“BELGIAN SIGN ORGANIZATION, powered by Techlink”, Joseph Chantraineplantsoen 1
te 3070 Kortenberg
Een afdeling van TECHLINK
Statuten van een Feitelijke Vereniging

HOOFDSTUK 1 - oprichting, zetel en doel
Artikel 1

Er is een feitelijke vereniging opgericht, onder de benaming « Belgian Sign Organization,
powered by Techlink », afgekort « BSO, powered by Techlink », vereniging die werd erkend
door de FOD economie als enige Belgische vertegenwoordigster van het beroep van fabrikantinstallateur van signs. Ze is alzo de « Sign Division » van Techlink die zelf een
Beroepsvereniging is op nationaal, regionaal en lokaal niveau en die de installatiebedrijven
zoals elektro & HVAC verbindt.
Artikel 2
De zetel van deze vereniging is gevestigd te 3070 Kortenberg, Joseph Chantraineplantsoen 1.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel de organisatie, de verdediging en de professionele
vertegenwoordiging van de fabrikant-installateurs van signs en van de bedrijven uit de visuele
communicatie te verzekeren. Ze heeft tevens tot doel de beroepsethiek te doen eerbiedigen en,
zo nodig, te verbeteren.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.
Artikel 5
Door een beslissing van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vzw BSO
op 13 december 2018, werden alle activiteiten, studies, documenten en archieven, externe
lidmaatschappen, materialen en doelstellingen getransfereerd naar de feitelijke vereniging « BSO,
powered by Techlink ».
HOOFDSTUK 2 – leden en bijdragen
Artikel 6
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon kan lid worden, indien hij behoort tot één of meerdere van de
in artikel 7 vermelde categorieën en hij door een tweederden meerderheid van de raad van bestuur wordt aanvaard. De rechtspersonen die “lid van de vereniging” worden, zijn er toe
gehouden een persoon aan te duiden die gelast is hen te vertegenwoordigen. Deze persoon moet,
conform hun statuten, het recht hebben om de rechtspersoon op juridisch vlak te kunnen
verbinden.

Artikel 7
De vereniging telt twee categorieën van leden:
1. De effectieve leden, zijnde:
1.1. De natuurlijke- of rechtspersoon die het vestigingsattest van het beroep van
fabrikant-installateur van lichtgevende uithangborden bezitten.
1.2. De bedrijven uit de visuele communicatie (beletteraars, digitale drukkers, LED borden, …)
1.3. De glasblazers of de glasblazersbedrijven waarvan de voornaamste
beroepsactiviteit bestaat uit het vormen, poederen, pompen en herstellen van
neonbuizen.
1.4. De bedrijven die als voornaamste activiteit onderaannemers zijn van fabrikantinstallateurs van lichtgevende uithangborden.
2. De steunende leden, zijnde:
De natuurlijke personen die als “erelid” benoemd worden door de Directieraad, of die
destijds benoemd werden door de Raad van Bestuur van de vzw BSO, zelfs als ze niet het
vestigingsattest bezitten van het beroep van fabrikant-installateur van lichtgevende
uithangborden.
Artikel 8
Door een beslissing op 13/12/2018 van de Raad van Bestuur van de vzw BSO, werden al hun leden
overgedragen aan de feitelijke vereniging BSO, powered by Techlink.

Artikel 9
De effectieve leden van de vereniging zijn onderworpen aan een jaarlijkse bijdrage, bepaald
en gefactureerd door Techlink. De ereleden moeten geen bijdrage meer betalen.
De leden die niet in regel zijn met hun bijdrage binnen de gestelde termijn worden geschrapt van
de ledenlijst. Het niet betalen van het lidgeld schorst het stemrecht op de vergaderingen van het
Directie Comité.
Artikel 10
De uitsluiting van een lid kan enkel uitgesproken worden door een hiervoor speciaal opgeroepen
Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering zal het bedoeld lid of bedoelde leden kunnen
uitsluiten op basis van volgende feiten:
1. De leden die niet meer beantwoorden aan de voorwaarden gespecificeerd in Artikel 6.
2. De leden die schade berokkenen aan de vereniging of de beroepsethiek niet eerbiedigen.
3. De leden die tezelfdertijd aangesloten zijn bij een andere Belgische beroepsvereniging
die hoofdzakelijk dezelfde doelstellingen nastreeft.
Artikel 11
Ieder lid, dat de vereniging wenst te verlaten, dient drie maanden voor het einde van het
kalenderjaar zijn beslissing schriftelijk aan het Directie Comité te betekenen. Dit ontslag heeft
helemaal geen vrijstelling tot gevolg van de betaling van de jaarlijkse bijdrage van het lopende
jaar.

Artikel 12
Geen enkel effectief lid of steunend lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een
overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging.
Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vereniging geldt te allen tijde: tijdens het
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding
van de vereniging, enz…
Artikel 13
De feitelijk vereniging dient minstens vijf leden te hebben. Het ledenaantal is onbeperkt.
Artikel 14
De leden van de « BSO, powered by Techlink » zijn automatisch lid van Techlink, haar centraal
organisme. Gezien Techlink op haar beurt lid is van de professionele vakorganisatie
« Confederatie Bouw » wordt elk lid tevens lid van deze laatste. De leden van « BSO, powered by
Techlink » hebben alzo toegang tot een ganse reeks voordelen zoals bijvoorbeeld persoonlijke
raadgevingen op juridisch, sociaal, fiscaal en technisch gebied.
HOOFDSTUK 3 – de Algemene Vergadering
Artikel 15
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het geheel van de leden van de feitelijke vereniging.
Zij wordt opgeroepen door middel van een brief of een e-mail, verstuurd aan het adres dat door
elk lid werd opgegeven en dit minstens tien werkdagen voor de datum van zijn vergadering.
Zij wordt voorgezeten door de dienstdoende voorzitter van de vereniging, bij diens afwezigheid
door de schatbewaarder.
Alle leden van de vereniging, behoudens de steunende leden, hebben één beslissende stem en
zullen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een andere vennoot of door een gevolmachtigd
persoon die verbonden is aan diezelfde onderneming en als dusdanig door het Directie Comité
aanvaard.
Artikel 16
Een beslissing van de Algemene Vergadering wordt genomen met een gewone meerderheid, wat
ook het aantal aanwezige leden moge zijn, behalve in geval van uitsluiting van een lid of van
wijziging van de Statuten. In deze twee gevallen kan de algemene vergadering enkel geldig
beslissingen nemen wanneer tenminste tweederden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Indien echter, bij de beraadslaging met betrekking tot één van hierboven vermelde twee
onderwerpen, de vergadering niet het voorziene aantal leden bereikt heeft, zal een tweede
Algemene Vergadering worden opgeroepen. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen
beslissen, wat ook het aantal aanwezigen zal zijn. In ieder geval, en steeds met betrekking tot
bovenvermelde twee onderwerpen, zal een beslissing slechts geldig genomen kunnen worden met
een tweederde meerderheid.

Bij gelijkheid van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Artikel 17
Het Directie Comité kan een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij dit nodig acht en op
vraag van minstens 30% van de effectieve leden.
De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een agenda.
De agenda wordt opgesteld door het Directie Comité.
Artikel 18
De rapporten van de Algemene Vergadering worden per email aan de leden doorgestuurd
en worden ter beschikking gesteld op de website van de vereniging.
HOOFDSTUK 4 – het Directie Comité
Artikel 19
De leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen van de vzw BSO zijn
getransfereerd naar de feitelijke vereniging « BSO, powered by Techlink » en vormen samen het
Directie Comité.
Artikel 20
Een nieuw lid van het Directie Comité wordt benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden tot aan zijn ontslag of
tot zijn revocatie.
Het Directie Comité duidt, per stemming bij gewone meerderhuid, onder haar leden een
voorzitter, een schatbewaarder en een secretaris aan. De mandaten binnen het Directie Comité
kunnen gecumuleerd worden.
Artikel 21
Elke lid van het Directie Comité kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van het Directie Comité.
Het mandaat van een lid van het Directie Comité eindigt van rechtswege bij het overlijden van dit
lid. Het mandaat van een lid van het Directie Comité kan op elk moment worden beëindigd door
de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. De stemming over het beëindigen van het mandaat van een lid van het Directie Comité
is geheim.
Artikel 22
De leden van het Directie Comité worden in hun functie niet vergoed, behalve voor bijzondere
opdrachten die vooraf door Techlink werden goedgekeurd.

Artikel 23
Het Directie Comité is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de
handelingen waarvoor volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
De leden van het Directie Comité kunnen de bevoegdheden en de taken onder elkaar verdelen.
Artikel 24
Het Directie Comité vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vereniging het vereist en op vraag van een lid van het Directie Comité, gericht aan de voorzitter.
De oproeping gebeurt per e-mail of brief, minstens 5 werkdagen voor het tijdstip van de
samenkomst. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de
agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.
Artikel 25
Het Directie Comité kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden van het Directie Comité.
Leden van het Directie Comité die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich door een ander lid van
het Directie Comité laten vertegenwoordigen. Elk lid heeft één stem.
De besluiten worden genomen per consensus. Indien er geen consensus bereikt wordt, zal er een
stemming gehouden worden, waarbij de beslissing aanvaard wordt bij gewone meerderheid van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Directie Comité. Bij gelijkheid
van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Artikel 26
Er wordt verslag opgemaakt van de vergaderingen van het Directie Comité, dat bewaard wordt op
de website van de vereniging.
Elk lid van het Directie Comité en elk lid van de vereniging heeft recht op inzage van de verslagen.
Artikel 27
De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door de handtekening van 2 leden van het Directie
Comité, die gezamenlijk handelen.
Artikel 28
Om Erelid te worden, moet men de functie van voorzitter, secretaris of schatbewaarder
effectief uitgeoefend hebben gedurende ten minste 10 jaar. De jaren waar men die functie
heeft uitgeoefend in de vzw BSO zijn eveneens geldig en cumuleerbaar.
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