
Originele statuten Saling Asah vzw, verschenen in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
van 4 juni 1998  N° 10329-10343 / op pagina’s 5617 tot 5620

N ‘10330 (46354)

Saling Asah
Rogierlaan 283
1030 Brussel

Identificatienummer: 10330/98

STATUTEN
De ondergetekenden:

1. LASKEWICZ, Zachar, componist/uitvoerder, wonende te Brussel;
2. EECLOO, Patrick, militair, wonende te Brussel;
3. LAUFER, Gabriel, muzikant, wonende te Brussel;
4. WARDANA, I Madé Agus, muzikant, wonende te Brussel;
5. YUDIANI, Ni Wayan, echtgenote Madé Agus Wardana, Balinese danseres, allen van Belgische 

nationaliteit of ingeschreven op een Belgische gemeente, verklaren bij deze akte een vereniging 
zonder winstoogmerk (hierna v.z.w. genoemd) op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 
1921, met de hiernavolgende statuten.

TITEL 1. — Naam, zetel, bergplaats, repetities, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: “Saling Asah” , v.z.w.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te. Brussel op het volgende adres: Rogierlaan 283, 1030 
Brussel, eerste verdieping.

De maatschappelijke zetel kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur, binnen 
de gemeente van Brussel.

Art. 3. De algemene bergplaats van de aankopen, hetzij de Balinese instrumenten of de danskledij 
van verscheidene vormen, bevindt zich op de administratieve zetel tenzij de Raad van Bestuur er 
anders over beslist.

Instrumenten of kleding van de vereniging kunnen uitgeleend worden, en er zijn zelfs instrumenten 
die hoofdzakelijk met dit doel zijn verworven. De lenende partij moet echter altijd een borgsom -aan 
de Raad van Bestuur (via de penningmeester) betalen die gelijk is aan de helft van de waarde van 
het instrument.

Art. 4.
§ 1. Hierna verwijzen de statuten naar repetities en lessen. Repetities zijn de vaste wekelijkse 
afspraken op het hoofdensemble. Lessen worden gegeven bovenop het hoofdensemble en worden 
vrijwillig door de leden gekozen. Effektieve leden worden verwacht om ten minste twee repetities per 
maand op het hoofd-ensemble bij te wonen

§ 2. Gong kebyar is een heel belangrijk ensemble dat in Bali gebruikt wordt, voor zowel het 
Balinese rituele als artistieke leven. Dit ensemble wordt gezien als het hoofdensemble tenzij er 
echter niet genoeg deelnemende leden zijn om dit ensemble te bespelen (te bepalen door de 
leraar). In dit geval wordt het hoofdensemble vervangen door één van de andere ensembles 
vermeld in artikel 28.

§ 3. Repetities op dit ensemble vinden in principe wekelijks plaats in de Indonesische ambassade te 
Brussel (Tervurenlaan 294, 1150 Brussel) tenzij er anders wordt over beslist door de Raad van 
Bestuur. Het beheersen van het bespelen van dit orkest wordt gezien als het hoofdzakelijk doel van de 
groep. Bijkomende repetities en lessen kunnen tevens daar plaatsvinden afhankelijk van de moge
lijkheid van vrije ruimtes en leerkrachten.



§ 4. Wat betreft het hoofdensemble wordt er op de Algemene Vergadering een 
repetitieschema georganiseerd voor het jaar.

Als er hiervan dankzij een beslissing van de Raad van bestuur afgeweken wordt, worden 
leden wel verwittigd over de datum van de volgende repetitie ten minste vier dagen voor dat 
deze plaatsvindt en dit per briefwisseling of via mededeling tijdens de voorafgaande repetitie.

Leden die afwezig zouden zijn moeten de administratieve zetel van de groep verwittigen ten minste 
drie dagen voor de repetitie.

§ 5. De Raad van Bestuur kan repetities eventueel tijdelijk schorsen indien ze beslissen in overleg 
met de leraren dat er nog steeds niet genoeg leden zijn om tijd of geld eraan te besteden.

Art. 5. § 1. De vereniging stelt zich tot doel Belgische muzikanten en dansers op te leiden in de 
Balinese uitvoerende kunsten teneinde deze uitzonderlijke vormen bij een breder Belgisch publiek te 
brengen. en ook de samenwerking tussen Belgische en Balinese kunstenaars op het vlak van 
uitvoerende kunsten aan te moedigen en uit te breiden. De bedoeling is een professioneel ensemble 
van zowel muzikanten als dansers op te richten in de hedendaagse Balinese muziek en dans.

§ 2. De vereniging is het eens met de opvoering van hedendaagse Balinese muziek- en 
dansvormen die actueel populair zijn onder de Balinese bevolking, en met het informeren van 
Balinese kunstenaars over hedendaagse Belgische uitvoerende kunsten in de kontekst van de 
hedendaagse Europese cultuur.

§ 3. Tevens stelt de vereniging zich tot doel een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor 
onderwijsinstellingen in België in samenwerking met de Indonesische ambassade.

§ 4. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van deze hoofddoelen 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald
onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel 
aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten 
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van 
koophandel stellen.

§ 5. De vereniging heeft geen enkel politiek noch religieus doel.

Art. 6. De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TiTEL II. — Leden
Art. 7. Deze vereniging bestaat uit effectieve en niet-effectieve leden.
De volheid van het lidmaatschap. met inbegrip van het stemrecht op de Algemene vergadering. 

komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Deze vzw, bestaat uit ten minste drie effectieve leden

Art 8 Effectieve leden zijn diegene die de volledige jaarlijkse bijdrage betalen Niet-effectieve leden 
zijn diegene die een jaarlijkse schenking geven aan de vereniging minder dan BEF 1000 en dat 
tenminste BEF 250 bedraagt. Niet-effektieve leden zijn diegenen die alleen af en toe naar de repetities 
komen en die dus betalen voor de individuele lessen op het hoofdensemble (zie artikel 4 §2). De 
lessen bedoeld voer niet-effektieve leden bedragen BEF 250 per les.

Art 9 Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door de 
Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard, zolang die de Belgische nationaliteit heeft of 
ingeschreven_staat in een Belgische gemeente. Elke toetreding tot de vereniging worden 
voorafgegaan door een gesprek met de Raad van Bestuur Toekomstige leden mogen hun lidgeld 
betalen na een brief van de Raad van Bestuur gekregen te hebben waarin het toekomstige lid 
goedgekeurd wordt. Het lid betaalt voor het volledig jaar zelfs als het gedeeltelijk voorbij is. Een jaar 
loopt van begin januari tot eind december.

Toekomstige  leden  kunnen het  lidmaatschap  geweigerd worden  als  de Raad van 
Bestuur beslist dat ze, ofwel niet genoeg tijd hebben om aan de vereniging te besteden, ofwel niet 
genoeg talent hebben om de instrumenten en / of vaardigheden te beheersen, ofwel indien er een 
teveel aan kandidaten is.



Art. 10, § 1. Het Jaarlijks lidgeld is. vastgesteld, op BEF 1 000 voor een volledige lidmaatschap. 
Dit bedrag wordt aangepast na een, beslissing van de Raad van Bestuur. Na het betalen van dit 
bedrag, wordt het betrokken lid beschouwd als “effektief “-lid en heeft een volledige stem op de 
Algemene Vergadering . Wanneer het jaarlijks lidgeld betaald wordt, krijgt het lid een
officiële  lidkaart,  een  faktuur  van  de  vereniging  en  ook  eventueel  een  rekening  voor  de  Gong 
Kebyar-lessen (BEF 250 per maand) tenzij het lid uitdrukkelijk gevraagd heeft om niet mee te spelen 
met het hoofdensemble.

§ 2 Als een lidjaarlijks minder dan BEF 1 000 betaalt, wordt hij of zij beschouwd als een “niet-
effectief” lid, en heeft dus geen stem op de Algemene Vergadering. Goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur, mag hij of zij echter naar elke repetitie van het hoofd-ensemble komen, hoewel hij of zij 
verplicht is om een som te betalen van BEF 250 per les. Deze som kan jaarlijks aangepast worden 
door de Algemene Vergadering. Voor elk bijkomend ensemble of bijkomende vaardigheid moet een 
niet-effectief lid BEF 250 per les betalen en een effectief lid BEF 200 per les.

§ 3. Voor repetities op het hoofdensemble heeft het effektieve lid recht op ten minste twee lessen 
per maand en niet meer dan vier per maand afhankelijk van de wensen van de docent. Deze lessen 
kunnen zowel aan individuen als aan groepen gegeven worden afhankelijk van het aantal leden dat 
geïnteresseerd is.

§ 4.Bij nieuwe kandidaten wordt er in principe een gratis les gegeven.

Art. 11. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit  de vereniging mits het opsturen van een 
aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering en met een meerderheid 
van twee derden van de stemmen.

Leden kunnen worden uitgesloten vooral als ze niet lijken te willen meedoen met opvoeringen en 
andere realisaties van de hoofddoelen van deze v.z.w. (zie artikel 5).

Andere redenen voor uitsluiting zijn: duidelijk afwezigheid van interesse in de hoofddoelen van de 
v.z.w,,  ongevoeligheid  voor  de  subtiliteit  van  de  Balinese  kunst,  het  niet  oefenen  op  zijn/haar 
gekozen instrumenten zodanig dat dit tijdverlies betekent voor het ensemble, het financieel aspect 
belangrijker vinden dan het bereiken van de hoofddoelen, het feit van niet betalen voor de lessen 
enz.

Art. 12. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun. rechtsopvolgers hebben geen deel in het 
vermogen van de vereniging,  en kunnen nooit  teruggave of  vergoeding vorderen van de gestorte 
bijdragen  of  gedane  inbrengsten.  Uitgesloten  leden  kunnen  toch.  eenmalig  hun  laatste  jaarlijkse 
bijdrage teruggevorderd krijgen, hoewel maandelijkse bijdragen, of lesgeld nooit terugbetaald worden. 
Ontslagnemende leden kunnen hun bijdragen niet teruggevorderd krijgen, nochtans kan de Raad van 
Bestuur er anders over beslissen.

TITEL III. — Raad van Bestuur
Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste drie en 

niet meer dan tien bestuurders, ofwel effektieve ofwel niet effektieve leden. Zij worden benoemd door 
de Algemene Vergadering en kunnen te allen tijde door deze afgezet worden.

Zij oefenen hun mandaat’ kosteloos uit.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsbiad bekendgemaakt.
Als een bestuurder zelf ontslag wil nemen moet die een brief sturen per aangetekende post naar de 

administratieve zetel. Dit wordt tevens opgenomen in het Belgisch staatsbiad binnen één maand.

Art. 14. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. Zo 
door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot 
onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging 
is voorzien.



Art.  ,  15. §  1.  De  Raad  va’n  Bestuur  kiest  uit  zijn  leden  een  voorzitter,  eventueel  een 
ondervoorzitter,  een  penningmeester,  de  verantwoordelijken  voor  nationale  en  internationale 
publiciteit, een organizator van repetities en lessen, en drie secretarissen. Voor het’ Nederlands, het 
Frans en het Engels dient er één secretaris te zijn.

Het is belangrijk dat de secretarissen een van de bovenvermelde talen als moedertaal 
hebben zodat de Algemene Vergadering naar elke van ‘deze talen perfekt vertaald kunnen worden.

§ 2.  Elke van de posities vermeld in § 1 behalve de secretarissen kunnen door één persoon 
ingenomen worden. De drie secretarissen moeten door verschillende mensen genomen worden 
omdat het  belangrijk  is  dat  de personen die deze posities nemen het  Engels,  het  Frans of het 
Nederlands als moedertaal heeft. Ongeacht de hoeveelheid posities iemand neemt, mag ieder lid 
maar één stem hebben gedurende alle vergaderingen van de v.z.w.

§  3.  De  Raad  van  Bestuur  kan.  slechts  geldig  beslissen  indien,  tenminste  de  helft  van  de 
bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij  staking van stemmen is de stem van de voorzitter,  en in zijn/haar afwezigheid eventueel de 
ondervoorzitter, of van degene die hem/haar vervangt, doorslaggevend.

§  4.  Van  elke  vergadering,  worden  notulen  opgemaakt,  die  ondertekend  worden,  door  de 
secretaris  en ingeschreven worden in  een daartoe bestemd register.  De uittreksels  die  moeten 
worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Art. 16. § 1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij 
elke gerechtelijke en buitenrechtelijke handeling.

De raad is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet 
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

• De Raad kan zelfs alle daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, 
het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen 
van hypotheken, etc.

§ 2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 
handtekening  van  twee  bestuurders.  Bestuurders  die  namens  de  Raad  van  Bestuur  optreden, 
moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. De Raad 
van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks Bestuur, zijn 
bevoegdheid, of zijn verantwoordelijkhéid overdragen aan’ een Dagelijks Bestuur, aan één of meer 
van de bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.

§ 3. De Raad van Bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit zo hij dit nodig oordeelt.

Art. 17. Als een Bestuurder zijn positie of één of meer van zijn taken wilt delegeren naar een 
effectieve lid, niet-effectieve lid of aan een derde, moet die een getekende volmacht schrijven met 
een « Saling Asah » Raad van Bestuur zegel en een eigen handtekening

TITEL IV —   Algemene Vergadering.  
Art. 18. De Algémene Vergadering is samengesteld uit alle effec~ tieve leden (zie artikel 8), en 

wordt voorgelezen door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de aanwezige bestuurder 
met de meeste anciënniteit.

Een  effektief  lid  kan  zich  echter  door  een  ander  lid  op  de  Algemene  Vergadering  laten 
vertegenwoordigen, zelfs door een niet-effectief lid of een derde. Het effektief lid moet een volmacht 
schrijven voor de persoon die hem of haar gaat vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts 
één  ander  lid  vertegenwoordigen.  Elk  effektief  lid  beschikt  over  één  stem  op  de  Algemene 
Vergadering, en daarbovenop kan’ alleen één volmacht hem of haar recht op een tweede stem 
geven.

Art. 19. Er wordt in het algemeen in het Engels gelezen en als nodig wordt er naar het Frans of 
het Nederlands vertaald door de Frans- of Nederlandstalige secretarissen. Indien de vergadering of 
bepaalde punten op de dagorde geschreven en gelezen worden in het Nederlands of het Frans 
moeten ze naar het Engels vertaald worden door de Engelstalige secretaris indien Indonesische 
leden aanwezig zijn.



Art. 20. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het 
benoemen en ontslaan van de Bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het 
vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 21. § 1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens 
als  het  doel  of  het  belang van de vereniging zulks vereist.  Zij  moet tenminste  eenmaal .per  jaar 
worden  bijeengeroepen  voor  het  goedkeuren  van  de  rekeningen  van  het  afgelopen  jaar  en  de 
begrotingen van het volgend jaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen datum.

§  2.  Alle  effectieve  en  niet-effectieve  leden  worden  bij  gewone  brief  uitgenodigd, 
ondertekend door de voorzitter of één van de secretarissen. Ze vermeldt dag, plaats en uur. De 
uitnodigingen moeten opgestuurd worden ten minste acht dagen voor de vergadering plaats vindt, en 
worden in het algemeen opgesteld in het Engels. Leden kunnen op verzoek de uitnodigingen krijgen in 
eigen moedertaal.
§ 3. De oproeping bevat de dagorde, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de 
dagorde vermeld zijn. Alle punten op de dagorde moeten behandeld worden.
Alle leden (effectieve en niet-effectieve) kunnen punten voorstellen voor de dagorde door ze op te 
sturen naar het administratieve adres per aangetekende post. Alles wat in deze manier opgestuurd 
wordt moet behandeld worden op de dagorde.

Art. 22. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van~de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter 
doorslaggevend en in zijn/haar afwezigheid de onder-voorzitter.
§ 2. Ingeval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de 
vereniging zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Art. 23. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris (die de moedertaal 
heeft van de taal waarin de vergadering gegeven wordt), die ondertekend worden door één van de 
Bestuurders, en ze worden opgenomen in een bijzonder register op het administratieve adres (zie 
artikel 2). Hierop worden de aanwezige leden, de punten die behandeld worden en de beslissingen 
die gemaakt worden genoteerd.

Alle effectieve leden krijgen deze notulen toegestuurd in eigen taal of overhandigd op de één der 
volgende repetities.
Uittreksels van de notulen worden ondertekend door een Bestuurder. Ze worden ook door twee van de 
drie secretarissen vertaald naar hun moedertaal zodat uittreksels in de taal van de mogelijke 
geïnteresseerde kunnen opgevraagd worden (zie artikel 15, § 1 en 2). De vértalingen worden ook 
opgenomen in het register op het administratieve adres. Leden alsook derden die van een belang 
doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt 
het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december van dit jaar.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan 
de Algemene Vergadering. De penningmeester is vooral verantwoordelijk, om gedurende het jaar 
bankhandelingen te organizeren en rekening te houden van alles wat financieel gebeurd is in verband 
met deze v.z.w.

Art. 25. Mochten instrumenten of andere materiëlen voor - de vereniging gekocht worden, heeft een 
lid toestemming van tenminste twee andere effectieve leden en de voorzitter of in zijn of

onbereikbaarheid de ondervoorzitter nodig.
De fakturen worden bezorgd aan de penningmeester en een brief met de handtekening van de twee 
effectieve leden en de voorzitter. Vervolgens organiseert de penningmeester terugbetaling.



TITEL VI. — Lessen, repetities bijzondere samenkomsten, opvoeringen
Art. 26. Repetities en lessen - worden in het algemeen in het Engels gehouden omdat de Balinese 
leraren waarschijnlijk Engels en Indonesisch spreken, en de leden waarschijnlijk geen of weinig 
Indonesisch kennen.
Leden moeten er vanuit gaan dat de lessen in het Engels gehouden zullen worden en mogen daarom 
geen klacht indienen in verband hiermee.

Art. 27. De Raad van Bestuur kan leden bijeenroepen voor bijzondere samenkomsten bijv., om naar 
een concert of lezing te gaan omtrent Aziatisch theater of muziek, of om een speciaal evenement te 
organiseren voor de v.z.w. zoals samen te gaan lunchen, geld te gaan inzamelen in naam van de 
v.z.w., of om workshops/lessen te organizeren’met bezoekende kunstenaars uit Bali.
Hoewel deze samenkomsten in het algemeen in het Engels gehouden worden, zullen de drie 
secretarissen die respektievelijk het Engels, het Frans en het Nederlands als moedertaal hebben, 
ervoor zorgen dat samenvattin°en van alle deze bijzonderé samenkomsten of evenementen naar de 
eigen taal vertaald zullen worden zodat de anderstaligen altijd kunnen te weten komen wat er gebeurd 
is.

Art. 28. Lessen kunnen worden gehouden door en voor leden van het ensemble in_o.a, de 
volgende ensembles en vaardigheden:
Gender Wajang, Gender Rambat, Gender Wajang Batel, Kelompok Suling (Balinese fluitensembie), 
Kendang Bali (Balinese Trommel), Bahasa Indonesia (Indonesisch), Tari Bali (Balinese Dans) Gong
Baleganjur,Joged Bumbung, en Gong Genggong (Joodsharp).

Eén van deze ensembles kan zelf het hoofdensemble worden als er niet genoeg mensen zijn om in 
het Gong Kebyar-ensemble te spelen (zie artikel 4, § 2).

De bovengenoemde ensembles of vaardigheden kunnen gegeven worden ofwel door een leraar die 
ingehuurd is door de vereniging (of die vrijwillig met de vereniging meewerkt dankzij eigen interesse of 
aanbeveling van de Indonesische ambassade) ofwel door één van dë studenten die reeds een 
redelijke kennis heeft. De leraar die les geeft op een van de lessen in de periode van één maand heeft 
recht op vrijstelling van de maandelijkse hoofdensemblebijdrage. Als een effectief lid les geeft op een 
bepaald instrument of in een bepaalde vaardigheid, heeft die recht om één gratis les te krijgen voor 
iedere verschillende vaardigheid/instrument die hij of zij geeft. Met andere woorden, les geven wordt 
geruild voor les krijgen binnen het ensemble.

Het is onmogelijk om het jaarlijks lidgeld of het maandelijks geld voor het hoofdensemble terug te 
vorderen met terugwerkende kracht dankzij het geven van les aan andere studenten.

Een effectief lid dat les geeft is niet verplicht om individuele lessen te geven, maar als hij of zij dat 
kiest moet die weten dat hij of zij per afzonderlijk gegeven instrument of vaardigheid slechts recht 
heeft op één korting, of op het volgen van één bijkomende instrument of vaardigheid. Bijvoorbeeld, als 
een lid Balinese trommel (kendang) geeft aan twee verschillende studenten apart, en Indonesisch en 
Gender Wajang bovenop Gong Kebyar leert moet hij nog steeds BEF 200 extra per les betalen omdat 
de twee kendang studenten als één korting geteld worden. Als hij echter kendang en suling zou geven 
zou hij geen extra geld moeten betalen in dit geval. Het is daarom logischer om les te geven in 
groepen als meerdere geïnteresseerd zijn.

Art. 29. Repetities en lessen van het Gong Kebyar-ensemble (of het hoofdensemble) worden door 
de Raad van Bestuur georganiseerd, met name de « organizator van repetities en lessen ». Deze 
overlegt met de leraar over wat gerepeteerd wordt, en is ook verantwoordelijk om de secretarissen te 
laten verwittigen van de voorgestelde data zodat alle leden in de drie talen kunnen geinformeerd 
worden. Lessen op andere ensembles of vaardigheden worden onderling afgesproken, hoewel dit 
informatie door de leraar en de student doorgegeven wordt aan de secretarissen na elke les. Op deze 
wijze kan de Penningmeester duidelijk bepalen hoeveel geld de studenten maandelijks moeten 
betalen.

Op de administratieve zetel is er altijd een antwoordapparaat waar deze informatie kan ingesproken 
worden.



Art. 30. § 1. Een aantal concerten en educatieve demonstraties zullen worden georganiseerd per 
jaar. De opbrengst hiervan wordt als volgt verdeeld: voor de helft naar de v.z.w. via de penning
meester, en de rest wordt gelijk verdeeld onder de uitvoerders.

Als het Gong Kebyar-ensemble echter alleen optreedt worden enkel de dansers en de docenten 
uitbetaald. -

§ 2. Leden die twee keer verwerpen om mee te doen met deze realisaties van de hoofddoelen 
zonder goed schriftelijk excuus gericht aan de Raad van Bestuur worden automatisch uit het 
ensemble gezet indien twee of meer bestuurders dat wensen (zie artikel 11):

Art. 31. De Indonesische ambassade heeft geen enkele wettelijke verplichting om hun 
instrumenten of ruimtes te laten gebruiken door Saling Asah v.z.w. voor repetities, opvoeringen en/of 
demonstraties. Alle afspraken zijn mondeling en gebaseerd op een gemeenschappelijke interesse in 
Balinese cultuur in België.

De ambassade heeft het recht om het gebruik van hun ruimtes en instrumenten zonder redenen te 
ontzeggen.

Saling Asah v.z.w. stelt zich verantwoordelijk voor de instrumenten die gebruikt worden tijdens de 
repetities, en zullen om het even welke schade repareren en onderdelen eventueel vervangen indien 
nodig.

TITEL VII. — Publiciteit
Art. 32. § 1. Elke opvoering of demonstratie van Saling Asah v.z.w. zal begeleid worden met 

publiciteitsmateriaal, bijv.’. programma’s, folders enz. Dit materiaal zal altijd de volgende zin hebben 
opgenomen in zijn geheel, in een uitdrukkelijk en leesbare vorm: “Saling Asah”, v.z.w. is vooral de 
Indonesische ambassade te Brussel dankbaar voor haar steun.”

§ 2. Dit publiciteitsmateriaal wordt altijd door de secretarissen vertaald naar het Engels, Frans, of 
Nederlands afhankelijk van waar de voorstelling of demonstratie plaatsvindt. Als de voorstelling plaats 
vindt bijv., in Brussel worden dit materiaal in zowel het Frans en het Nederlands, in het buitenland 
enkel in het Engels.

In speciale gevallen kunnen vertalingen worden gemaakt naar bijzondere talen (bijv. Indonesisch).

TITEL VIII. — Ontbinding, vereffening.
Art. 33. Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, 
-kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in artikels 
19§2 en §3 en artikel 20 van de wet van 27juni 1921. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de 
Algemene vergadering, of bij gebrek daarvan de Rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt 
tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffenings

voorwaarden. -

Art. 34. In geval van ontbinding worden de instrumenten of ander materiaal verkocht, tenzij een lid 
kan tonen door een faktuur dat hij of zij de instrument zelf gekocht heeft en aan de v.z.w. geschonken 
heeft  In dat geval mag dit lid het instrument zelf houden of verkopen. Al de instrumenten die niet op 
deze manier teruggeven worden, worden verkocht en het geld daarvan wordt daarna onder de actuele 
effectieve leden gelijk verdeeld.

Art. 35. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 
toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijke reglement en de gebruiken 
terzake.

Aldus opgemaakt te Brussel, 1 maart 1998.

(Get.) Zachar Laskewicz, Patrick Eecloo, Gabriel Laufer, 1 Madé Agus Wardana, Ni 
Wayan Yuadiani.


