EDSA

EUROPEAN DOWN
SYNDROME ASSOCIATION
Voorwoord
De European Down Syndrome Association (EDSA), hierna “de Vereniging” genoemd, werd
opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27
juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende verenigingen zonder winstoogmerk,
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en rechtspersonen.
Sindsdien werkte de vereniging als een netwerk op onderwerpen die gemeen zijn aan alle lidorganisaties met volledige inachtneming van de verscheidene en relevante rollen van haar lidorganisaties.
Naam en hoofdzetel
Artikel 1
1. De naam van de vereniging luidt “European Down Syndrome Association”, met als acroniem
“EDSA”.
2. Ze is onpartijdig op politiek vlak en onkerkelijk.
Artikel 2
1. De hoofdzetel is gevestigd 35 de Meeûs square te 1000 Brussel.
De hoofdzetel kan worden overgebracht naar welke plaats dan ook in België door beslissing van
de Raad. De betreffende beslissing dient in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
te worden, binnen de maand na de datum waarop zij wordt genomen.
2. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 – Doeleinden en beginselen
De doeleinden van de Vereniging luiden als volgt:
1. bevordering van het welzijn van de personen met Down Syndroom op alle manieren, op alle
vlakken en in elk aspect van het leven: gezondheid, opvoeding, personaliteit, zelfbeschikking en
inpassing in de maatschappij overeenkomstig de persoonsverlangens en –gaven.
2. bevordering van de mensenrechten van personen met Down Syndroom als verenigde stem van
de organisaties van personen met Down Syndroom. De vereniging vestigt onder andere haar
verdediging op het gebruik van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en
andere mensenrechtenwerktuigen.
3. bevordering van het zelf-opkomen van personen met Down Syndroom op alle mogelijke wijzen
door hen de noodzakelijke opportuniteiten te geven.
4. bevordering van alle wetenschappelijke inspanningen met het oog op vorderingen en
verbeteringen in medische zorgen, opvoeding, revalidatie, beroepsonderwijs, tewerkstelling, vrije
tijd en onafhankelijk leven.
5. bevordering van de belangen van de personen met Down Synroom door alle noodzakelijke
ressources, steun en diensten met het oog hierop te garanderen
6. scheppen van een band tussen alle personen met DS, hun families, vrienden en verenigingen.
Artikel 4 – Acties van de Vereniging
1. vertegenwoordiging van alle personen met DS in Europa; medewerking met de Europese
Commissie, het Europees Parlement, andere Europese instellingen met het oog op de
ondersteuning van personen met DS of andere vormen van handicap.
2. medewerking met Europese organisaties, in het bijzonder bezorgd over medische en
wetenschappelijke aspecten verbonden met het Down Syndroom.
3. vertegenwoordiging en zelf-opkomen van alle personen met DS en hun families in alle relevante
internationale gebeurtenissen alsook acties, organisaties, organen en autoriteiten, indien dienstig
of noodzakelijk geacht.
4. ondersteuning van rijksorganisaties van personen met DS, waarbij hen inlichtingen en raad
gegeven worden, alsook de toegang tot een uitgebreide database

5. verwezenlijking van de volledige inpassing van personen met DS, hun onbeperkte deelname in
alle gebieden van de maatschappij en behoorlijke toegang tot hun rechten als Europese burgers.
6. terbeschikkingstelling van een discussieforum voor relevante onderwerpen en
informatieverspreiding
7. ondersteuning van haar leden met bijzondere nadruk op de behoeften van mensen van
verschillende leeftijd, en speciale nadruk op jongeren en op hun sociale inpassing.
Artikel 5 – Lidmaatschap
De Vereniging heeft verschillende categorieën van leden:
1. Gewone leden: nationale, regionale of plaatselijke verenigingen zonder winstoogmerk,
rechtspersonen of verenigingen van personen met DS en die personen met DS vertegenwoordigen
in één van de landen van de Europese Unie.
2. Aangesloten leden: nationale, regionale of plaatselijke verenigingen zonder winstoogmerk,
rechtspersonen of verenigingen van personen met DS en die personen met DS vertegenwoordigen
en werkzaam zijn in Europa.
3. Geassocieerde leden: nationale, regionale of plaatselijke verenigingen zonder winstoogmerk,
rechtspersonen of verenigingen van personen met DS en die personen met DS vertegenwoordigen
en werkzaam zijn in gebieden welke grenzen aan de Europese Unie en Europa.
Het aantal leden is niet beperkt. Lidmaatschapsrechten zijn jaarlijks betaalbaar. De algemene
vergadering beslist over de lidmaatschapsrechten tot een maximum van EUR 3.000.
Andere deelnemingsproblemen worden behandeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 6 – Deelname van niet-leden
Waarnemers en vrienden: alle organisaties of particulieren die niet voldoen aan de voorwaarden
om gewone, aangesloten of geassocieerde leden te worden, maar positief belang vertonen t.o.v. de
doeleinden van de vereniging en evenzeer geïnteresseerd zijn in het welzijn van personen met DS
of elke andere handicap of chronische ziekte, doch zonder stemrecht.
Artikel 7 – Algemene vergadering
1. De algemene vergadering is de soevereine autoriteit van de Vereniging. Ze bestaat uit alle
gewone, aangesloten en geassocieerde lid-organisaties.
2. Zij houdt een gewone vergadering eenmaal per jaar. Ze kan eveneens in buitengewone
vergadering bijeenkomen indien nodig, door beslissing van 50% van de Raad of op verzoek van
25% van de lid-organisaties.
3. De Raad stuurt een bijeenroepingsbrief aan de lid-organisaties drie maanden op voorhand. De
oproepingsbrief, m.i.v. de voorgestelde dagorde wordt verstuurd aan elke lid-organisatie twee
weken vóór de datum van de vergadering.
4. De algemene vergadering is geldig ongeacht het aantal deelnemers voor zover de
oproepingsbrief verstuurd werd zoals vermeld in de statuten.
Artikel 8 – Functies van de algemene vergadering
De algemene vergadering
1. verkiest de Raad. De verkiezingen vinden plaats op basis van de door de leden voorgedragen
kandidaatstellingen.
2. wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad of bij zijn afwezigheid, door de
ondervoorzitters.
3. mag wijzigingen van de statuten van de Vereniging aannemen.
4. onderzoekt en keurt het verslag van de Penningmeester en het budget van de vereniging goed.
5. mag de bestuurders en leden van het toelatingscomité aanstellen en ontslagen.
6. mag accountants aanstellen en ontslagen; en indien hen een vergoeding wordt toegekend,
bewuste vergoeding bepalen.
7. betaalt de bestuurders en accountants.
8. beslist over de uitsluiting van leden.
9. beslist over de ontbinding van de Vereniging.
10. houdt een gewone vergadering eenmaal per jaar. Ze kan eveneens in buitengewone
vergadering bijeenkomen indien nodig, door beslissing van 50% van de Raad of op verzoek van
25% van de lid-organisaties.

11. De Raad stuurt de oproepingsbrief voor de vergadering aan de lid-organisaties drie maanden
op voorhand. De oproepingsbrief, samen met de voorgestelde dagorde, wordt verstuurd aan elk
lid-organisatie twee weken vóór de datum van de vergadering.
Artikel 9
De algemene vergadering kan slechts rechtmatig de ontbinding van de vereniging of wijzigingen
van haar oprichting beslissen indien zij voldoet aan de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk en aan de statuten.
Artikel 10 – Wijziging van de statuten van de vereniging
Elke wijziging wordt aangenomen mits een meerderheid van twee derden van de op de algemene
vergadering aanwezige leden.
Artikel 11 – De Raad
De vereniging wordt bestuurd door een Raad bestaande uit minstens vijf en hoogstens elf leden,
onder welke de voorzitter, twee ondervoorzitters, de secretaris-generaal en de penningmeester.
Minstens twee derden van de leden van de Raad zijn personen met DS, ouders of familieleden.
Hun mandaat mag op elk ogenblik beëindigd worden door beslissing van de algemene vergadering
genomen met een meerderheid van twee derden van de aanwezige leden.
Er mogen in de Raad geen twee leden zijn van hetzelfde land.
Artikel 12
Alle de vereniging bindende akten worden rechtmatig ondertekend namens de vereniging door de
voorzitter van de Raad en de secretaris-generaal, handelende gezamenlijk.
Zij hoeven geen besluit van de Raad of welke machtiging dan ook te bewijzen jegens derden. Deze
vertegenwoordigingswijze geldt eveneens voor rechtshandelingen.
Artikel 13
De leden van de Raad gaan geen persoonlijke verbintenissen aan wat de verbintenissen van de
vereniging betreft.
Hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot de uitvoering van hun opdracht.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voorzitterschap
Artikel 14 – De voorzitter
De voorzitter wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar. Hij zit
alle vergaderingen van de Raad en de algemene vergadering voor.
De voorzitter mag een ouder of een professioneel beoefenaar zijn.
Artikel 15 – De ondervoorzitters
Twee ondervoorzitters worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie
jaar.
Artikel 16 – De secretaris-generaal
De secretaris-generaal wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie
jaar.
Indien de secretaris-generaal zijn ontslag indient of indien zijn ontslag verzocht wordt, wordt zijn
opvolger voorlopig benoemd door een meerderheid van twee derden van de Raad tot de volgende
algemene vergadering.
Artikel 17 – De penningmeester
De penningmeester wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
De opdrachten van de voorzitter, ondervoorzitters, secretaris-generaal en penningmeester
worden in het huishoudelijk reglement van de vereniging gedetailleerd.

Financiën
Artikel 18
Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.
Na elk boekjaar maakt de Raad de jaarrekening van het afgelopen jaar op en legt ze aan de
vergadering ter goedkeuring voor.
De balans mag voor een algemene vergadering worden geauditeerd.
Minstens twee weken vóór de vergadering wordt de balans aan de leden gestuurd, die toegang
mogen vragen tot alle documenten waarop de balans gebaseerd is. Deze documenten kunnen
worden ingezien op de vergadering.
Artikel 19
Het kredietsaldo vermeerdert het kapitaal van de vereniging en mag geenszins aan de leden als
dividend of anders verdeeld worden.
Ontbinding van EDSA
Artikel 20
De Vereniging kan vroegtijdig worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering of
een rechterlijke beslissing.
Een ontbindingsvoorstel van de Vereniging dient te worden overhandigd aan de secretarisgeneraal minstens drie maanden vóór een gewone of uitzonderlijke vergadering van de Algemene
Vergadering.
Een voorstel tot ontbinding van de Vereniging mag worden voorgelegd hetzij door een meerderheid
van twee derden van de Raad hetzij door minstens 50% van de leden.
Bij vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering of bij gebrek eraan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars aan, beslist over hun bevoegdheden en bepaalt hoe de schulden vereffend en
de resterende activa overgedragen worden.

Artikel 21
In geval van ontbinding worden de overblijvende activa aan een vereniging, stichting of
inrichting overgedragen die dezelfde doeleinden heeft als de Vereniging. Wanneer er
verscheidene gekwalificeerde organisaties zijn, kiest de Algemene Vergadering er één of
naar goeddunken, verdeelt de activa onder alle gekwalificeerde organisaties.
Indien geen inrichting met een gelijkaardig doel bekend is, kent de Algemene Vergadering
het eigendom toe aan één of meer verenigingen, stichtingen of inrichtingen die een doel
hebben, welk in zekere mate met dat van EDSA overeenstemt.
Voor ne varietur vertaling in het Nederlands van een in Engels gesteld document
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De beëdigde vertaalster,

