEENHEDEN.
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Artikel 2. DOEL.

Artikel 5. BESTUUR.

De URGB heeft als doel :
a) het creërenvan solidariteitonderde ledenop basisvan hun
gehechtheidaanBelgië
b) het opwekkenen aanmoedigenvan Belgischeculturele
activiteitenin Genève
c) het ontwikkelenvan de traditionelevriendschappelijke
biurden
tussende ledenen zijn Belgischekolonie enerzijds,en Genèveen
Zwitserland anderzijds
d) de samenwerkingmet andereverenigingendie in Zwitserland
hetzelfdedoel nastreven, het stimulerenvan de oprichting van
dergelijke verenigingenwaar ze nog niet bestaan,en het
deelnemenaan aan de activiteiten van representatieve
organisatiesvan Belgen in het buitenland.

Het Bestuur van de URGB, de voorzitter inbegrepen,bestaat
uit 7 tot I I ledenwaarvande meerderheiddoor de Algemene
Vergadering is gekozen.De overigen worden gecoôpteerd.
Het Bestuurspreektzich uit bij eenvoudigemeerderheidvan de
aanwezigeof vertegenwoordigdeleden, voor zover deze
laatstenover een schriftelijkevolmacht beschikken.Voor de
aanduidingvan een ere-voorzitteren ere-ondervoorzitters is
een twee derdemeerderheidvereist.
ln geval van staking van stemmen,is de stem van de voorzitter
beslissend.

Artikel 6. FINANCIEN.
Artikel 3.SAMENSTELLING.
De URGB bestaatuit actieve leden en ereleden.
Actieve ledenzijn de personen,al dan niet Belgen,gevestigdof
werkendin de regio van Genèveen die belangstellingbetonenvoor
België.
De ereledenzijn de personen,al dan niet Belg, die dienstenbewezen
hebbenaan de URGB of aan België, en die voorgesteldwerden door
het Bestuur met eentwee derde meerderheid.
De schrappingvan een actief lid wordt uitgesprokendoor het Bestuur,
hetzij drie maanden na het versturenvan een aangetekendschrijven
wegenshet niet betalenvan een achterstalligebijdrage van meer dan
éénjaar ,hetzij wegenseen gedrag dat de URGB in opspraakbrengt
of schaadtaan de verwezenlijking van de statutairedoeleinden, enz
...ondervoorbehoudvan het rechtop beroepen evocatiebij ofvan de
AlgemeneVergadering.
ATtiKeI4. ALGEMENE VERGADERING.
De Algemene Vergaderingis samengesteld
uit actieveleden en de
ereleden. Zij wordt samengeroepenbij het begin van het jaar door het
Bestuur dat als bureaufungeert.
Zij vergadertgeldig als het aantal leden van het Bestuur niet de
meerderheid uitmaaakten de leden van de Vereniging minstens 14
dagenop voorhand uitgenodigd zijn.
Onder haar leden, verkiest zij de Voorzitter van de Unie, en
maximum l0 bestuursleden en 2 controleurs ( commissarissen)
der rekeningen. De verkiezing gebeurt bij absolute meerderheid
der geldig uitgebracht stemmen en bij geheime stemming.
Indien meerdere kandidaten de absolute meerderheid bekomen
zijn diegenen verkozen die het meest stemmen behaald hebben.
In geval twee of meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen
bekomen hebben, wordt de voorkeur gegeven aan het oudste
lid.
Alle leden hebbenstemrechten zijn verkiesbaar,behoudensmet
betrekking tot kwestiesdie de vertegenwoordigingvan de Belgen in

De inkomstenvan de URGB bestaanuit de bijdragen van de
leden waarvanhet bedragdoor de Algemene Vergadering
wordt vastgesteld,
alsmedeuit de giften en schenkingendie
haar te beurt kunnen vallen.
Geen enkele uitgave die de URGB verbindt kan worden gedaan
zonder beslissingvan het Bestuur. De facturen waarvan het
bedrag CHF 1.000overschrijdt, moeten geparafeerdworden
door de voorzitter en twee leden van het Bestuur.
Het Bestuur moet een kort financieel verslag opstellenvoor de
AlgemeneVergaderingdie het slechtsdechargekan verlenen
na kennisgenomente hebbenvan het verslagvan de
conffoleurs der rekeningen.

Artikel 7. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Alleen het Bestuur is gerechtigd een wijziging van de statuten
voor te stellenbij wijze van inschrijving op de agendavan de
Algemene Vergadering.De statutenkunnen slechtsgewijzigd
worden bij wijze van gelijkluidendebeslissingenvan de
Algemene Vergaderingen van het Bestuur die hierover apart
vergaderen.
Het komt eveneenshet Bestur toe de ontbinding van de URGB
voor te stellen,welke slechtskan uitgesprokenworden
overeenkomstigde hiervoor vermeldedubbelebeslissing.
In geval van ontbinding geschiedtde vereffening binnen de
drie maandendoor het Bestuur. Het gerealiseerdeactief wordt
overgemaaktaan een filantropisch werk dat haar zetel heeft in
België of in Zwitserland.
( Statutenin het Fransop 29januari 1976 door de Algemene
Vergadering van de Union Royale de Genève aangenomen)

