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Bevoegdheden, organisatie en werking van asbl Brufête-Brufeest 

vzw 

 

1. Bevoegdheden van de vzw 

Brufeest is het instrument van de Dienst Cultuur om culturele evenementen en projecten uit te 

werken, culturele beleidsmaatregelen te organiseren en culturele partnerschappen te onderhouden 

namens de Stad Brussel. 

 

Volgens haar statuten “heeft de vereniging tot doel alle culturele activiteiten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te promoten. Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken, kan zij alle 

handelingen verrichten die daartoe (rechtstreeks of onrechtstreeks) kunnen bijdragen.” 

 

De door Brufeest georganiseerde of ondersteunde evenementen zijn: 

ARTopenKUNST (tentoonstellingen van kunstenaars) 

Circusfestival HOPLA! 

Guignolet in het Park 

Vaux-Hall Summer (activiteiten voor het grote publiek in de Vaux-Hall) 

Detours Cyphers 

Insifon (poppentheater) 

Classissimo 

Théâtres Nomades 

Folklorissimo 

Nuit Blanche 

Music City Hall (concerten in het Stadhuis)  

 

2. Organisatie en werking 

Samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Brufeest vzw 

 

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de vzw bestaat de Raad van Bestuur voor een groot 

deel uit leden van rechtswege: 

 

- Mevrouw Delphine HOUBA als Voorzitter, in haar hoedanigheid van Schepen van Cultuur van 

de Stad Brussel 
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- De heer Denis LAURENT als afgevaardigd bestuurder, in zijn hoedanigheid van Directeur 

Archief-Musea-Cultuur van de Stad Brussel 

- De heer Jacques MARTEL als bestuurder (Directeur van de Dienst Cultuur van de Stad 

Brussel) 

- De heer Philip MEERSMAN als bestuurder (Verantwoordelijke van de OE “Kunst in de 

openbare ruimte” binnen de Dienst Cultuur van de Stad Brussel) 

- Mevrouw Annette KATZ als bestuurder 

- De heer Franck DEWOLF als bestuurder, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de 

PS, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming van 

ideologische en filosofische strekkingen 

- De heer Jérémie SPINAZZE als bestuurder, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van 

ECOLO-GROEN, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming 

van ideologische en filosofische strekkingen 

- De heer Nico PATELLI als bestuurder, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van CDH-

CD&V, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming van 

ideologische en filosofische strekkingen 

De heer José VANOBOST als bestuurder, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de 

MR-VLD, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming van 

ideologische en filosofische strekkingen 

- Mevrouw Anne VANDENBULCKE als lid (Algemeen Directrice van de Afdeling Cultuur, Jeugd 

en Sport van de stad Brussel)  
 

De leden en bestuurders ontvangen geen presentiegeld. 

 

Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

 

Deze kunnen in 3 categorieën worden ingedeeld: 

 

1. Bij wet verleende bevoegdheden; 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en afzetting van de commissieleden en de bepaling van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

- de aan de bestuurders en commissieleden te verlenen kwijting; 

- de goedkeuring van de begroting en de rekeningen; 

- de ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een lid; 

- de omvorming van de vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk 
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2. Bij wet toegekende bevoegdheden, maar in ondergeschikte orde; 

 

Sommige bevoegdheden worden alleen aan de Algemene Vergadering toegekend indien er geen 

specifieke vermeldingen staan in de statuten. Dit zijn zaken in verband met de ontbinding en 

vereffening van de vzw. 

 

Zo is de algemene vergadering bevoegd om: 

 

- de vereffenaar aan te wijzen die belast is met de vereffening van de vzw na haar ontbinding; 

- de toewijzing van de activa aan het einde van de vereffeningsprocedure van de vzw te 

bepalen. 

 

3. De door de statuten verleende bevoegdheden. 

 

In de statuten kunnen bepaalde bevoegdheden aan de Algemene Vergadering worden 

voorbehouden. Dit kunnen geen bevoegdheden zijn die bij wet uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur 

zijn voorbehouden. 

De statuten van de vzw zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden voor het beheer en de administratie 

van de Vereniging, onder voorbehoud van de aan de Algemene Vergadering voorbehouden 

bevoegdheden, zoals de bevoegdheid om de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen goed te 

keuren. 

 

Samenstelling van het Bureau: ten minste de Voorzitter + de afgevaardigd bestuurder + een 

bestuurder 

 

Frequentie van de vergaderingen van de beheersorganen 

 

- Minimaal 3 Raden van Bestuur per jaar, rond maart, juni en november 

- Minimaal 1 Algemene Vergadering per jaar, rond maart 


