Projectvereniging ‘cultuurdijk’ – statuten
De projectvereniging wordt opgericht tussen de aangesloten gemeenten in toepassing van artikel 14 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Art. 1.
De projectvereniging draagt de naam ‘cultuurdijk'. Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna het decreet genoemd, en door deze statuten.
Art. 2.
Zij neemt de rechtsvorm aan van een projectvereniging, zoals voorzien in het decreet. De projectvereniging wordt
in deze statuten aangeduid onder de benaming ‘de vereniging’. Overeenkomstig artikel 11 van het decreet is de
vereniging een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.
De verbintenissen van de vereniging hebben overeenkomstig artikel 11 van het decreet geen handelskarakter.
Art. 3.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Dendermonde, Kerkstraat 24 en kan door beslissing
van de raad van bestuur worden verplaatst naar een ander adres.
Art. 4.
De projectvereniging verkent, versterkt, en profileert de verbondenheid van de lokale culturele troeven op regionaal
niveau en creëert daardoor een sterke culturele regio.
De inwoners van de regio ervaren prikkels tot cultuurdeelname en verbreden hun cultuurbeleving doordat zij
toegang krijgen tot een rijk en divers cultuuraanbod waarover zij zich uitgebreid kunnen informeren.
Art. 5.
Overeenkomstig artikel 10 van het decreet kunnen naast gemeenten uitsluitend andere instellingen deelnemen
voor zover zij uit openbare rechtspersonen bestaan.
Art. 6.
De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers. De raad van bestuur legt zijn
gemotiveerde beslissing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemers.
Art. 7.
De vereniging wordt opgericht tot 1 jaar na wisseling van de gemeentelijke legislatuur en met een maximum van 6
jaar.
Art. 8.
De vereniging kan opeenvolgende keren worden verlengd voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan zes
jaar. Hiertoe dienen de gemeenteraden van de deelnemers een beslissing te nemen ten gunste van de verlenging,
voor het verstrijken van de duur bij de oprichting voorzien.
Art. 9.
De vereniging wordt ontbonden bij gebrek aan instemming tot verlenging van de deelnemers of wanneer nagelaten
wordt dienaangaande een beslissing te nemen.
Art. 10.
Bij een vereffening wijst de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en
de wijze van vereffening.
Art. 11.
Bij definitieve ontbinding zullen alle in gebruik gegeven goederen worden teruggegeven aan de eigenaars.
Art. 12.
De projectvereniging gaat niet over de vorming van een maatschappelijk kapitaal. Eventuele geboekte winst is niet
uitkeerbaar en blijft binnen de projectvereniging.
Art. 13.
De deelnemers betalen als bijdrage jaarlijks een vastgesteld bedrag per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt
vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Deze
bijdrage kan worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Naast de statutair bepaalde bijdrage kunnen de deelnemers een vrijwillige bijdrage leveren tot realisatie van de
doelstellingen. Zij beslissen hierover autonoom.

Art. 14.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en met naleving van de
richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot boekhoudkundige verrichtingen. De raad van bestuur
benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
Art. 15.
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar.
De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het verstreken boekjaar.
De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat en voorgelegd aan de
deelnemers. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met een activiteitenverslag ter goedkeuring voor aan
de deelnemers. De beraadslaging van de deelnemers wordt aan de raad van bestuur overgemaakt.
Art. 16.
De vereniging beschikt over een raad van bestuur die één of meerdere adviesgroepen installeert om de uitwerking
van deelthema’s op te volgen en voor te bereiden in functie van haar vergaderingen.
De raad van bestuur kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
Art. 17.
De deelnemers benoemen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur. Voor de deelnemers kunnen uitsluitend
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen deel uitmaken van deze raad.
Art. 18.
De raad van bestuur wordt samengesteld naar rata van twee bestuurders per deelnemende gemeente waaronder
de schepen van cultuur.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door iedere deelnemer aangeduide
afgevaardigde, als lid met raadgevende stem.
Deze laatste afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, verkozen op de lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur van hun
openbaar mandaat.
Met het oog op de erfgoedwerking worden schepenen van cultuur van niet-toegetreden gemeenten of hun
schepen-vervanger met stemrecht uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur
voor het onderdeel erfgoed.
Art. 19.
Het voorzittersschap wordt toevertrouwd aan een door één deelnemer aangewezen bestuurder. Deze voorzitter
wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Art. 20.
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd
kan worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
Elke bestuurder beschikt over één stem. De afgevaardigden toegevoegd hebben geen stemrecht.
Per vergadering kan een volmacht worden gegeven aan een andere bestuurder. Elk lid kan maar over één
volmacht beschikken.
Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone meerderheid onder de
stemgerechtigde leden. Een eventuele noodzakelijke tweede vergadering kan rechtsgeldig vergaderen en
besluiten.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van rechtswege
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat.
Art. 21.
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer voor de begroting van het volgend
jaar en één keer voor de goedkeuring van de rekeningen.
De uitnodigingen worden minstens tien dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda. Ze kan zowel per post
als per email worden bezorgd.
Art. 22.
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Art. 23.
De wijzigingen van de statuten, de toetreding van nieuwe leden en de wijziging van de financiële bijdrage van de
deelnemers, behoeven de instemming van tweederden van de deelnemers, op basis van een
gemeenteraadsbeslissing.

Art. 24.
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van tweederden van de bestuurders. De
vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Art. 25.
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva,
overgedragen aan de deelnemers in verhouding tot de betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden teruggegeven aan
de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand van geschreven
overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).

