STATUTEN VAN AEFMAT (goedgekeurd door de AV van 6 maart en de BAV van 24 april
2016)
De vereniging werd opgericht op 21 december 1982 door de volgende stichtende leden:
1 Mevr. Elizabeth COLLINS RAJNA, met de Britse nationaliteit,
directrice van het Alexander Study Centre, te Cleeve Priory, Watchet,
Somerset TA 23 OJS, Engeland.
2 Mevr. Godelieve STRUYF-DENYS, met de Belgische nationaliteit,
directrice van het Centre de Recherche en Psychomotricité et Thérapie Manuelles,
Terkamerenstraat 225, 1150 Brussel.
3 Mevr. Cars. VAN WERSCH, met de Belgische nationaliteit,
actrice,
Fruithoflaan 102/42, 2600 Berchem-Antwerpen.
4 Dhr. Paul COLLINS, met de Britse nationaliteit,
directeur van de School of Alexander Studies
Cleeve Priory, Watchet, Somerset TA 23 OJS, Engeland.
5 Dhr. Jean GODFRIN, met de Belgische nationaliteit,
doctor in de rechten,
Kardinaal Nicaralaan 69, 1600 Brussel.
6 Dhr. André STRUYF, met de Belgische nationaliteit,
arts,
Terkamerenstraat 225, 1150 Brussel.
7 Mevr. Sonia LISMER, met de Britse nationaliteit,
Schepenenstraat 39, 1050 Brussel.
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TITEL EEN: NAAM EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Artikel 1

Naam
De naam van de vereniging is:
in het Frans:
ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS F. MATTHIAS ALEXANDER TECHNIQUE DE BELGIQUE
in het Nederlands:
VERENIGING VOOR LERAREN F. MATTHIAS ALEXANDER TECHNIEK IN BELGIE
in het Engels:
ASSOCIATION OF TEACHERS OF THE F. MATTHIAS ALEXANDER TECHNIQUE IN BELGIUM
Afgekort:
AEFMAT

Artikel 2

Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Solleveldstraat 53, 1200 Brussel
(gerechtelijk arrondissement Brussel).
De maatschappelijke zetel kan bij beslissing van de algemene vergadering naar elke andere
plaats in België worden overgebracht.

TITEL TWEE: DOEL
Artikel 3

Doel
3.1. De vereniging heeft als doel:
3.1.1. het doorgeven, promoten en ontwikkelen van de Alexandertechniek en de
principes van F.M. Alexander;
3.1.2. het toezien op de professionele competentie van haar leden;
3.1.3. het erkennen van de scholen voor de lerarenopleiding in de
Alexandertechniek in België.
3.2. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel. Zij mag met name haar medewerking verlenen aan
en belangstelling betonen voor gelijkaardige activiteiten.
3.3. De vereniging zal de reglementen opstellen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar doel en ze laten goedkeuren door de algemene vergadering
met 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 4
4.1
4.2

Internationaal lidmaatschap van de vereniging
De vereniging maakt deel uit van ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies), het
internationaal netwerk van beroepsverenigingen voor Alexandertechniek.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de aanbevelingen en de
beslissingen van de vergaderingen van ATAS.
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TITEL DRIE: LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Lidmaatschap van AEFMAT
AEFMAT telt 4 categorieën van leden:
 Effectieve leden
 Leden-studenten
 Ereleden
 Sympathiserende leden
Artikel 6
Toetredingsvoorwaarden
6.1. Effectieve leden
De effectieve leden:
a. zijn leraren van de Alexandertechniek
b. moeten ten minste met drie zijn
c. zijn de enigen met stemrecht.
Elk kandidaat-lid legt zijn aanvraag voor lidmaatschap voor aan de raad van bestuur, die de
kandidaatstelling zal beoordelen op basis van de onderstaande criteria:
6.1.1 Het kandidaat-lid moet een diploma hebben dat hem toelaat de Alexandertechniek
te onderrichten. Dat diploma moet afgeleverd zijn door een school die door AEFMAT of door
een van de verenigingen van het ATAS-netwerk erkend is.
6.1.2 Ingeval het diploma langer dan een jaar voor de datum van de kandidaatstelling
werd afgeleverd, moet het kandidaat-lid ofwel effectief lid zijn van een van de verenigingen
van het ATAS-netwerk, of worden voorgedragen door twee leraren van een vereniging van
het ATAS-netwerk, en toegelaten worden door het toetredingscomité van AEFMAT dat over
het lidmaatschap van de kandidaat beslist.
6.1.3 Voor kandidaten die een diploma hebben van een school die niet door AEFMAT of
door een vereniging van het ATAS-netwerk erkend is of kandidaten die geen diploma
hebben, moet er een speciale evaluatieprocedure worden gevolgd die geval per geval door
het toetredingscomité zal worden bepaald.
6.2
Leden-studenten
Zodra een student is ingeschreven in een school die door AEFMAT erkend is, kan hij lidstudent worden.
Vanaf het 7e trimester van de opleiding kunnen leden-studenten de algemene vergadering
bijwonen. Zij hebben echter geen stemrecht.
Zodra een lid-student zijn diploma behaald heeft, kan hij bij de raad van bestuur een
aanvraag tot toetreding als effectief lid indienen. De raad van bestuur zal zijn aanvraag in
overeenstemming met deze statuten onderzoeken.
6.3
Ereleden
De raad van bestuur kan de algemene vergadering voorstellen om een persoon, die al dan
niet lid is, tot erelid te benoemen op grond van zijn bijdrage aan het beroep, aan de
Alexandertechniek en/of aan AEFMAT.
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De raad van bestuur stelt de modaliteiten (duur, bijdrage, stemrecht …) van dit
erelidmaatschap voor aan de algemene vergadering.
6.4
Sympathiserende leden
Ieder die sympathiserend lid wil worden, moet bij de raad van bestuur een schriftelijke
aanvraag indienen en de redenen vermelden waarom hij sympathiserend lid wil worden.
6.5
Reglementen
Ieder lid moet de reglementen van de vereniging die op hem betrekking hebben, naleven.
6.6
Aanvaarding door de algemene vergadering
De raad van bestuur onderzoekt alle kandidaatstellingen in overeenstemming met de
bovenvermelde criteria volgens de categorie van lidmaatschap.
De raad van bestuur legt alle kandidaatstellingen samen met een gemotiveerd advies aan
de algemene vergadering voor. De algemene vergadering beslist over de toetreding met
2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Om het administratief proces te vergemakkelijken kan de algemene vergadering deze
bevoegdheid evenwel geheel of gedeeltelijk aan de raad van bestuur overdragen.
Artikel 7

Bijdragen

7.1

7.2
7.3

De effectieve leden, sympathiserende leden, leden-studenten en, in voorkomend
geval, de ereleden betalen een jaarlijkse bijdrage. De algemene vergadering bepaalt
het bedrag van die bijdrage. De jaarlijkse bijdrage mag niet meer dan € 250
bedragen.
De bijdrage is verworven door AEFMAT en kan niet geheel of gedeeltelijk worden
terugbetaald.
De betaling van deze bijdrage staat los van elke andere financiële transactie.

Artikel 8

Stemrecht
Alleen de effectieve leden (en in voorkomend geval, de ereleden die ook leraar van de
Alexandertechniek zijn) hebben stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 9

Verzekering
Alle effectieve leden moeten een verzekering afsluiten die hun burgerlijke en professionele
aansprakelijkheid dekt.

Artikel 10
10.1
10.2
10.3

Ontslagen en uitsluitingen
De leden kunnen zich op elk moment terugtrekken uit de vereniging door hun
ontslag schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur.
Leden die hun bijdrage op de dag van de gewone algemene vergadering niet betaald
hebben, worden geacht ontslagnemend te zijn.
Uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden beslist met
een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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10.4
10.5

Het opnieuw toetreden van een lid moet voldoen aan de bepalingen van artikel 6 van
deze statuten.
De raad van bestuur kan leden van de activiteiten en lijsten van AEFMAT schorsen
wanneer zij de statuten, de deontologische code en/of de wetten van eer en fatsoen
ernstig overtreden hebben, en dat tot de algemene vergadering beslist heeft om hen
al dan niet uit te sluiten.

Artikel 11
Rechten op het maatschappelijk vermogen
Ontslagnemende of uitgesloten leden en rechthebbenden van een ontslagnemend,
uitgesloten of overleden lid, kunnen geen rechten laten gelden op het maatschappelijk
vermogen van de vereniging.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden met stemrecht (cf. artikel 8).
De gewone algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer de helft
van haar effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De buitengewone algemene vergadering beraadslaagt in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of bij gebrek daaraan door de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur.
Artikel 13
Volmachten
Een lid kan op om het even welke schriftelijke of mondelinge manier aan een ander
effectief lid volmacht geven om te stemmen. Een effectief lid kan ten hoogste twee
volmachten hebben.
Volmachten worden aanvaard tot een kwartier na de opening van de algemene
vergadering.
Artikel 14
Bevoegdheden van de algemene vergadering
Beraadslaging van de algemene vergadering is vereist voor:
1. een wijziging van de statuten;
2. de benoeming en afzetting van bestuurders;
3. de benoeming en afzetting van de commissarissen en de vaststelling van hun
bezoldiging ingeval hun mandaat bezoldigd is;
4. de kwijting die aan de bestuurders en commissarissen moet worden verleend;
5. de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. het lidmaatschap van leden die niet onder de aan de raad van bestuur gedelegeerde
bevoegdheid vallen;
8. de uitsluiting van een lid;
9. het omvormen van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
10. de goedkeuring van aanbevelingen van beslissingen van vergaderingen van ATAS;
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11. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 15
15.1
15.2

15.3

15.4

Bijeenroepingen
De raad van bestuur kiest de datum van de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur roept alle leden bijeen op de algemene vergaderingen.
Oproepingen gebeuren per gewone brief, via e-mail of fax en moeten ten minste
acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd zijn.
Zij bevatten de agenda.
De naam van de personen die toetreden, ontslagen, geschorst of uitgesloten
worden, moeten in de agenda van de algemene vergaderingen worden vermeld.
Voorstellen die door één twintigste van de leden werden ondertekend, moeten op
de agenda worden geplaatst.
De algemene vergadering moet door de raad van bestuur worden bijeengeroepen
wanneer 1/5 van de effectieve leden daar schriftelijk om vraagt.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen binnen 21 dagen nadat
de bijeenroeping werd gevraagd.
De algemene vergadering wordt uiterlijk op de 40e dag na dat verzoek gehouden.

Artikel 16
Stemming van de algemene vergadering
16.1 Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering.
16.2.1 De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten dat
anders bepalen.
16.2.2 Om het doel van de vereniging te wijzigen en om ze te ontbinden is 4/5 van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.
16.2.3. Voor een statutenwijziging, toetreding of uitsluiting van leden, stemming over de
reglementen alsook de erkenning van een school voor de lerarenopleiding in de
Alexandertechniek, is twee derde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden vereist.
16.3 De algemene vergadering kan beraadslagen over een punt dat niet op de agenda
staat mits vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee
instemt.
16.4 Effectieve leden kunnen niet meer dan twee volmachten hebben om te stemmen.
16.5 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem
vervangt, doorslaggevend.
Artikel 17
17.1

17.2

Beslissingen van de algemene vergadering
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd in een
notulenboek, dat op verzoek door de leden en door derden op wie die beslissingen
betrekking hebben, kan worden ingekeken.
Effectieve leden krijgen het verslag toegestuurd via e-mail.
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17.3

Wijzigingen aan de statuten moeten zo snel mogelijk op de griffie van de rechtbank
van koophandel worden neergelegd. Dat geldt ook voor elke aanstelling, ontslag of
afzetting van bestuurders.

TITEL VIJF: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 18
Samenstelling van de raad van bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad die uit ten minste drie en ten hoogste acht
bestuurders bestaat; zij worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering en
worden gekozen onder de effectieve leden.
Een bestuurder kan zijn ontslag indienen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving (met
vermelding van de effectieve datum van zijn ontslag) aan de raad van bestuur.
Artikel 19
Mandaat van de bestuurders
Het mandaat van een bestuurder loopt over 3 jaar en eindigt wanneer hij de raad van
bestuur daar schriftelijk om verzoekt of als gevolg van een beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 20
20.1
20.2
20.3

Functies van de bestuurders
De raad wijst onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester,
secretaris en internationale verbindingspersoon aan.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de
ondervoorzitter.

Artikel 21
Beslissingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur zetelt rechtsgeldig wanneer twee derde van de leden aanwezig is,
waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van de aanwezige stemmen, behalve voor de toetreding van nieuwe leden in welk geval
2/3 van de aanwezige stemmen vereist is.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of in zijn afwezigheid die van de
ondervoorzitter doorslaggevend.
Artikel 22
22.1

22.2
22.3
22.4

Bevoegdheden en verplichtingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur moet de rekeningen van het verstreken boekjaar en de
begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorleggen.
De raad van bestuur kiest de datum van de gewone algemene vergadering.
Alle bevoegdheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
verleend zijn, vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het
bestuur en het beheer van de vereniging. Hij kan namelijk, zonder dat deze
opsomming beperkend is en onverminderd elke andere macht voortspruitend uit de
wet of uit de statuten, alle akten en alle overeenkomsten sluiten en verlijden,
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22.5

dadingen aangaan, compromissen aangaan, alle roerende en onroerende goederen
aankopen, ruilen, verkopen, met hypotheek bezwaren, leningen aangaan,
huurcontracten van alle duur sluiten, alle legaten, toelagen, giften en transferten
ontvangen, aan alle rechten verzaken, alle machten overdragen aan mandatarissen
van zijn keus, die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen,
zowel als verweerder als eiser.
Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en afzetten, alle sommen en
waarden innen en ontvangen, alle in bewaring gegeven sommen en waarden
opvragen, rekeningen openen bij de banken, op voornoemde rekeningen alle
verrichtingen doen en met name het opvragen van gelden, overschrijvings- of
transfertorders of elk ander betalingsmandaat, een banksafe huren, alle door de
vereniging verschuldigde sommen betalen, bij de post, de douane, de
spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven,
telegrammen en collo afhalen; alle postwissels en postassignaties of -kwijtingen
innen.

Artikel 23
Akten
De akten die de vereniging verbinden, andere dan die van dagelijks bestuur, worden behoudens bijzondere volmacht gegeven door de raad, ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders die hun bevoegdheden niet hoeven te bewijzen jegens derden.
Artikel 24
Verantwoordelijkheid
De uitoefening van hun functie brengt voor de bestuurders geen persoonlijke
verplichtingen mee. Ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is niet bezoldigd.

TITEL ZES: REGLEMENTEN
Artikel 25
Reglementen
De algemene vergadering stemt over de volgende reglementen met 2/3 van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden:
1. Huishoudelijk reglement;
2. Deontologische code;
3. Reglement van de scholen voor lerarenopleidingen in de Alexandertechniek;
4. Reglement van het toetredingscomité.
TITEL ZEVEN: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 26
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 27

Commissaris van de rekeningen
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De algemene vergadering kan een commissaris aanstellen die gelast is met de controle van
de rekeningen van de vereniging en die aan de algemene vergadering een jaarverslag moet
voorleggen.
Artikel 28
Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vereniging moet de algemene vergadering de vereffenaar(s)
aanstellen, zijn (hun) bevoegdheden vaststellen en de bestemming aangeven die aan het
netto-actief van het maatschappelijk vermogen moet worden gegeven.
Artikel 29
Auteursrechten
Met de auteur wordt overeengekomen dat alle werken of creaties (vertalingen,
publicaties, het schrijven van teksten, workshops, foto's of andere media …) die voor de
vereniging worden verwezenlijkt, eigendom worden van de vereniging, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 30
Referentietekst
De doorslaggevende versie van elk document van de vereniging is deze in de taal waarin
het document werd opgesteld.
Artikel 31
Permanente opleiding
Ieder effectief lid verbindt zich ertoe permanente opleidingen in de Alexandertechniek te
volgen teneinde de kwaliteit van zijn onderricht in stand te houden.
Artikel 32
Erkende opleidingsscholen
Het Reglement van de scholen voor de lerarenopleiding in de Alexandertechniek bepaalt
de voorwaarden voor de opening en de werking van een door AEFMAT erkende
opleidingsschool.
De directeur en alle leraren verbinden zich ertoe dat reglement te respecteren.

***
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