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STATUTEN VAN HET ELIGIUSKOOR 

Art. 1. Bepaling van de vereniging 

Het Eligiuskoor is een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde duur. 
De vereniging wordt hierna “het Eligiuskoor” genoemd. 

 

Art. 2. Vestiging van het Eligiuskoor 

Het Eligiuskoor is gevestigd op het adres van de secretaris van het Eligiuskoor: 
 Nieuwestraat 17 te 8880 Sint-Eloois- Winkel 

Contactgegevens secretariaat Eligiuskoor 
 Piet.raepsaet@hotmail.com 
 Telefoon: 056 50 43 37 
 Gsm: 0468 02 21 71 

 

Art. 3. Het doel van het Eligiuskoor: 

§ 1. Als culturele vereniging op niet-professionele wijze kooruitvoeringen brengen. Daarbij komt 
zowel religieuze als profane muziek aan bod. Het Eligiuskoor verzorgt mede de muzikale omlijsting 
van bepaalde erediensten te 8880 Ledegem en op andere plaatsen. Daarnaast engageert het 
Eligiuskoor zich om zich op maatschappelijk vlak een muzikale bijdrage te leveren.  

§ 2. Het Eligiuskoor wil naast het zingen ook een vereniging van vrienden zijn waarbij niet-koor 
gerelateerde activiteiten kunnen georganiseerd worden. 

 

Art. 4. Activiteiten van het Eligiuskoor  

Het is het Eligiuskoor toegelaten om alle activiteiten te ondernemen om de doelen opgesomd in art. 
3. §1. en §2. te behalen zoals onder meer repetities, stemvormingen, concerten, groepsactiviteiten 
en dit alles in de breedste zin van de betekenis. Zowel het Eligiuskoor als haar leden beogen op geen 
enkele wijze - rechtstreeks noch onrechtstreeks - enig winstoogmerk of vermogensvoordeel. 

Daarnaast zal het Eligiuskoor op geen enkele manier activiteiten organiseren of deelnemen aan 
activiteiten, georganiseerd door derden, die een vermogensnadeel van het Eligiuskoor en/of van 
ieder lid afzonderlijk genereert. 

 

Art. 5. Visie en missie van het Eligiuskoor 

Het Eligiuskoor wil een vereniging zijn waarbij doelgericht activiteiten worden georganiseerd. Om 
deze reden hanteert het Eligiuskoor een visie en wil het deze visie uitvoeren aan de hand van een 
missie. 

§ 1. Visie 

 Het Eligiuskoor streeft ernaar om een koor zijn waar: 

- mensen graag komen zingen; 
- koorleden zich opgenomen voelen en met respect worden behandeld; 
- koorleden het koor ervaren als een sociale context; 
- mensen buiten ons koor ons graag horen zingen. 
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 § 2. Missie 

 Het Eligiuskoor zorgt ervoor dat: 

- het koor die liederen zingt, waarbij een uitdaging niet uit de weg wordt gegaan; 
- het koor die liederen zingt, waarbij iedereen zich goed voelt; 
- alle leden een inbreng kunnen hebben, zowel op muzikaal al organisatorisch vlak; 
- iedereen zich betrokken voelt bij het zingen als bij de extra activiteiten; 
- het koor zich openstelt voor ieder die wil komen zingen; 
- er een krachtdadig bestuur is, dat de nodige verantwoordelijkheid kan en wil nemen om het 

koor in goede banen te leiden. 
 

Art. 6. De beslissingsstructuur van het Eligiuskoor. 

§1. Het Eligiuskoor bestaat uit: 

- een algemene vergadering, waartoe alle leden behoren; 
- een bestuur bestaande uit een afvaardiging van de algemene vergadering; 
- een dagelijks bestuur, bestaande uit leden van het bestuur. 

§2. De taken en bevoegdheden van de geledingen, omschreven in art.6. §1. zijn omschreven in het 
huishoudelijk reglement. 

§3. Het huishoudelijk reglement wordt door het bestuur opgesteld, aangepast en goedgekeurd. 

 

Art. 7. Ontbinding van het Eligiuskoor. 

§1. De ontbinding van het Eligiuskoor gebeurt enkel bij beslissing van een 2/3 meerderheid genomen 
in het bestuur en vervolgens gecommuniceerd aan alle leden van het Eligiuskoor. 

§2. In geval van ontbinding van het Eligiuskoor benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars 
uit het bestuur. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan het vermogen van de 
vereniging moet worden gegeven, exclusief aan de hand van de voorstellen van de vereffenaars. 

§3. De leden van het Eligiuskoor en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de 
ontbinding van het Eligiuskoor, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de 
vereniging. 

 

Art. 8. Goedkeuring van de statuten 

§1. De statuten van het Eligiuskoor worden goedgekeurd in een algemene vergadering waartoe alle 
leden van het Eligiuskoor worden uitgenodigd. 

§2. De statuten worden goedgekeurd bij een meerderheid van minstens 2/3 van de aanwezige leden 
op de algemene vergadering. De algemene vergadering is rechtsgeldig als minstens 2/3 van het aantal 
leden van het Eligiuskoor aanwezig is.  

§3. Na goedkeuring worden de statuten gepubliceerd op de website van het Eligiuskoor. 

 

Opgemaakt te Sint-Eloois-Winkel op 06/01/2020. 

Algemene vergadering Eligiuskoor.  


