Himalayan Projects vzw
Engagementsverklaring
Je hebt beslist om in een deel van je vrije tijd je in te zetten voor
ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Je dus vrijwillig en onbaatzuchtig
ten dienste te stellen van onze visies en doelstelling. Dit op actieve wijze zowel in Belgie
als de Himalaya`s ons project-werkgebied.
Je engagement zal ons erg vooruit helpen want het functioneren van de Himalayan Projects
vzw is gebaseerd op een actieve inbreng van velen. Toetreden kan na ondertekening van
deze verklaring.
Actieve deelname kan vele dingen inhouden, die hulp wordt concreet ingevuld naar eigen
vermogen, interesses en specialiteiten zoals onderling met het bestuur wordt bepaald. Er
wordt een redelijke zelfstandigheid verwacht met daar tegenover een mogelijkheid tot
eigen creatieve inbreng, ook dit uiteraard in regelmatig overleg met het bestuur.
Ontwikkelingssamenwerking heeft immers vele dimensies en het denken over de relatie
tussen Noord en Zuid evolueert voortdurend. Om eigentijds te zijn moeten onze visie en
plannen regelmatig aan de actualiteit getoetst worden.
Toch hebben we ook enkele vaste waarden, we sommen er enkele op.
- De Himalayan Projects vzw streeft naar samenwerking tussen Noord en Zuid, naar een
eerlijke handel en naar duurzame ontwikkeling.
- Zij werkt vanuit een houding van rechtvaardigheid en verdraagzaamheid en zij heeft een
fundamenteel respect voor de mensenrechten en democratie.
Zo houdt zij vast aan: de
Universele Verklaring voor de Rechten van de mens, het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens, en aan het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Door de ondertekening uit je je bezorgdheid en ben je bereid om actief en constructief
mee te werken aan ontwikkelingssamenwerking in de Himalaya`s. Hierdoor stem je ook in
met de statuten die je op de achterzijde vindt en die je zorgvuldig moet lezen en het
gebeurlijk huishoudelijk reglement. Na een jaar kom je in aanmerking om als lid in het
bestuur opgenomen te worden.
Ondergetekende, engageert zich om in de geest van het bovenstaande de werking van de
Himalayan Projects vzw actief en passief, in woord en daad te ondersteunen.
Brugge, ……………………………………..(datum)
…………………………………………………………………………(naam en handtekening)

Statuten van de HIMALAYAN PROJECTS vzw
Art. 1 De vereniging zonder winstoogmerk zal de benaming "Himalayan Projects”, vereniging zonder winstoogmerk dragen en zal haar zetel tot
nader order hebben te Leiselestraat 138 te 8200 Brugge.
Art. 2 De “Himalayan Projects”, vereniging zonder winstoogmerk zal tot voorwerp hebben hulp te bieden aan de ontwikkelingslanden in de regio
van de Himalaya bergketen in Azië:
1. door het realiseren van projecten, programma‟s en akkoorden die zullen bijdragen tot de geestelijke, culturele en materiële ontwikkeling
en welvaart van hun bevolking;
2. de ontwikkeling van vriendschappelijke, culturele, economische en toeristische contacten en het organiseren en promoten van
samenwerkings- en vriendschapsbanden tussen de landen van de Himalaya‟s en de rest van de wereld.
3. door de mogelijkheid te scheppen Belgische technici en specialisten aan te sporen zich tijdelijk aldaar in te zetten om hulp te verlenen
zonder evenwel onder dit voorwendsel religieuze, commerciële, politieke of andere persoonlijke doelstellingen te ambiëren.
4. door het leggen van contacten tussen de georganiseerde uitingen van het maatschappelijk leven van de „Westerse‟ samenleving - op het
sociale, culturele, educatieve, economische vlak enzovoort en identieke uitingen in de regio van Himalaya‟s.
5. door het inrichten van of deelnemen aan culturele en andere manifestaties in België of elders van, evenals door het zoeken van materiële
en financiële sponsors en donors die inkomsten zullen verschaffen aan de vereniging, om haar maatschappelijk voorwerp te helpen
verwezenlijken;
6. door het inrichten van, deelnemen aan of onderschrijven van culturele en andere manifestaties in België of elders van, die tot doel hebben
de problematiek van de ontwikkelingslanden in het algemeen en de landen van de Himalaya‟s in het bijzonder aan te kaarten, dit echter
zonder specifieke politieke of religieuze inslag of voorkeuren;
7. door het verlenen van vervolmakingsbeurzen voor studiën en stages in België of in het buitenland, aan inwoners van de
ontwikkelingslanden uit de regio van de Himalaya‟s.
De voormelde activiteiten zijn enkel verklarend en zijn geenszins beperkend 'voor wat het algemeen voorwerp betreft van de “Himalayan
Projects", vereniging zonder winstoogmerk die ook andere, nog nader te bepalen initiatieven kan nemen tot hulpbieding aan de
ontwikkelingslanden uit voormelde regio.
Art. 3. De inrichting wordt beheerd door een raad van bestuur, hierna benoemd met vermelding van hun eventuele directiefunctie voor onbepaalde
duur:
1. Paul Vande Moortel, bediende en wonende te 8200 Brugge in de Leiselestraat 138 zijnde voorzitter en penningmeester van de vereniging;
2. Nita Buduja Pun, arbeidster en wonende te 8200 Brugge in de Leiselestraat 138 zijnde secretaris van de vereniging;
3. Odette Hubrecht, gepensioneerd en wonende te 8000 Brugge in de Zwarte Leertouwersstraat 40 zijnde bijzonder erelid en meter van de
vereniging;
4. Gino Versnich, technieker en wonende te 8310 Brugge in de Camiel van de Busschestraat 42 zijnde gewoon bestuurslid;
5. Bart Groenvynck, graduaat verpleger en wonende te Leopold I laan113 te 8000 Brugge zijnde gewoon bestuurslid.
Allen van Belgische nationaliteit, behalve Nita Buduja Pun die van Nepalese nationaliteit is.
Hun functies zullen ophouden door hun overlijden, hun ontslag, hun burgerlijke onbekwaamheid of hun afzetting.
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zal deze laatste vervangen worden bij beslissing genomen door de raad van bestuur bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Art. 4. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden voor het bestuur en de leiding van de vereniging. Alle beslissingen worden genomen bij
eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden met uitzondering van beslissingen over directiebevoegdheden die bij
bijzondere meerderheid beslist worden. leder bestuurslid kan, door een gewone brief aan een ander bestuurslid machtiging geven om hem of
haar op een bestuursvergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Art. 5 De raad van bestuur kiest in zijn schoot een directiecomité, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zoals reeds
bij zijn oprichting gebeurd is. In de toekomst kan dit uitgebreid worden met andere functies naargelang de behoeften. De raad van bestuur
kan in de toekomst beslissen eenvoudige leden met of zonder jaarlijkse bijdragen tot de vereniging toe te laten.
Art. 6 De raad van bestuur kan,, bij beslissing van de eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden aan voormelde
directiecomité volmacht verlenen om het dagelijks bestuur van de inrichting uit te oefenen en aan voormelde directiecomité bijzondere
bevoegdheden toekennen.
Art. 7 De raad van bestuur vertegenwoordigt de inrichting bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten,. De rechtsvorderingen, zowel als eiser
dan als verweerder,. worden vervolgd namens de vereniging, door de bestuursraad, op vervolging en ten verzoeke van zijn voorzitter of van
een daartoe door het directiecomité afgevaardigd lid.
Alle akten die de inrichting verbinden worden, behoudens bijzondere volmachten, ondertekend door de voorzitter of diegene die hem
vervangt, en een lid van het directiecomité, zonder dat zij hun machten ten opzichte van derden dienen te verantwoorden.
Art. 8 De bovenvernoemde vereniging gaat de verbintenis aan tot het dekken van kosten geen hoger bedrag te zullen besteden dan 20 % van haar
bestaansmiddelen van alle aard, vooraf verminderd met die welke voortkomen van andere erkende instellingen.
Art. 9 Ingeval de ontbinding van de inrichting door de bestuursraad of de rechtbanken zou worden uitgesproken, zal het netto actief van de stichting
besteed worden aan hulp aan de ontwikkelingslanden uit voormelde regio.
Art. 10 Al wat niet in de onderhavige statuten is voorzien zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetten.
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