HOOFDSTUK I: BENAMING, ZETEL, VOORWERP
Art 1.
De vereniging, beheerd door deze statuten, is het Europees Genootschap voor Munt- en
Penningkunde F.V., afgekort EGMP F.V.
Art 2.
De zetel van de vereniging is gedomicilieerd in de woonplaats van de voorzitter in functie.
Art 3.a. Het doel van de vereniging bestaat erin de informatie, de studie, de vulgarisatie, de
promotie en de verdediging van de numismatiek aan te moedigen en op de breedst
mogelijke manier te verspreiden.
b. Met dit doel zullen, indien de financiële middelen het toelaten, periodieke publicaties
uitgegeven worden.
c. Politieke of religieuze activiteiten of propaganda zijn niet toegelaten binnen het kader van
de vereniging.
HOOFDSTUK II: LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG
Art 4.a. De vereniging bestaat uit alle personen die in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdrage en
die niet uitgesloten werden overeenkomstig de bepalingen artikel 5A.
b. Om als afdeling aangesloten te kunnen worden, moet een vereniging:
1. de statuten van het EGMP F.V. aanvaarden en naleven;
2. tenminste vijftien leden tellen;
3. zich uitsluitend met numismatiek bezig houden.
Art 5.a.

b.
Art 6.

De raad van beheer kan een individueel lid tijdelijk schorsen wegens het niet naleven van
de statuten of omwille van een andere ernstige reden.
De betrokkene moet vooraf via een aangetekend schrijven van dit voornemen op de
hoogte gebracht worden om zich te verantwoorden, hetzij persoonlijk op de raad van
beheer, die over zijn schorsing zal beslissen, hetzij via een schrijven of een gevolmachtigd
persoon, naar zijn eigen keuze.
De eventueel uitgesproken schorsing loopt tot de eerstvolgende algemene vergadering,
die zal beraadslagen conform hoofdstuk III.
Deze moet al dan niet tot de definitieve uitsluiting beslissen, waarbij de betrokkene op de
hiervoor beschreven wijze de mogelijkheid tot verrechtvaardiging moet worden geboden.
Een lid, dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt aangemerkt als ontslag-nemend.
De geldelijke inkomsten van de F.V. worden onder andere verzekerd door de bijdragen van
de leden. Het bedrag en de besteding van het lidgeld wordt ieder jaar bepaald door de
algemene vergadering.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE VERGADERINGEN
Art 7.a. De algemene vergadering is het soeverein orgaan van de vereniging. Zij bestaat uit alle
individuele leden.
b.
1.
2.
3.

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort:
de wijziging van onderhavige statuten;
de goedkering van de rekeningen;
het aanstellen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de penning-meester, de secretaris en
de redacteur;
4. het bepalen van het lidgeld;
5. de uitsluiting van leden;
6. het aanvaarden of uitsluiten van afdelingen;
7. de ontbinding van de vereniging.

Art 8.a.
b.

c.
Art 9.a.

b.
1.
2.

Art. 10

Bij de oproep door de raad van beheer vergaderen de leden elk jaar, in gewone algemene
vergadering.
De oproep bevat de dagorde van de algemene vergadering. Deze dient uitdrukkelijk alle op
de agenda te plaatsen punten te bevatten, dewelke in voldoende mate moeten toegelicht
worden zodat ieder lid in staat is er zich een gefundeerd oordeel over te vormen.
De algemene vergadering en de raad van beheer worden voorgezeten door de voorzitter
van het EGMP F.V.. Indien deze belet is, door de ondervoorzitter.
Bijzondere algemene vergaderingen kunnen altijd samengeroepen worden door de raad
van beheer of binnen de twee maanden, volgend op een schriftelijke aanvraag, getekend
door ten minste één vijfde der leden van het EGMP F.V.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden, behalve in volgende gevallen:
voor de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid en de ontbinding van de
vereniging is ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk;
de ontbinding van de vereniging kan bovendien slechts uitgesproken worden indien twee
derden van de leden aanwezig is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, moet de raad
van beheer een nieuwe buitengewone algemene vergadering samenroepen binnen de drie
maanden; de beslissing van deze algemene vergadering tot ontbinding is dan bindend als
twee derden van de aanwezige leden daartoe besluiten.
De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden binnen de twee
maanden ter kennis gebracht.

HOOFDSTUK IV: ADMINISTRATIE, DAGELIJKS BESTUUR
Art 11.a. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, welke ten minste driemaal per
jaar samenkomt.
b. De voorzitter van iedere lokale afdeling, of een andere vertegen-woordiger, hiertoe
schriftelijk aangesteld, is met vol recht lid van de raad van beheer.
c. Deze mag zich laten bijstaan door ten hoogste twee leden van zijn afdeling met
adviserende stem.
d. De functie van een lid van de raad van beheer wordt niet vergoed.
Art 12.a. De algemene vergadering kiest een voorzitter, één ondervoorzitter, een penningmeester,
een secretaris en een redacteur, die automatisch en met vol recht lid zijn van de raad van
beheer.
b. Deze mandaten worden toegekend voor een periode van één jaar en zijn hernieuwbaar.
c. Het mandaat van voorzitter kan slechts vier achtereenvolgende keren worden hernieuwd.
d. De raad van beheer mag zekere opdrachten toevertrouwen aan leden welke al dan niet
deel uitmaken van de raad van beheer; hij kan in zijn schoot werkgroepen en commissies
oprichten.
Art 13.a. De leden van de raad van beheer moeten ten minste een maand voor een vergadering van
de raad van beheer de agenda voor deze vergadering ontvangen. Deze dient alle te
behandelen punten zodanig te vermelden, dat een gefundeerde stellingname mogelijk is.
b. De punten die door een lokale afdeling aan de raad van beheer worden voorgelegd,
moeten ten minste twee maand op voorhand en voldoende gedetailleerd aan de
voorzitter van het EGMP F.V. overgemaakt worden.
c. Een verslag van iedere vergadering van de raad van beheer moet ten laatste samen met de
uitnodiging tot de volgende raad van beheer aan iedere afdeling toegestuurd worden.
Art 14.a. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide macht wat betreft het beheer van de

fondsen en het verdedigen van de morele en materiële belangen van de vereniging.
b. Hij heeft in zijn bevoegdheid al wat niet uitdrukkelijk bepaald werd door de statuten of
door de algemene vergadering.
HOOFDSTUK V: SOCIAAL DIENSTJAAR, RAPPORTEN, JAARLIJKSE AFREKENINGEN, BUDGET
Art 15.
Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Art 16.
De penningmeester legt de balans van ontvangsten en uitgaven ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering.
Art 17.a. Ieder jaar worden twee verificateurs door de algemene vergadering aangeduid om de
boekhouding van het genootschap na te gaan.
b. Hun verslag wordt aan de raad van beheer overgemaakt en samen met de balans van
ontvangsten en uitgaven aan de algemene vergadering voorgelegd.
c. Indien de boekhouding niet door beide verificateurs werd goedgekeurd, dient vooreerst
de raad van beheer met hen overleg te plegen en indien de goedkeuring dan nog uitblijft
binnen de twee maanden een algemene vergadering samen te roepen om ter zake te
oordelen.
HOOFDSTUK VI: DE AFDELINGEN
Art 18.a. De leden zijn hoofdzakelijk gegroepeerd in afdelingen. Deze afdelingen werven leden en
innen het lidgeld, dat in alle afdelingen hetzelfde is.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

De afdelingen kunnen in geen geval beslissingen treffen, welke buiten het kader van de
plaatselijke activiteit vallen of ingaan tegen de statuten of beslissingen van de algemene
vergadering of van de raad van beheer.
Tegen de beslissingen van de raad van beheer kan in beroep gegaan worden bij de
algemene vergadering.
De afdelingen kunnen eigen activiteiten organiseren; indien hieraan een inkomgeld
verbonden is, dienen de leden van het EGMP F.V. een belangrijke korting te krijgen.
De afdelingen verbinden zich ertoe steeds de leden van de andere afdelingen, op vertoon
van hun lidkaart, vrije toegang te verlenen tot hun plaatselijke vergadering.
De afdelingen behouden evenwel het recht om een plaatselijke bijdrage te vragen aan de
leden die er numismatisch materiaal in ruilhandel aanbieden.
De afdelingen zullen om beurt instaan voor de organisatie van de algemene vergadering
en van de vergadering van de raad van beheer.
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