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STATUTEN
De Algemene Vergadering van 27 mei 2021, geldig online samengeroepen en beschikkend over de
nodige aantallen inzake de aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten
opgesteld en ondertekend in Barcelona op 23 mei 2012, na principieel besluit ter zake van de
Algemene Vergadering van 27 mei 2019 in Warschau, te wijzigen naar de volgende tekst.
Afdeling I

De vereniging

Artikel 1
Naam en locatie
De micro-vzw hierna ‘de vereniging’ genoemd, draagt de naam: "National movements and
Intermediary Structures in Europe", afgekort "NISE". Zij heeft haar zetel aan de Lange Leemstraat
26 in 2018 Antwerpen, gelegen in het gewest Vlaanderen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.
Artikel 2
Doelstelling en taken
De vereniging heeft tot belangeloos doel een internationaal platform en een historiografisch,
heuristisch en archivalisch werkinstrument te voorzien voor het wetenschappelijk, comparatief
onderzoek m.b.t. de nationale bewegingen in Europa. Die beschrijving is niet beperkend.
De activiteiten van de vereniging zijn onderling complementair en behelzen onder meer:
• de vestiging van een internationaal netwerk van erfgoed- en onderzoeksinstellingen;
• het ontwikkelen, uitbouwen en beheren van een centraal databestand
• de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten (conferenties, workshops, seminaries
enz.);
• de stimulering, begeleiding, coördinatie en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek;
• de uitbouw van de helpdeskfunctie inzake erfgoed en de verwezenlijking van archivalische
actieplannen;
• de publicatie van de resultaten langs klassieke weg (boeken, brochures, periodieken) en
langs elektronische weg (website, nieuwsbrief enz.);
De beschrijving van die activiteiten is niet beperkend.
Artikel 3
Leden
De vzw bestaat uit werkende en toegetreden leden. Dit mogen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn alsmede natuurlijke personen die al dan niet van ambtswege een rechtspersoon
vertegenwoordigen. De leden van de Algemene Vergadering en de Bestuursraad zijn werkende
leden; alle andere leden zijn toegetreden leden.
Het aantal leden mag niet minder dan 7 (zeven) bedragen. Over het aanvaarden van nieuwe leden

wordt beslist door de Bestuursraad met uitzondering van de leden die van ambtswege zijn
benoemd, zoals bepaald in Artikel 7. Leden die ontslag nemen, moeten dit schriftelijk mededelen
aan de voorzitter van de vereniging.
De leden zijn geen financiële bijdrage verschuldigd.
Artikel 4
Organen
De vereniging telt 3 (drie) bestuurlijke organen: de Algemene Vergadering, de Bestuursraad en het
Dagelijks Bestuur. Er zijn daarnaast operationele organen: de Ledenraad, het Bureau en de
wetenschappelijke- en erfgoedorganen (de Raad van Advies, de kerngroepen en de werkgroepen).
Artikel 5
Verantwoordelijkheden
De Bestuursraad is in alle bestuurszaken verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.
Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijke verantwoording schuldig aan de Bestuursraad. De
operationele organen hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Afdeling II

De Algemene Vergadering

Artikel 6
Bevoegdheden en plichten
De Algemene Vergadering oefent uitsluitend de bevoegdheden uit die bepaald zijn door de
Belgische wetgeving inzake vzw’s. De Algemene Vergadering houdt toezicht op de handelingen
van de Bestuursraad en van alle overige organen. Het beoordeelt het beleid en de besluitvorming
van de Bestuursraad.
De Algemene Vergadering heeft de uitsluitende bevoegdheid om:
• de statuten te wijzigen;
• de leden van de Bestuursraad te benoemen en te ontslaan (met uitzondering van de ledenvan-ambtswege);
• alle daden van de Bestuursraad te beoordelen;
• de begroting en de jaarrekening van de vereniging te beoordelen;
• de leden van de Bestuursraad kwijting te verlenen;
• leden uit te sluiten;
• de vereniging te ontbinden;
• de vereniging om te zetten in een vennootschap met sociaal oogmerk;
• te handelen in alle zaken waarin de wet of de statuten het vergen.
Artikel 7
Lidmaatschap en bijeenkomsten
De Algemene Vergadering bestaat uit minstens 7 (zeven) en hoogstens 8 (acht) werkende leden,
te weten 4 (vier) leden-van-ambtswege en minstens 3 (drie) en hoogstens 4 (vier) andere leden.
De leden-van-ambtswege zijn: de voorzitter van het ADVN/archief voor nationale bewegingen,
de directeur van het ADVN/archief voor nationale bewegingen, de NISE bestuurder en de NISE
financieel beheerder. De andere leden worden door de Bestuursraad voorgesteld, op advies van de
Ledenraad.
Het orgaan komt tenminste eens per jaar samen, vóór de jaarvergadering van de Ledenraad, in een
Gewone Algemene Vergadering. Uitnodigingen worden tenminste drie weken voorafgaand aan de
bijeenkomst per (digitale) brief verstuurd. Een Bijzondere Algemene Vergadering wordt gehouden
voor zaken en onder specifieke voorwaarden zoals gestipuleerd in het Intern Reglement.
Artikel 8
Besluitvorming en procedures
De Algemene Vergadering kan beslissingen nemen buiten de in de oproepingsbrief vermelde
agenda, op vraag van een of meer aanwezigen en met toestemming van tweederde van de
aanwezigen.
De leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid; in dat geval
dient het vertegenwoordigde lid zijn vertegenwoordiger daartoe schriftelijk te machtigen. Indien

de volmachtdrager reeds een volmacht heeft, veranderen zijn bijkomende volmachten in open
volmachten.
Met het oog op informatie en advies kunnen externen ex officio of ad hoc uitgenodigd worden
om (zonder stemrecht) deel te nemen aan (een deel van) de bijeenkomsten van de Algemene
Vergadering.
Alle besluiten worden in de notulen van de betreffende vergadering opgenomen. De leden van de
Algemene Vergadering ontvangen deze notulen binnen de zes weken na de vergadering. Het is
leden van de vereniging en derden met een wettig belang toegestaan een afschrift op te vragen van
de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Afdeling III De Bestuursraad
Artikel 9
Bevoegdheden en plichten
De Bestuursraad leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte,
zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering. Het is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met inbegrip van de beschikkingsdaden en voor alles wat niet uitdrukkelijk door
de wet en in de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het mag in die zin alle
roerende en onroerende handelingen verrichten, nodig en nuttig voor het verwezenlijken van de
doelstellingen van de vereniging. De Bestuursraad treedt op als eiser en verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De Bestuursraad
beschikt over de volgende besluitvormende bevoegdheden:
• het opstellen van wijzigingsvoorstellen in de statuten;
• het opstellen van een Intern Reglement zoals vermeld in Artikel 19;
• het instrueren en opvolgen van het Dagelijks Bestuur;
• het sluiten van de rekeningen over het voorbije boekjaar en het opstellen van de begroting
voor het daaropvolgende boekjaar;
• het opstellen van het jaarverslag over het voorbije jaar en een actieplan voor het
daaropvolgende jaar;
• het aanvaarden en schorsen van leden van de vereniging;
• het uitoefenen van alle restbevoegdheden.
De Bestuursraad delegeert de uitvoering van dringende, dagelijkse en/of zuiver operationele
handelingen en taken naar het Dagelijks Bestuur.
De Bestuursraad legt al haar besluiten ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Naar
aanleiding van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering dient de Bestuursraad, binnen zes
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, ter instemming de jaarrekening en het jaarverslag
van het voorbije (boek)jaar voor te leggen.
Een voorlopige begroting en actieplan over het daaropvolgende (boek)jaar worden digitaal
bezorgd en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering ten laatste op
1 december van het voorafgaandelijke jaar. De gewijzigde begroting en het actieplan worden ter
goedkeuring voorgelegd tijdens de Gewone Algemene Vergadering van het lopende jaar.
Artikel 10
Lidmaatschap en bijeenkomsten
De Bestuursraad bestaat uit tenminste 5 (vijf) en ten hoogste 7 (zeven) leden. Er zijn 4 (vier) ledenvan-ambtswege en tenminste 1 (één) en hoogstens 3 (drie) andere leden. De leden–van- ambtswege
zijn: de voorzitter van het ADVN/archief voor nationale bewegingen, de directeur van het
ADVN/archief voor nationale bewegingen, de NISE-bestuurder en de NISE-financieel
beheerder. De andere leden worden verkozen door en uit de Algemene Vergadering.
De Bestuursraad kiest uit haar leden de volgende functionarissen: een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Leden-van-ambtswege kunnen niet tot voorzitter worden verkozen.
De leden van de Bestuursraad kunnen te allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk mede te
delen aan de voorzitter. Zij zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering, mits
instemming van een tweederde meerderheid. In het geval van leden-van-ambtswege wordt door

het ADVN een loco-functionaris aangeduid.
De leden van de Bestuursraad kunnen zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door
een ander lid; in dat geval dient het vertegenwoordigde lid zijn vertegenwoordiger daartoe
schriftelijk te machtigen. Indien de volmachtdrager reeds een volmacht heeft, veranderen zijn
bijkomende volmachten in open volmachten.
Met het oog op informatie en advies kunnen niet-bestuursleden ex officio of ad hoc uitgenodigd
worden om (zonder stemrecht) deel te nemen aan (een deel van) de vergaderingen van de
Bestuursraad.
Afdeling IV Het Dagelijks Bestuur
Artikel 11
Lidmaatschap
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt door de Bestuursraad opgedragen aan de voorzitter,
de NISE-bestuurder (administrator) en de financieel beheerder van NISE. Zij treden gezamenlijk
op als Dagelijks Bestuur.
Artikel 12
Bevoegdheden
Het Dagelijks Bestuur voert dringende, dagdagelijkse en/of zuiver operationele handelingen en
taken uit en leidt het Bureau.
Artikel 13
Verplichtingen
Het Dagelijks Bestuur legt voor zijn werkzaamheden en activiteiten verantwoording af aan de
Bestuursraad.
Afdeling V Operationele organen
Artikel 14
Functie
De vereniging telt een aantal organen zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij faciliteren de
beleidsbepaling van de bestuursorganen alsmede de beleidsuitvoering langs hun omkaderende en
wetenschappelijke werking. Deze zogeheten ‘operationele organen’ komen hiernavolgend aan bod
in Artikel 15, 16 en 17.
De modaliteiten van de werking van de operationele organen, elk apart en in relatie tot elkaar en
tot de bestuurlijke organen, worden opgenomen in het Intern Reglement van de vereniging.
Artikel 15
Ledenraad
De vereniging kent werkende en toegetreden leden. De werkende leden vormen samen de
Algemene Vergadering. De werkende en toegetreden leden van de vereniging vormen samen de
Ledenraad. De raad komt samen tijdens de ‘Annual Gathering’ i.e. jaarlijkse bijeenkomst van de
vereniging, telkens na de jaarvergadering van de Algemene Vergadering.
De Ledenraad is het plenaire forum waar alle leden ingelicht worden inzake de werking van de
vereniging. Het heeft daarbij een adviserende rol, inzonderheid bij voorstellen van de Bestuursraad
tot benoeming van nieuwe leden van de Algemene Vergadering (met uitzondering van de ledenvan-ambtswege. De Ledenraad draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Artikel 16
Bureau
Het Dagelijks Bestuur vormt samen met alle operationele medewerkers van de vereniging het
Bureau. Vaste leden zijn de NISE-bestuurder (administrator), de financieel beheerder en de
coördinator.
Het Bureau coördineert de werking van de vereniging, inzonderheid de netwerkorganisatie, de
administratie, de boekhouding, de logistiek, de organisatie van de bestuurs- en operationele
organen, enz. De NISE-bestuurder (administrator) legt voor alle activiteiten van het Bureau
verantwoording af aan de Bestuursraad.

Artikel 17
Wetenschappelijke- en erfgoedorganen
De wetenschappelijke organen en de erfgoedorganen zijn bevoegd voor de wetenschappelijke en
de professionele werking van de vereniging: de beleidsformulering, -advisering en – uitvoering, en
de activiteiten: evenementen, projecten, de publicaties enz.
Die opdracht wordt verdeeld over een Raad van Advies, kerngroepen en werkgroepen. De Raad
van Advies is een adviserend orgaan dat de wetenschappelijke en archieftechnische kwaliteit van
de werking garandeert. Kerngroepen worden samengesteld voor langlopende en terugkerende
activiteiten van de vereniging. Werkgroepen zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden rond een
bepaalde activiteit.
Alle wetenschappelijke- en erfgoedorganen rapporteren aan het Dagelijks Bestuur.
Afdeling VI Aanvullende bepalingen
Artikel 18
Machtigingen
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter en bij diens
ontstentenis, die van de secretaris of de penningmeester.
Artikel 19
Intern Reglement
De vereniging kan in een Intern Reglement de grondregels bepalen volgens dewelke zij haar
doelstellingen nastreeft. Dit Intern Reglement bepaalt eveneens de regels die de in de statuten
vermelde organen dienen na te volgen, elk voor zich en in onderling verband.
Het Intern Reglement wordt opgesteld door het Bestuursraad en goedgekeurd door de Algemene
Vergadering en vervolgens bewaard op de zetel van de vereniging.
Artikel 20
Ontbinding
Na de ontbinding van de vereniging, zullen haar activa worden toevertrouwd aan het ADVN vzw
of, indien het ADVN niet meer bestaat, aan een andere vereniging of instituut waarvan het
maatschappelijk doel het dichtst dat van de onderhavige vereniging benadert.
Artikel 21
Afsluitende bepaling
Voor alles wat niet wordt bepaald door onderhavige statuten zal de Belgische wetgeving op de
verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing zijn.
Aldus opgesteld en aangenomen door de online bijeengekomen Algemene Vergadering van 27 mei
2021.

