BELGIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS, vzw
De leden van de vereniging hebben tijdens de buitengewone algemene
vergadering van 16/01/2005 besloten wijzigingen aan te brengen aan
bepaalde artikelen van de statuten die thans ais volgt moeten gelezen
worden:
Artikel 1
De vereniging wordt opgericht onder de benaming Belgian Society of
Cinematographers ook genoemd « SBC » en vertegenwoordigt de Belgische
vereniging van directeurs van de filmfotografie.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (1170
Brussel), Van Becelaerelaan, 134. Hij zal evenwel bij eenvoudige beslissing
van de Raad van Bestuur kunnen overgebracht worden in het gerechtelijk
arrondissement van Brussel gevestigt.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel :
- het bevorderen van het beroep van Directeur van de fotografie;
- het deelnemen aan manifestaties, commissies, ontmoetingen, enz..., die
verband houden met het aanleren, de schepping, de reproductie, de
overdracht, de verspreiding en het bewaren van filmbeelden;
- het verdedigen en valoriseren van de deelname van de directeur van
fotografie aIs auteur van de filmfotografie;
- het opstarten van een periodiek technisch en overlegtijdschrift tussen de
directeurs van de fotografie, de betrokken nijverheden, de producenten en de
distributiekanalen van het filmbeeld.
De vereniging zal verder aIle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel en zal tevens haar
medewerking mogen verlenen aan handelingen van gelijke aard of van aard
om het bereiken van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vereniging ontzegt zich het recht enige activiteit te ondernemen op
syndicaal, filosofisch, politiek of godsdienstig vlak.
Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Nochtans kan zij te aIlen tijde vroegtijdig ontbonden worden.
Artikel 5
De vereniging telt twee soorten leden, te weten effectieve leden en
aangesloten leden.
De effectieve leden aangesteld door de raad van bestuur volgens criteria
bepaald door een huishoudelijk reglement, nemen deel aan het juridisch
beheer van de vereniging. Zij moeten minstens 6 in aantal zijn. Enkel de
effectieve leden hebben het recht om de vermelding "SBC" achter hun naam
te plaatsen op briefpapier, naamkaartjes, aftiteling van films, diverse
publicaties, enzovoort. De vereniging behoudt zich het recht voor elke
persoon die deze afkorting onterecht gebruikt gerechtelijk te vervolgen en
schadevergoeding te eisen. Ons huishoudelijk reglement zal het principe
bepalen volgens hetwelk effectieve leden het gebruiksrecht kunnen verwerven
om het logo "SBC" te voeren, dat ais kwaliteitslabel moet beschouwd worden.
Enkelleden die reeds gemachtigd zijn om het logo "SBC" te voeren, zijn
tijdens de algemene vergadering bevoegd om aan effectieve leden die erom
verzoeken het recht toe te kennen het logo "SBC" te voeren.
De aangesloten leden zijn derden met betrekking tot de vereniging, ofschoon
zij bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doe!. Ze worden
in drie categorieën onderverdeeld.
Ereleden:
Elke fysieke persoon met ervaring die bijdraagt tot de opwaardering van het
cinematografisch
beeld kan toegelaten worden tot deze categorie.
Steunende leden:
Elke fysieke of rechtspersoonlijkheid die zich door haar beroepsactiviteit wijdt
aan de opwaardering van het cinematografisch beeld en die, met giften of
subsidiëring, de vereniging helpt bij de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
Raadgevende leden:
Elke fysieke of rechtspersoonlijkheid die op basis van haar activiteiten haar
deskundigheid ter beschikking van de vereniging kan stellen.
Enkel de leden die het logo "SBC" voeren en verenigd zijn in de algemene
vergadering, zijn bevoegd om te stemmen over de aanvaarding van een

nieuw aangesloten lid die daarom zelf verzoekt.
De algemene vergadering wordt geleid door een raad van bestuur
samengesteld uit tenminste vijf leden. De bestuurders worden voor een
periode van zes jaar door de algemene vergadering gekozen. Ze kunnen door
deze te allen tijde afgezet worden.
Artikel 6
De stichtende leden worden geacht automatisch het statuut van effectieve
leden.
De aanvaarding van nieuwe leden wordt onderworpen aan de goedkeuring
van de Raad van
Bestuur, die dient te beslissen met een meerderheid van ten minste
twee/derden van de aanwezige leden:
Met het oog hierop kan de Raad van Bestuur een toelatingscommissie
oprichten, bestaande uit
zeven leden, te weten :
- de voorzitter van de vereniging;
- twee leden van de Raad van Bestuur;
- twee leden vennoten;
- een aangesloten lid, vreemd aan de kandidaat.
De beslissingen van de toelatingscommissie worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen en zijn niet vatbaar
voor beroep. De stemmingen mogen geschieden bij volmacht.
De toelatingscommissie dient zijn beslissing niet te verantwoorden, maar is
weI gemachtigd aanbevelingen te geven, die de kandidaat moeten toelaten
om zich opnieuw aIs lid aan te bieden.
De toelatingscommissie vergadert éénmaal per jaar,
AIs steun voor hun aanvaarding mogen de kandidaten films - hetzij in zijn
geheel, hetzij bij uitreksel - voorbrengen, alsmede persartikels of
getuigenissen van filmtechniekers, filmregisseurs of andere filmmedewerkers.
De aanvaardingsvoorwaarden zijn de volgende :

- voor de effectieve leden :
- een schrijftelijke aanvraag, ingediend bij de Raad van Bestuur;
- een natuurlijke persoon zijn;
- het hoofdberoep uitoefenen van directeur fotografie, cameraman of in beeld
gespecialiseerd technicus en als zodanig aanvaard door de Raad van
Bestuur.
- voorgedragen worden door ten minste twee effectieve leden van de
vereniging;
- zich onderwerpen aan de naleving van de statuten en de reglementen van
de vereniging;
- zich onderwerpen aan ieder onderzoek, nodig geacht door de Raag van
Bestuur.
- voor de andere leden:
- De raad van bestuur bepaalt autonoom de toelatingsvoorwaarden.

Artikel 7
Het ontslag van leden - wat ook de categorie van hun lidmaatschap is - vloeit
voort uit overlijden, vrijwillig ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of uitsluiting.
Ieder lid - wat ook de categorie van zijn lidmaatschap is - kan op gelijk welk
tijdstip uit de vereniging stappen door bij aangetekend schrijven zijn ontslag
aan te bieden aan de Raad van Bestuur.
Het lid, dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft binnen de maand van
herinnering hem met het doel gericht hetzij bij gewoon, hetzij bij aangetekend
schrijven, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
De bevoegdheid om een lid van de vereniging uit te sluiten berust uitsluitend
bij de algemene vergadering die zich moet uitspreken met een meerderheid
van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Tegen deze beslissing, die niet verantwoord moet worden, is geen beroep
mogelijk. Zij kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

Artikel 8

Het lid, dat ophoudt deel uit te maken van de vereniging, noch zijn wettelijke
erfgenamen of rechtverkrijgenden, kunnen enig recht doen gel den op de
fondsen van de vereniging, noch kunnen zij terugbetaling vorderen van
betaalde bijdragen of van gestorte of geleverde bijdragen. Evenmin kunnen zij
do en overgaan tot zegeling op of boedelbeschrijving van de goederen van de
vereniging of tot het vorderen van overzicht of teruggave van haar rekeningen.

Artikel 9
De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit aIle effectieve leden en de
aanqesloten leden van de vereniging.
AIleen de effectieve leden kunnen deelnemen aan 4e stemming.
Artikel 10
De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheid om de statuten te
wijzigen, om de bestuurders en de gebeurlijke commissaris te benoemen of te
ontslaan, om het budget en de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede om
aIle machten uit te oefenen, voortvloeiende uit de wet of haar verleend door
onderhavige statuten.

Artikel 11
De gewone Algemene Vergadering wordt, "na bijeenroeping door de Raad
van Bestuur, jaarlijks gehouden in de loop van het eerste kalendertrimester op
de zetel van de vereniging of op elke andere plaats, aangeduid in het
bijeenroepingbericht.
Een buitengewone Algemene vergadering kan door de Raad van Bestuur
samengeroepen worden telkens zij het nodig oordeelt. Een buitengewone
Aigemene Vergadering dient ook te worden samengeroepen binnen de maand
na het verzoekschrift hiertoe uitgaande van ten minste één/vijfde van de
effectieve leden. Dit verzoekschrift dient schriftelijk gericht te worden aan de
Voorzitter van de Raad van Bestuur en dient de punten van de dagorde te
vermelden.
Zowel voor de gewone aIs voor de buitengewone Algemene Vergaderingen
dienen de bijeenroepings berichten, die zowei de plaats van bijeenkomst aIs
de dagorde bevatten, aan de leden door middel van E-mail of door simpele
postbrief, in de twee gevallen verstuurd te worden minstens tien dagen voor
de datum ervan. Ingevai van hoogdringendheid mag deze termijn ingekort
worden tot vijf dagen, doch dan dient het bIjeenroepings bericht evenwel de
reden van de hoogdringendheid te vermelden.

Artikel 12
De Raad van Bestuur stelt de dagorde vast zowel van de gewone aIs van de
buitengewone Algemene Vergaderingen. zij dient op de dagorde ook te
vermeiden ieder punt, voorgesteld door één/twintigste van de leden vennoten
en bij aangetekend schrijven ten minste één maand voor de datum van de
vergadering ingediend bij de Raad van Bestuur. De Algemene vergadering zai
toch over punten, die niet op de dagorde vermeld werden, kunnen
beraadslagen en beslissen, op voorwaarde evenwel dat ten minste
twee/derden van de aanwezige leden hiermede instemmen.
Artikel 13
Ieder effectief lid beschikt over één stem. De effectieve leden hebben het
recht hun stem uit te brengen hetzij persoonlijk, hetzij bij volmachtdrager, die
dan zelf ook weI de hoedanigheid van stemgerechtigd lld-vennoot dient te
bezitten.
Een volmachtdrager mag evenwel slechts drager zijn van één enkele
volmacht.

Artikel 14
De Algemene Vergadering beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden
om aIle daden te stellen met het oog op de verwezenlijking van het doel van
de vereniging.

Artikel 15
Behoudens tegenstrijdige bepaling van de wet of van onderhavige statuten
beraadslaagt en beslist de Algemene vergadering geldig over aIle punten van
de dagorde, welk ook het aantal van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden is. De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of
indien
deze afwezig is door de ondervoorzitter, bij ontstentenis, door de Secretaris of
door de Schatbewaarder. De Voorzitter bepaalt de wijze van stemmen. De
stemming zal evenwel geheim zijn indien één van de Ieden hiertoe een
verzoek indient. De stem opnemers worden aangeduid door de Algemene
Vergadering.

Artikel 16

De Algemene Vergadering kan slechts geldig de statuten wijzigen mits
naleving van de wetteIijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 17
De processen-verbaal van de Algemene Vergadering worden opgetekend
door de Secretaris en tegengetekend door de Voorzitter. Zij worden
bijgehouden in een speciaal daartoe gehouden register, dat ter beschikking
van de Ieden vennoten en de aangesloten Ieden Iigt op de zetel van de
vereniging. Afschriften of uitreksels hiervan, ondertekend door de Voorzitter of
bij diens ontstentenis door de Secretaris, mogen hiervan afgeleverd worden
aan derden geïnteresseerden.

Artikel 18
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, gekozen door de
Algemene Vergadering zoals beschreven in artikel 5. De Raad van Bestuur
kiest onder zijn leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, twee Secretarissen
en een Schatbewaarder. De Secretarissen, tevens genoemd "Secretarissen
Generaal", zullen eventueel de taak van Directeuren vervullen. Ieder van de
leden staat in voor de vervulling van zijn mandaat. De bestuurders zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verplichtingen van de vereniging; hun
verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het hun verleende
mandaat.

Artikel 19
De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om
aIle handelingen van bestuur en beschikking te stellen, ter uitzondering
evenwel die handelingen, die de wet en onderhavige statuten uitsIuitend aan
de bevoegdheid van de Algemene Vergadering toekent en aIle handelingen
niet uitdrukkelijk verboden of beperkt door de Algemene Vergadering
gedurende haar nominatie.
Zo kan de Raad van Bestuur alleen beslissen over aIle handelingen, die
overeenkomstig artikel 3 hierboven betrekking hebben op de verwezenlijking
van het doel van de vereniging.
Verder kan de Raad van Bestuur met name aIle betalingen uitvoeren en
ontvangen; hierover kwijting verlenen of vorderen; aIle inbewaargevingen uit
te voeren of te ontvangen; te verwerven, te ruilen of te vervreemden, evenals
in huur te nemen of in huur te geven, zelfs voor een periode van meer dan

negen jaar, aIle roerende en onroerende goederen; aIle overdrachten van
roerende en onroerende goederen, aangewend ten dienste van de vereniging
te aanvaarden aan te nemen en te ontvangen aIle private en openbare
subsidies en tussenkomsteni aIle legaten of schenkingen aan te nemen en te
ontvangen; in aIle contracten en overeenkomsten toe te stemmen en deze af
te sluiten; aIle leningen, met of zonder waarborg, aan te gaan in aIle
indeplaatsstellingen en borgstellingen toe te stemmen en te aanvaarden; de
onroerende goederen van de vereniging te hypothekeren; aIle leningen en
voorschotten, met of zonder gedwongen tenuitvoerlegging, aan te gaan en uit
te voeren; af te zien van aIle persoonlijke en andere waarborgen; voor of na
betaling opheffing te verlenen van aIle hypothecaire en bevoorrechte
inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen en andere beletsels; voor de
rechtbank op te treden aIs eiser of aIs verweerder, te doen pleiten, vonnissen
en arresten te bekomen en deze ten uitvoer te doen leggen; dading te treffen
en compromis aan te gaan.
Tevens kan de Raad van Bestuur rekeningen onder gelijk welke vorm openen
bij financiéle instellingen.
Tot. slot is het ook de Raad van Bestuur, die hetzij zelf, hetzij bij delegatie aIle
agenten, bedienden en personeelsleden van de vereniging benoemt en
ontslaat, alsmede hun bezoldiging vaststelt.
Artikel 20
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, van de
Secretaris of van de Schatbewaarder telkens het belang van de vereniging dit
vereist. De Raad van Bestuur dient verder samengeroepen te worden
wanneer ten minste twee bestuurders hiertoe verzoeken. Dit verzoekschrift
dient
vergezeld
te
zijn
van
de
voorgestelde
dagorde.
De
bijeenroepingberichten dienen bij gewoon schrijven verstuurd te worden
minstens acht dagen voor de datum van de vergadering en zij dienen de
dagorde aan te duiden.

Artikel 21
De Raad van Bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vereniging – met
toekenning van het daartoe bestemde handtekening van vereniging opdragen en toevertrouwen aan één van haar leden, die alsdan de titel van
« gedelegeerd bestuurder » zal voeren.
De Raad van Bestuur kan verder bijzondere volmachten toekennen aan
volmachtdragers van haar keuze.
Artikel 22

Alle gerechtelijke vervolgingen, zowel aIs eiser aIs verweerder, worden
namens de vereniging doorgevoerd door de Raad van Bestuur door de
voorzitter of door een bestuurder, hiertoe speciaal aangesteld door de Raad
van Bestuur.
Artikel 23
Alle akten, die de vereniging verbinden, aIle bevoegdheden en volmachten,
aIle ontslagen van agenten, bedienden en andere personeelsleden van de
vereniging worden - bij ontstentenis van een speciale beslissing van de Raad
van Bestuur - ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur,
zonder dat deze laatste zich ten overstaan van derden dient te verantwoorden
over enige voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 24
De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden
vastgelegd in processen-verbaal, die bijgehouden worden op de zetel van de
vereniging. Afschriften hiervan kunnen op hun verzoek aan de leden van de
Raad van Bestuur toegezonden worden.
Artikel 25
De effectieve leden verbinden zich ertoe een contributie te betalen waarvan
het bedrag op voordracht van de raad van bestuur door de algemene
vergadering wordt bepaald. Het bedrag van deze contributie mag de € 250 per
jaar niet overschrijden. Zij wordt bij voorrang besteed om de bestuurskosten
van de vereniging te dekken en om haar doelstellingen te verwezenlijken. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de effectieve leden in categorieën
met verschillende contributies in te delen. De hoogste contributie mag die,
welke vastgelegd werd door de algemene vergadering, niet overschrijden.
Artikel 26
Het boekjaar van de vereniging Ioopt van één januari tot eenendertig
december van ieder kalenderjaar.
Afwijkend hiervan zal het eerste boekjaar van de vereniging evenwel Iopen
vanaf haar oprichting tot eenendertig december 1900-vier-en-negentig.
Ieder jaar, in de Ioop van het eerste trimester, worden de rekeningen van het
voorbije boekjaar afgesloten en wordt het budget voor het volgend boekjaar
opgesteld. Zowel het één aIs het ander wordt door de Raad van Bestuur ter
goedkeuring voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering.
De eerste gewone jaarlijkse Algemene Vergadering van de vereniging zal
gehouden worden in de Ioop van het eerste trimester van het jaar 1900-vijfen-negentig.

Deze vergadering kan één of meer commissarissen benoemen om deze
rekeningen te verifiëren en hun eventueel bezoldiging vast te stellen.
Dergelijke commissarissen worden benoemd voor een duur van maximum
vier jaar en zijn bij uittreding herkiesbaar.
Artikel 27
De ontbinding en de vereffening van de vereniging zullen geregeld worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 28
Ingeval van vroegtijdige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene
Vergadering, die tot de vroegtijdige ontbinding heeft besloten, één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en beslist, na vereffening van het
passief, om de goederen en waarden van de ontbonden vereniging een
bestemming te geven, dewelke zo dicht mogelijk aanleunt bij het doel,
waartoe de ontbonden vereniging werd opgericht .
Artikel 29
Alle punten, waarin door onderhavige statuten niet werd voorzien, zullen
volgens de wettelijke bepalingen beslecht worden.
Tijdens de buitengewone algemene vergadering hebben de leden de
volgende personen gekozen om de raad van bestuur te vormen:

- voorzitter: GOEFFERS André, geboren 25 februari 1934, woonachtig te
1950 Kraainem,
Acaciastraat 21.
- ondervoorzitter. VAN LAER Michel, geboren 11/10/1942, woonachtig te 3120
Trepmelo,
Honsdonkstraat 63.
secretaris: HOUSSIAU Michel, geboren 23/07/1944, woonachtig te 1170
Brussel,
Van Becelaerelaan 134

- penningmeester: BAUDOUR Michel, geboren 19/02/1944, woonachtig te
1180 Brussel,

Blücherlaan 11.
- beheerder: FROMONT Raymond, geboren 28/09/1951, woonachtig te 7760
Velaines, rue
Albert Duprez, n° 3.

Gedaan te Brussel, 27/12/2005.
André Goeffers, voorzitter.

