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TITEL 1 

WETTELIJK STATUUT. DOELSTELLINGEN. ACTIEMIDDELEN. ZETEL. DUUR WERKINGSJAAR.  

 

ART. 1: WETTELIJK STATUUT EN BENAMING  
De Vereniging met als naam “Belgische Theosofische Vereniging” is een V.Z.W. die door deze 
statuten geregeld wordt.  

De Belgische Theosofische Vereniging maakt deel uit van de Internationale Theosofische Vereniging 
met als naam “The Theosophical Society”, gegrond in New Vork, U.S.A. op 17 november 1875 en 
opgericht in Madras (vandaag Chennai), India, op 3 april 1905, waarvan de permanente sociale zetel 
in Adyar, Chennai, India, gelegen is. Haar statuten zijn in overeenstemming met de algemene 
reglementen “Rules and Regulations” van de Internationale Theosofische Vereniging en onder andere 
met het besluit dat op 20 december 1950 door deze gestemd werd betreffende de onafhankelijkheid 
van de Vereniging (zie verder).  

Zij heeft de mogelijkheid haar eigen statuten op te stellen, maar deze mogen niet tegenstrijdig zijn 
met die van de Internationale Theosofische Vereniging, en zullen goedgekeurd moeten worden door 
de President van deze laatste.  

Zolang de statuten van de Internationale Theosofische Vereniging niet met de Belgische wetgeving 
tegenstrijdig zijn, zullen zij toegepast worden op alle vragen waarover de statuten van de Belgische 
Theosofische Vereniging zich niet uitspreken.  

 

BESLUIT GESTEMD TE ADYAR DOOR DE ALGEMENE RAAD VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING OP 30 
DECEMBER 1950:  

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE VERENIGING  

“Aangezien er bij het publiek van sommige landen, evenals bij de regeringen en openbare 
autoriteiten verwarring heerst omtrent de verhoudingen van de Vereniging tegenover andere 
organisaties waarvan de activiteiten soms als parallel of verbonden worden beschouwd, lijkt het de 
Algemene Raad nuttig de volgende verklaring af te leggen:  

Ondanks haar samenwerking met andere organisaties, waarvan het doel en de activiteiten dit 
mogelijk maken, is de Theosofische Vereniging een volledig onafhankelijke organisatie en moet die 
ook blijven, daar ze aan geen enkel ander doel is verbonden dan het hare. Zij ontplooit haar 
werking zo breed en zo volledig mogelijk om haar ideaal te dienen zoals dit beschreven is in haar 
doel en in de Goddelijke Wijsheid die, abstract impliciet in de naam van de Theosofische Vereniging 
is opgenomen.  

Aangezien de Universele Broederschap en de Wijsheid ongedefinieerd en onbegrensd zijn, en 
aangezien elk lid van de Vereniging vrij is in gedachten en handeling, wil de Vereniging steeds haar 
eigen karakter, kenmerkend en uniek, behouden door geen enkele identificatie of lidmaatschap met 
een andere organisatie aan te gaan.”  

 

ART. 2:  DOELSTELLINGEN  
De Theosofische Vereniging stelt zich tot doel:  

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en 
wetenschappen. 

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de 
mens latent aanwezig zijn.  

 

Zij laat zich niet in met politiek.  
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ART. 3:  ACTIEMIDDELEN  
De Vereniging heeft als actiemiddelen:  

Het organiseren van voordrachten, studiebijeenkomsten, cursussen, het oprichten en onderhouden van 
bibliotheken, het verdelen van boeken, brochures, pamfletten, het organiseren van intekeningen, 
enzovoot ...  

Deze opsomming streeft geenszins volledigheid na.  

 

ART. 4: ZETEL  
De zetel van de vereniging met als naam Belgische Theosofische Vereniging bevindt zich in Brussel; 
deze term omvat alle plaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; binnen het Gewest mag de 
zetel naar iedere plaats overgebracht worden door een eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.  

 

ART. 5: DUUR - WERKINGSJAAR  
Het bestaan van de Theosofische Vereniging is onbeperkt in duur. Het werkingsjaar begint op 1 mei en 
eindigt op 30 april van het volgend jaar.  

 

TITEL 2 

SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING. RECHTEN VAN DE LEDEN,  
VERWERVING EN VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP. 

 ART. 6: SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING. RECHTEN VAN DE LEDEN 
De Vereniging bestaat uit leden die zich kunnen groeperen in Loges. ofwel uit leden die niet 
aangesloten zijn bij een Loge. Ieder nieuw lid ontvangt een toetredingsgetuigschrift tot de Vereniging 
of « diploma».  

leder lid van de Belgische Theosofische Vereniging kan:  

wanneer hij nog geen lid is van een Loge, op de ledenlijst van één der Loges worden ingeschreven.  

wanneer hij wel lid is van een Loge, naar een andere Loge worden overgedragen of «niet-gebonden 
lid» worden, na ontslag te hebben ingediend bij de Loge tot dewelke hij behoorde en na zich van de 
financiële verplichtingen ten overstaan van de deze Loge te hebben gekweten.  

Deze overplaatsingen moeten goedgekeurd worden door de Secretaris-Generaal voor de leden die 
«niet-gebonden» worden of door het Bestuur van de Loge naar welke de overplaatsing wordt 
aangevraagd. Dit Bestuur zetelt volgens haar huishoudelijk reglement.  

Alleen de leden die in orde zijn met hun lidgeld sinds minstens 24 maanden hebben een stemrecht voor 
de verkiezingen en andere beslissingen betreffende de Vereniging en haar Loges.  

Geen enkel lid mag zonder toelating van de Raad van Bestuur, in het lokaal van de Theosofische 
Vereniging individuele systematische initiatieven nemen tot theosofisch of ander onderricht.  

Het minimum ledenaantal is vastgesteld op zeventig. Onder dit aantal mag de Vereniging nog slechts 
blijven bestaan mits een speciale toelating van de Internationale President. 

  

ART. 7: TOELATINGSVOORWAARDEN 
Om lid te worden van de Theosofische Vereniging moet men:  

1. De doelstellingen van artikel 2 aanvaarden; 
2. Aan de Secretaris-Generaal of de Voorzitter van de Loge waarvan men lid wil worden, een 

aannemingsverzoek toesturen. Men moet bovendien gesteund worden door twee leden van de 
Vereniging, die minstens al twee jaar (24 maanden) aangesloten zijn; 

3. Het inschrijvingsgeld en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals voorzien in artikel 8; 
4. Minstens tien jaar oud zijn; 
5. Indien men minderjarig is, over een toestemming van de ouders of van de voogd beschikken.  

In ieder geval is de toelating tot de Theosofische Vereniging aan de Secretaris-Generaal voorbehouden.  
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ART. 8: INSCHRIJVINGSGELD, LIDGELD 
De lidmaatschapsbijdrage is vastgelegd op maximum 200 euro. Het minimum, evenals het 
inschrijvingsgeld, wordt elk jaar bepaald door de Gewone Algemene Vergadering.  

De bijdrage is, voor elk nieuw lid, verschuldigd vanaf de toetreding en voor 30 oktober van elk jaar 
voor de vaste leden.  

De betaling wordt bevestigd door de uitgifte van een jaarlijkse lidkaart.  

Het totaal bedrag van de bijdrage is verschuldigd voor elke nieuwe toetreding; ze mag worden 
gehalveerd indien de toetreding tussen 31 januari en 1 mei plaatsvindt.  

Het toetredingsgetuigschrift of "diploma" getekend door de Internationale President waaruit hij zijn 
gezag trekt, en medegetekend door de Secretaris-Generaal, wordt aan ieder nieuw lid overhandigd 
door deze laatste.  

De Raad van Bestuur mag, in uitzonderlijke door hem te bepalen gevallen, een lid vrijstellen van de 
bijdrage of een gedeelte ervan. Dit geldt eveneens wanneer verschillende leden tot dezelfde en 
onder hetzelfde dak wonende familie behoren.  

 

ART. 9: ONTSLAG, SCHRAPPING, UITSLUITING  
Het lidmaatschap tot de Theosofische Vereniging wordt verloren door ontslag, schrapping of 
uitsluiting.  

Ontslag. Het ontslag moet schriftelijk naar de Secretaris-Generaal gestuurd worden en heeft een 
onmiddellijke werking. 

Schrapping. De Raad van Bestuur heeft het recht elk lid automatisch te schrappen, dat zonder 
geldige reden en na twee geschreven aanmaningen zijn bijdrage op 1 mei niet betaald heeft.  

Hij heeft ook het recht te beslissen, met 2/3 meerderheid der aanwezige leden, over de uitsluiting 
van elk lid dat de morele of materiële belangen van de Vereniging zou hebben geschaad. Deze 
beslissing zal voorafgegaan worden door een onderzoek, waarbij de betrokken persoon de 
mogelijkheid zal hebben om uitleg te geven en zich te rechtvaardigen. Tegen de uitsluitingsbeslissing 
kan steeds beroep worden aangetekend voor de Raad van Beroep. Dit beroep zal per aangetekende 
brief, binnen de 30 dagen na de mededeling van de bestuursbeslissing, aan de Secretaris-Generaal 
moeten worden gestuurd. De Raad van Beroep zal zo spoedig mogelijk samenkomen.  

Het lid moet de mogelijkheid krijgen zich persoonlijk te verdedigen of zich door een door hem uit de 
leden der Vereniging gekozen mandataris te laten verdedigen. De Raad van Beroep zal met een 2/3 
meerderheid der stemmen beslissen.  

Het lid dat uitgesloten werd na beslissing van de Raad van Bestuur kan ook in beroep gaan bij de 
President van de Internationale Theosofische Vereniging binnen de drie maanden die de 
uitsluitingsmededeling van de Raad volgen. Kopie van de beroepsbrief die naar de Internationale 
President gestuurd wordt zal gelijktijdig per aangetekende brief naar de Secretaris-Generaal 
gestuurd worden. Indien de Internationale President geen oordeel vergt over het beroep, binnen de 
12 maanden na ontvangst, zal de uitsluitingsbeslissing als behouden en bevestigd worden beschouwd. 
De aangetekende brief die aan het lid de beslissing van de Raad van Bestuur bekend zal maken, zal 
hem deze twee mogelijkheden tot beroep ook meedelen.  

De uitsluiting zal effectief zijn vanaf de datum van de beslissing van de Raad van Bestuur, tenzij er 
een tegengestelde beslissing is van de Raad van Beroep of van de Internationale President.  

De definitieve uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken bij een 
meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden. Wanneer men in beroep is gegaan bij de 
Internationale President, kan de Algemene Vergadering de definitieve uitsluiting slechts uitspreken 
nadat de uitsluiting door de Internationale President bevestigd werd of nadat deze geen oordeel 
heeft geveld binnen de 12 voorziene maanden.  

Wie het lidmaatschap van dé Vereniging verliest, moet zijn toetredingsdiploma naar de Secretaris-
Generaal terugzenden.  
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ART. 10: WEDERTOETREDING  
Een lid dat niet in orde is met zijn lidgeld kan opnieuw worden toegelaten door de eenvoudige 
betaling van zijn achterstallig lidgeld, en dit voor 30 april na de uitsluiting.  

Elk vroeger lid van de Theosofische Vereniging kan opnieuw worden toegelaten op voorwaarde dat 
de Raad van Bestuur de toetreding goedkeurt en dat de formaliteiten beschreven in artikel 7 
werden vervuld.  

De vraag om opnieuw toe te treden zal naar de Secretaris-Generaal gestuurd worden in een brief, 
waarin men de motivering van deze aanvraag uitlegt.  

 

TITEL 3 

LOGES  

ART. 11: OPRICHTING. ACTIVITEITEN 
Een Loge is een groep samengesteld uit minstens' zeven leden van de Theosofische Vereniging. Haar 
oprichting wordt vastgesteld door de uitgifte van een handvest ondertekend door de Internationale 
President, waaruit zij haar gezag trekt. De vraag naar een handvest, ondertekend door minstens 
zeven grondleden, en die de naam van de Loge aangeeft als ook de samenstelling van haar 
Beheersraad, wordt naar de Secretaris-Generaal gestuurd, die deze aan de Internationale President 
doorgeeft na goedkeuring van de Raad van Bestuur. Het voorstel van het Intern Reglement van de 
Loge in opbouw zal aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur onderworpen worden. In geval van 
goedkeuring van het voorstel, zal het rechtbedrag, bepaald door de Algemene Vergadering, betaald 
worden (minimum 10 euro). 

Een lid kan slechts tot Voorzitter van een Loge of als lid van haar Beheersraad benoemd worden als 
hij minstens al 3 jaar (36 maanden) lid is op het ogenblik van zijn benoeming, en als hij zijn lidgeld 
altijd regelmatig heeft betaald. In het geval van nieuwe Loges of van uitzonderlijke 
omstandigheden zal de Raad van Bestuur de macht hebben om over een afwijking van deze clausule 
te beslissen. 

De Loges kunnen hun activiteiten zelf bepalen in het kader van de artikels 2 en 3.  Deze 
activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden zonder onderscheid. Men beschouwt echter dat de 
Loges die in het administratief district van Brussel opgericht zijn aan de activiteiten van de 
Centrale Loge deelnemen en wat deze activiteiten betreft door de Raad van Bestuur geregeld 
worden. 

De Loges mogen zich niet bij andere Verenigingen aansluiten of zich met hen op één of andere 
manier verbinden.  

leder lid van de Vereniging die lid wil worden van een Loge moet deze aanvraag doen bij de 
Voorzitter van de Loge, die zich uitspreekt volgens het Intern Reglement. Ieder lid van de Belgische 
Theosofische Vereniging kan administratief gezien slechts lid zijn van één enkele Loge, ook al heeft 
hij de mogelijkheid om aan de activiteiten van de andere Loges deel te nemen.  

ART. 12: VERPLICHTINGEN VAN DE VOORZITTERS VAN DE LOGES 
De voorzitter van elke Provincieloge moet de volgende zaken doorsturen of laten toekomen:  

a) Aan de Secretaris-Generaal  
1. Binnen een termijn van één maand: 

• De ontvangen toetredingsaanvragen. Terwijl gelijktijdig het bedrag van de 
inschrijvingsgelden en 22,5% van het bedrag van de lidgelden op de rekening van de 
Belgische Theosofische Vereniging worden gestort. 

• De adresveranderingen van de leden van de Loge en/of de eventuele 
overplaatsingsaanvragen. 

• Het ontslag of het overlijden van een lid. 
• De voorstellen tot wijziging van het Intern Reglement van de Loge of van de 

samenstelling van haar Beheersraad. De goedkeuring van de Raad van Bestuur is 
noodzakelijk voor iedere wijziging, van welke aard deze ook is.  

2. leder jaar voor 5 mei: 
•  De geactualiseerde lijst van de leden van de Loge. 
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b) Aan de Schatbewaarder:  

1) Bij ontvangst:  
• Door storting op de rekening van de Vereniging in Brussel, het bedrag van de 

inschrijvingsgelden van ieder nieuw lid en 22,5% van het jaarlijks lidgeld betaald door 
ieder lid, met de vermelding van de naam van het betrokken lid.  

2) Binnen een termijn van één maand:  
• De adresveranderingen en/of de overplaatsing van een lid, het ontslag of het overlijden 

van een lid.  

3) leder jaar voor 5 mei:  
• De lijst, met volledige adressen, van de leden van de Loge, die in orde zijn met hun 

lidgeld. 

 

ART. 13: DISCIPLINE. SANCTIES.  
Een Loge die niet over een regelmatige activiteit beschikt kan tijdelijk geschorst worden door 
beslissing van de Raad van Bestuur.  

Iedere Loge die de huidige statuten overtreedt en waarvan de activiteiten of handelingen de morele 
of materiële belangen van de Belgische Theosofische Vereniging schaden, kan de volgende sancties 
oplopen:  

• tot de orde geroepen worden  
• tijdelijke schorsing  
• ontbinding  

Deze sancties worden uitgesproken door een beslissing van de Raad van Bestuur bij een meerderheid 
van 2/3 van de aanwezige leden, na een onderzoek gedurende welke de Loge de kans zal hebben 
gekregen om eventuele nodige uitleg te geven.  

De beslissing zal aan de Voorzitter van de Loge meegedeeld worden per aangetekende brief 
ondertekend door de Secretaris-Generaal en door de Secretaris van de Raad van Bestuur.  

De Loge kan in beroep gaan binnen de termijn en de condities bepaald door het artikel 9 betreffende 
de uitsluiting van leden. Dit zal meegedeeld worden in de hierboven vermelde aangetekende brief.  

In geval van ontbinding van een Loge, wat de nietigverklaring van het handvest betekent, moet de 
ontbindingsbeslissing vermelden dat de Loge het recht heeft om in beroep te gaan bij de President 
van de Internationale Theosofische Vereniging binnen de drie maanden vanaf de datum van de 
mededeling van de ontbindingsbeslissing. Een kopie van de beroepsbrief die naar de Internationale 
President wordt gestuurd, zal per aangetekende brief naar de Secretaris-Generaal worden gestuurd. 
De Internationale President kan de ontbindingsbeslissing behouden of vernietigen. Zijn beslissing zal 
in werking treden vanaf de datum van de ontbindingsbeslissing van de Loge genomen door de Raad 
van Bestuur van de Belgische Theosofische Vereniging. Wanneer de President geen oordeel vergt 
binnen de twaalf maanden na ontvangst van het beroep, wordt de ontbinding behouden en het 
handvest vernietigd, en hiertoe aan de Secretaris-Generaal  overhandigd.  

De definitieve ontbinding kan slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden bij een 
meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden. Wanneer men in beroep is gegaan bij de 
Internationale President kan de Algemene Vergadering de definitieve ontbinding slechts uitspreken 
wanneer deze bevestigd wordt door de. Internationale President of wanneer deze geen oordeel vergt 
binnen de voorziene termijn van 12 maanden.  

In geval van definitieve ontbinding van een Loge gaan de activa van deze Loge naar de Belgische 
Theosofische Vereniging. Gedurende een Plenaire Vergadering van de Raad van Bestuur en van de 
Beheersraden van de Loges zal over het gebruik van deze activa worden beslist. Het handvest van de 
Loge zal aan de Secretaris-Generaal worden overhandigd en vernietigd. 
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TITEL 4 

RAAD VAN BESTUUR. RAAD VAN BEROEP  

 

ART. 14:  BENAMINGEN DER ORGANEN  
Buiten de Algemene Vergadering van de leden nemen er nog twee andere organen deel aan de 
werking van de Belgische Theosofische Vereniging: 

1. de Raad van Bestuur 
2. de Raad van Beroep  

 

ART. 15: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DUUR VAN DE 
UITOEFENING DER MANDATEN 
De Belgische Theosofische Vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 
minimum 3 en maximum 15 leden. Deze leden worden voor een periode van drie jaar door de 
Algemene Vergadering verkozen en kunnen een onbepaald aantal keer herkozen worden.  

Enkel de leden die gedurende de 36 maanden voor de verkiezing lid waren en die gedurende deze 
periode in orde waren met hun lidgeld zijn voor de Raad van Bestuur verkiesbaar.  

De functies der leden van deze Raad worden niet geldelijk vergoed. De leden kunnen echter wel 
vergoed worden voor de reis- en verblijfkosten die hun functie met zich meebrengt.  

De vernieuwing van de Raad van Bestuur gebeurt in drie jaar; elk jaar wordt 1/3 van de mandaten 
vernieuwd: 

• Verkiezing  van de Secretaris-Generaal 
• van de Schatbewaarder 
• van de Gebouwbeheerder 
• van een Afgevaardigde van het Vlaamse Gewest 
• van een Plaatsvervanger 

• Verkiezing  van de adjunct Secretaris-Generaal 
• van een Rekencommissaris  
• van een Boekverkoper-Bibliothecaris  
• van een Afgevaardigde van het Waalse Gewest 
• van een Plaatsvervanger 

• Verkiezing  van een Secretaris van de Raad van Bestuur 
• van een tweede Rekencommissaris  
• van een Afgevaardigde van het Brusselse Gewest 
• van een Verantwoordelijke van de Orde van Dienst 
• van een Plaatsvervanger  

Wanneer een van de bovenvermelde functies van de Raad van Bestuur vacant wordt, duiden de 
andere leden van de Raad van Bestuur een ander lid van de Raad van Bestuur aan voor de vacante 
functie. De functieduur van een aangewezen interimaris mag het einde van het mandaat van de 
vervangene niet overschrijden.  

Op voorstel van de Secretaris-Generaal zal ieder lid van de Raad van Bestuur die, zonder geldig 
geachte verontschuldiging, drie opéénvolgende zittingen mist als ontslaggevend worden beschouwd 
door een beslissing van de Raad bij meerderheid van de aanwezige leden .  

De machtsoverdracht van het uittredende bestuur naar het nieuwe heeft plaats 1 maand na de 
Algemene Vergadering.  

Wanneer, door overmacht, de Algemene Vergadering niet kan bijeenkomen volgens de wetbepalingen 
of in overeenstemming met de huidige statuten, en zij dus niet binnen de voorgeschreven termijn de 
Raad van Bestuur kan vernieuwen, blijft deze in het bezit van zijn bevoegdheden tot het moment 
waarop de Vereniging tot zijn vernieuwing zal overgegaan zijn.  
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De beheerders, die aldus hun functie blijven behouden, zullen de nodige maatregelen treffen opdat 
de morele en materiële belangen van de Vereniging bewaard zouden blijven, zonder echter te tornen 
aan de rechten en vrijheden der leden zoals in de titels 1 en 2 van de huidige statuten bepaald.  

ART. 16: WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
De Raad vergadert telkens wanneer de belangen van de Vereniging dit vereisen, dit bij oproep van de 
Secretaris-Generaal of op aanvraag van tenminste 1/3 der bestuursleden. In dit laatste geval mag het 
speciale oproepingsonderwerp niet leiden tot een nieuwe vergadering, tenzij er hieromtrent een 
overeenkomst van de leden van de Raad bestaat.  

Een beslissing is slechts geldig bij aanwezigheid van de helft der leden van de Raad.  

De beslissingen worden genomen bij een meerderheid van de aanwezige leden van de Raad, behalve 
voor de gevallen waar een meerderheid van 2/3 vereist is (artikel gen13).  

De stem van de Voorzitter van de vergadering is doorslaggevend ingeval van staking der stemmen.  

Niemand mag bij volmacht stemmen in de Raad.  

De Secretaris maakt een verslag op van de besluiten van elke vergadering, deze worden bijgehouden 
in een speciaal register of in een map waarin de verslagen per nummer worden bijgehouden.  

De verslagen, alsmede de uittreksels ervan worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.  

De verslagen zullen slechts worden meegedeeld op beslissing van de Raad.  

ART. 17: BEVOEGHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer 
van de Theosofische Vereniging.  

Hij kan o.a. zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn en met voorbehoud van alle door de 
wet, de Statuten of door het organisatiehandboek toegekende bevoegdheden:  

• Huurcontracten afsluiten voor welke duur ook 
• Herstellingen doen uitvoeren aan de gebouwen.  
• Besluiten tot aankoop van gebouwen nodig voor het bereiken van het doel van de 

Theosofische Vereniging, tot uitwisseling en verkoop van deze gebouwen overgaan, 
alsook tot het hypothekeren ervan, met de voorafgaande toelating van de leden van de 
Algemene Vergadering die hiertoe opgeroepen werd.  

• Toestemming geven tot aan- of verkoop van effecten, meubilair en roerende goederen.  
• Leningen geven en aangaan. 
• Erfenissen, subsidies, schenkingen en transferten aanvaarden. 
• Elke nodige verzekering onderschrijven. 
• Personeel aanwerven of ontslaan en hun loon bepalen. 
• Het dagelijks bestuur van de Vereniging delegeren aan een van zijn leden met gebruik 

van de bindende handtekening waarvan hij de begrenzing bepaalt.  
• Deelnemen aan het opstellen van het budget van de Vereniging. 
• Een Loge oprichten en ontbinden, in het kader van wat voorzien is in de artikels 11 en 13  
• Over iedere juridische handeling beslissen. De juridische handelingen, zowel aanklagend 

als verdedigend, toevertrouwen aan de nauwlettendheid van de Secretaris-Generaal en 
de adjunct Secretaris-Generaal, of wanneer deze afwezig zijn, aan twee beheerders 
door het bestuur aangeduid.  

• Het opstellen van het organisatieboek zoals voorzien in artikel 31. 

 

ART. 18: FUNCTIES VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
Buiten de functies. die hen reeds zijn toebedeeld door de huidige Statuten of door het 
organisatieboek: 

Zit DE SECRETARIS-GENERAAL alle vergaderingen en administratieve bijeenkomsten voor. Hij is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten. Hij vertegenwoordigt de Theosofische 
Vereniging in de activiteiten zowel binnen- als buitenshuis. Hij reikt de toetredingsdiploma's tot de 
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Theosofische Vereniging uit, alsook de handvesten van de Loges; diploma's en handvesten worden 
door de President Var1 de Internationale Theosofische Vereniging en door de Secretaris-Generaal 
ondertekend. Hij is verantwoordelijk voor het opsturen, ten laatste tegen 1 november, van het 
verslag der activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging, van de nagekeken rekeningen door 
de rekencommissarissen en van de statistieken betreffende de Loges en de leden, naar de President 
van de Internationale Theosofische Vereniging. Geholpen door de Secretaris moet hij ervoor zorgen 
dat de algemene lijst der leden van de Vereniging actueel blijft. Deze lijst staat ter beschikking van 
alle leden van de Raad en van de Voorzitters van de Loges. Deze lijst kan, op de zetel van de 
Vereniging, ter raadpleging meegedeeld worden aan ieder lid dat hiervoor de toelating van de 
SecretarisGeneraal gekregen heeft. In het geval hij zijn functie niet kan waarnemen of ingeval van 
ontslag, zal de Adjunct Secretaris-Generaal hem vervangen tot de eerstvolgende Statutaire Algemene 
Vergadering, die een nieuwe Secretaris-Generaal zal aanduiden. Van zodra het beletsel dat het 
interim nodig maakte ophoudt te bestaan, zal de Secretaris-Generaal opnieuw zijn functie 
waarnemen. 

De ADJUNCT-SECRETARIS-GENERAAL staat de Secretaris-Generaal bij in de uitvoering van zijn 
functies en vervangt hem ingeval van beletsel of ontslag. Hij waakt over het volledig naleven der 
voorschriften van de Statuten en van hel organisatiehandboek door alle Loges van de Belgische 
Theosofische Vereniging, haar beheerders en haar leden.  

De SEKRETARIS VAN DE RAAD VAN BESTUUR is belast met het opstellen van de verslagen der 
Algemene Vergaderingen, der plenaire vergaderingen, der vergaderingen van de Raad van Bestuur en 
der vergaderingen van de Raad van Beroep. Hij deelt de verslagen uit aan de betrokkenen. Met 
behulp van door andere leden verstrekte gegevens, stelt hij de agenda op van de verschillende 
bijeenkomsten die onder zijn bevoegdheid vallen. Hij stelt de oproepingen op en verstuurt ze. 

De SCHATBEWAARDER  is verantwoordelijk voor het financiële beheer en de boekhouding van de 
Belgische Theosofische Vereniging en voor de optimale valorisatie van de financiële goederen van de 
Vereniging. Gedurende de Algemene Vergadering stelt hij zijn verslag over het financieel beheer van 
het afgelopen boekjaar voor. Hij coördineert de verschillende begrotingen en legt ze ter goedkeuring 
voor aan de Statutaire Algemene Vergadering. Hij is beheersgemachtigd. Hij zal naar de 
Internationale Schatbewaarder te Adyar, voor 1 maart van elk jaar, 15% van het bedrag van de 
lidgelden van het voorbije boekjaar opsturen. Gelijktijdig zal hij ook 7,5% van het bedrag van deze 
zelfde lidgelden naar de "European Federation" van de Theosofische Vereniging opsturen. 

De twee REKENCOMMISSARISSEN zijn met de schatbewaarder verantwoordelijk voor de juistheid van 
de boekhouding. Zij kijken het financieel beheer van de Belgische Theosofische Vereniging na, alsook 
de optimale financiële valorisatie van de roerende en onroerende goederen van de Belgische 
Theosofische Vereniging. Zij hebben een permanente controlemacht.  

De GEBOUWBEHEERDER is verantwoordelijk voor het goede onderhoud van het gebouwen zijn 
roerende goederen. Hij is verantwoordelijk voor het maximaal verhuren van de gebouwen. Hij is 
handelingsgerechtigd binnen de grenzen der begrotingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur en 
in het kader der voorschriften van het organisatiehandboek. 

De BIBLIOTHECARIS is verantwoordelijk voor het beheer van· de boekhandel en van de bibliotheek. 
Hij is handelingsgerechtigd binnen de grenzen der begrotingen goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur en in het kader der voorschriften van het organisatieboek. 

Stemmen Plenaire Vergaderingen:  

Voor de stembeurten is het aantal stemmen progressief, in functie van het aantal leden die in regel 
zijn met de bijdragen:  

• 1 stem voor elke Logevoorzitter.  
• 1 bijkomende stem per Loge wanneer deze maximaal 15 tot 29 leden telt.  
• 1 tweede bijkomende stem per Loge wanneer deze maximaal 30 tot 44 leden telt.  
• Nog 1 bijkomende stem per schijf van 15 leden meer. 

Een afwezige afgevaardigde kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen.  
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ART. 19: PLENAIRE VERGADERINGEN  
De Secretaris-Generaal roept op zijn minst één keer per jaar, rond begin maart, een plenaire 
vergadering van de Raad van Bestuur en van de Beheersraden der Loges samen o.a. om de agenda 
van de Gewone Algemene Vergadering op te stellen.  

 

ART. 20: RAAD VAN BEROEP  
De Raad van Beroep bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en vijf andere leden van de 
Vereniging, ieder jaar benoemt door de Algemene Vergadering en waarvan het mandaat een 
onbepaald aantal keren kan worden vernieuwd. De Raad van Beroep wordt door de Secretaris-
Generaal voorgezeten. Zijn oordeel wordt gevraagd ingeval van een ernstig geschil binnen de 
Vereniging. De beslissingen worden genomen bij een meerderheid van de aanwezige leden van de 
Raad. De stem van de Voorzitter van de vergadering is doorslaggevend ingeval van staking van 
stemmen.  

Opmerking: Het zou voorzichtig zijn om buiten de vijf hierboven vermelde leden ook twee 
plaatsvervangers te verkiezen, die de verhinderde leden zouden kunnen vervangen. 

de REGIONALE AFGEVAARDIGDEN zijn mede verantwoordelijk met de Secretaris-Generaal, elk voor 
zijn gebied, voor de uitvoering van de besluiten der vergaderingen en der verschillende 
bijeenkomsten. Ze zijn tevens medeverantwoordelijk met de Adjunct-Secretaris-Generaal, ieder 
voor zijn gebied, voor het handhaven van de Statuten en van het organisatiehandboek. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie en het onderhouden van correcte en regelmatige relaties 
tussen de drie Gewesten. 

De VERANTWOORDELIJKE VAN DE ORDE VAN DIENST moet het werk van de orde van dienst 
organiseren en haar ideaal promoveren. 

De PLAATSVERVANGERS zijn belast met de interims indien een functie vrijkomt, met uitzondering 
van de functie van Secretaris-Generaal, wiens interim desgevallend zal worden verzorgd door de 
Adjunct Secretaris-Generaal.  

 

ART. 21: VERKIEZING DER LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE 
RAAD VAN BEROEP  
De kandidaatstellingen voor deze functies zullen aan de Secretatis-Generaal voorgesteld worden, 
ten laatste op 10 mei.  

De oproep omtrent de kandidatuurstellingen zal eind maart aan alle leden worden opgestuurd.  

Enkel het lid 'dat gedurende de 36 maanden die aan de verkiezing voorafgaan permanent lid was en 
dat gedurende deze periode in orde was met zijn lidgeld, is verkiesbaar. Er wordt geheim gestemd 
per briefwisseling. De kiesbrieven, waarop de namen van de kandidaten staan, worden naar de 
leden gestuurd samen met een oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. De kies brieven 
moeten naar de Secretaris-Generaal worden teruggestuurd voor de datum van de Vergadering, of 
op de dag 'zelf aan hem overhandigd worden voor de telling der stemmen. 

Wanneer het  aantal kandidaturen lager ligt dan het aantal aan te betrekken functies kan iedere 
nieuwe kandidatuur geldig voorgesteld worden na 10 mei en zelfs tijdens de Algemene Statutaire 
Vergadering. Er zal dan geheim gestemd worden gedurende de Vergadering, iedere kiezer zal dan 
zijn kies brief invullen, alsook die van de personen die hem volmacht gegeven hebben. Maar gezien 
de omstandigheden van deze verkiezing zal het mandaat slechts geldig zijn tot de volgende 
Algemene Statutaire Vergadering.  

Wanneer een van de functies van de Raad van Bestuur niet ingevuld is, zullen de leden van de 
nieuwe Raad van Bestuur één van hen aanduiden om deze functie te voorzien (artikel 15), en dit 
tot de volgende Algemene Vergadering.  
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TITEL 5 

ALGEMENE VERGADERING  

ART. 22: DE ALGEMENE VERGADERING  
De jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin de totaliteit der leden wordt begrepen, heeft elk jaar 
plaats gedurende de maand juni.  

De Algemene Vergadering kan altijd uitzonderlijk bijeengeroepen worden, telkens het belang van 
de Vereniging dit vereist. Ze moet telkens, wanneer minstens 1/5 van de leden het wenst, 
bijeengeroepen worden.  

ART. 23: OPROEP VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN  
De oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering zal vijftien dagen voor de vastgelegde datum 
voor de vergadering gebeuren. Deze oproepbrief zal de dagorde meedelen alsook de eventuele 
wijzigingsprojecten der Statuten en een volmachtformulier bevatten.  

De rekeningen van het afgelopen boekjaar, beëindigd op 30 april, en het budget voor f het nieuwe 
boekjaar zullen indien mogelijk bij de oproep worden gevoegd. Deze moeten aan alle opgeroepen 
leden opgestuurd worden, ten laatste acht dagen voor de Vergadering.  

De oproep voor uitzonderlijke Algemene Vergaderingen zal in zijn dagorde de speciale rede voor 
deze vergadering meedelen.  

Ingeval van absolute behoefte zal deze oproep gedaan worden op kortere termijn.  

ART. 24: STEMRECHT, VOLMACHTEN  
leder lid heeft recht op één stem indien hij minstens 18 jaar oud is en wanneer hij in orde is met 
zijn lidgeld wat de 24 maanden die aan de verkiezing voorafgaan betreft (en dus al minstens twee 
jaar lid is). Hij kan zich gedurende de Algemene Vergadering door een ander lid laten 
vertegenwoordigen door hem een schriftelijke volmacht te geven die voor de Vergadering naar de 
Secretaris-Generaal gestuurd of aan hem overhandigd moet worden. Eenzelfde lid mag echter niet 
over meer dan tien volmachten beschikken.  

 

ART. 25: DAGORDE  
De dagorde van de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat o.a.: 

• Het moreel verslag van de Secretaris-Generaal wat betreft de activiteiten van de 
Vereniging gedurende het afgelopen boekjaar en haar beleid door de Raad van Bestuur.  

• Het verslag van de rekencommissarissen.  
• Het verslag van de schatbewaarder omtrent de financiële situatie van het voorbije 

boekjaar beëindigd op 30 april en over de begrotingsvooruitzichten voor het nieuwe 
boekjaar.  De goedkeuring ~oor de Vergadering van dit rapport en het voorgestelde 
budget.  

• De verkiezing van de Bestuursleden en van de leden van de Raad van Beroep (zie 
artikel 21). 

• De vragen op de agenda gesteld door de Raad en deze ondertekend door minimum 1/20 
der leden van de jaarlijst en door de Secretaris-Generaal ontvangen voor 1 0 mei. 

• De mogelijkheid om de in het begin van de Vergadering gestelde vragen bij " Diversen» 
toe te voegen.  

ART. 26: DELIBERATIES EN STEMMING  
De stemming gebeurt met geheven hand.  

Beslissingen. worden genomen met gewone meerderheid der stemmen der aanwezige leden.  

De stemming met geheven hand geldt niet voor de verkiezing van de leden van de Raad van 
Bestuur. Deze worden verkozen bij geheime schriftelijke stemming, per briefwisseling of gedurende 
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de Algemene Vergadering (artikel 21). Bij een stemming betreffende een punt van de dagorde 
waarvoor een 2/3 quorum van de stemmen nodig is door de wet op de v.z.w., moeten de aanwezige 
leden van de Raad van Bestuur, de leden die afwezig zijn en in orde met hun bijdrage, 
vertegenwoordigen, voor zover deze zich niet hebben verzet tegen deze vertegenwoordiging of 
volmacht aan één van de aanwezige vennoten gegeven hebben. De stemmen van deze afwezige en 
ambtshalve vertegenwoordigde leden worden bij deze van de meerderheid gevoegd.  

De leden die weigeren zich te laten vertegenwoordigen moeten dit bekendmaken per brief, die ten 
laatste acht dagen voor de Algemene Vergadering bij de zetel der Belgische Theosofische Vereniging 
moet toekomen. De poststempel dient als bewijsstuk.  

 

ART. 27: VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN  
De beslissingen van de Algemene Vergadering moeten worden opgenomen in de verslagen, ondertekend 
door de Secretaris-Generaal en door de Secretaris en moeten worden bijgehouden in een speciaal 
register. Dit register staat op de zetel van de Vereniging ter beschikking van elk lid dat dit zou willen 
inzien. Dit register kan uit een map bestaan waarin de genummerde verslagen bijgehouden worden.  

Elke mededeling van een beslissing van de Algemene Vergadering aan een derde zal gebeuren per 
uittreksel, ondertekend door de Secretaris-Generaal, dit na toestemming door het Bestuur.  

De beslissingen genomen gedurende een Algemene Vergadering zijn voor alle leden van de Vereniging 
bindend, ook al waren deze niet aanwezig op de Vergadering of niet door iemand vertegenwoordigd.  

 

TITEL 6  

WIJZIGING DER STATUTEN  

ART. 28: WIJZIGING DER STATUTEN.  
Een wijziging van de statuten kan enkel worden voorgesteld door de Raad van Bestuur, door minstens 
50% van de actieve Loges of door minstens 30% der leden.  

De statuten kunnen enkel gewijzigd worden gedurende een Algemene Vergadering, bijeengeroepen 
volgens de regels voorzien in artikel 23.  

Iedere wijziging der Statuten van de Belgische Theosofische Vereniging zal door de President 'van de 
Internationale Theosofische Vereniging moeten worden goedgekeurd, zoals voorzien in het artikel 37 
van haar Statuten. De wijziging zal van kracht zijn wanneer deze goedkeuring niet geweigerd werd 
binnen de negen maanden die volgen op het bericht van ontvangst van het voorgestelde amendement. 

Wanneer, op welk moment  ook, één of meerdere artikels der Statuten van de Belgische Theosofische 
Vereniging niet meer overeenstemmen met die van de Internationale Theosofische Vereniging, zijn de 
regels van de betreffende artikels niet meer geldig en moeten deze gewijzigd worden zodat ze weer 
overeenstemmen.  

Alle wijzigingen aan de Statuten gebeuren zoals voorzien door artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.  

 

TITEL 7 

ONTBINDING  

ART. 29: ONTBINDING VAN DE VERENIGING.  
Ingeval van ontbinding van de Belgische Theosofische Vereniging, o.a. ingeval van een nietigverklaring 
door de President van de Internationale Theosofische Vereniging van het door hem gegeven handvest 
aan de Belgische Theosofische Vereniging bij haar stichting, zullen alle goederen, roerende en 
onroerende, het handvest inbegrepen, de diploma's der leden, het zegel, de archieven en andere 
papieren of documenten in haar bezit, aan de Internationale Theosofische Vereniging vervallen en aan 
de Internationale President overhandigd worden of aan een door hem aangeduide persoon die hem 
vertegenwoordigt.  

Vanaf de nietigverklaring van het handvest zullen de personen, die tot op dat moment leden waren van 
de Belgische Theosofische Vereniging, de naam, het devies en het zegel van de Theosofische 
Vereniging niet meer gebruiken, behalve voor de devolutie van het hebben van de Belgische 
Theosofische Vereniging aan de Internationale Theosofische Vereniging.  
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De vrijwillige ontbinding van de Vereniging kan enkel door de Raad van Bestuur voorgesteld worden en 
vereist de goedkeuring van minstens 50% der leden van de Vereniging, alsook die van de President van 
de Internationale Theosofische Vereniging.  

 

TITEL 8  

VERANTWOORDELIJKHEDEN. INTERN REGLEMENT VAN DE VERENIGING  

ART. 30: VERANTWOORDELIJKHEDEN  
Het vermogen van de Vereniging is alleen verantwoordelijk voor de door haar genomen verplichtingen, 
zonder dat een enkel lid van deze Vereniging, zelfs diegenen die aan haar administratie deelnemen, 
verantwoordelijk gesteld kan worden. 

 

ART. 31: HET ORGANISATIEHANDBOEK 
De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid om de details betreffende de werking van de Vereniging 
vast te leggen in een intern reglement « Organisatiehandboek " genaamd. Dit reglement zal voor alle 
leden bindend zijn. De Raad van Bestuur kan dit reglement wijzigen, volledig of gedeeltelijk intrekken 
wanneer hij het noodzakelijk acht.  

Het intern reglement van de Vereniging, haar wijziging of intrekking zijn onmiddellijk toepasbaar, 
maar ze zullen aan de goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden onderworpen. 


