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Tussen:

de provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van 28
maart 2007 en vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden de heer Jozef
Dauwe, gedeputeerde voor cultuur, leefmilieu, middenstand, KMO en Erov, en de
heer Albert De Smet, provinciegriffier,
de gemeente Berlare, Dorp 22,9290 Berlare, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 12 maart 2007 en vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Katja
Gabriëls, waarnemend burgemeester en de heer Frank Lippens,
gemeentesecretaris,
de stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, handelend in
uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 18 april 2007 en
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie
optreden de heer Piet Buyse, burgemeester en de heer Paul Van Royen,
stadssecretaris,
de gemeente Hamme, Marktplein 1,9220 Hamme, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 28 maart 2007 en vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Paul Van de
Casteele, burgemeester en de heer André Reuse, gemeentesecretaris,
de gemeente Laarne, Dorpsstraat2,9270 Laarne, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 29 maart 2007 en vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer lgnace De
Baerdemaeker, burgemeester en mevrouw Ellen Leroy, gemeentesecretaris,
de stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 26 maart2O07 en vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Nina Van der
Sypt, schepen en de heer Rudi Van Hecke, waarnemend stadssecretaris,
de gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, handelend in
uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 29 maart 2007 en
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie
optreden de heer Rik Daelman, burgemeester en mevrouw Anne De Schrijver,
gemeentesecretaris,
de gemeente Wetteren, Markt, 9230 Wetteren, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 19 april 2007 en vertegenwoordigd door het

College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Marc Gybels,
burgemeester en de heer Jef Bracke, gemeentesecretaris,
de gemeente Wichelen, Dorp 16, 9260 Wichelen, handelend in uitvoering van de
beslissing van de Gemeenteraad van 18 april 2007 en vertegenwoordigd door het
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Werner Van
Der Eecken, burgemeester en de heer Frans Coppens, gemeentesecretaris,
de gemeente Zele, Markt 50,9240 Zele, handelend in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 22maart2007 en vertegenwoordigd door het College van
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Patrick Poppe,
burgemeester en de heer Robert lvens, gemeentesecretaris,
is op 23 mei 2007 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten waarvan zij de statuten vaststellen als volgt:

TITEL l.
Naam, zetel, duur, doel, werkingsgebied
Art. 1. De- vereniging wordt genoemd < Regionaal Landschap Schelde-Durme >, afgekort
RLSD >.Haar werkingsgebied omvat de gemeenten Berlare, Bornem, Dendermonde,

<

Hamme, Kruibeke, Laarne, Melle, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster,
Wetteren, Wichelen en Zele. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan dit
werkingsgebied worden uitgebreid naar aansluitende (delen van) andere gemeenten, mits elk
van deze gemeenten met een relatief belangrijk deel van haar grondgebied in de ecoregio
van de Getijdenschelde en Getijdenscheldepolders gelegen is.
Att. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Dendermonde, Hemelstraat 133 A, in het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De Algemene Vergadering is gemachtigd de zetel
naar een gemeente gelegen binnen het werkingsgebied over te brengen. De voertaal is het
Nederlands.
Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden
worden met inachtname van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Art. 4. De vereniging werkt als duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband conform
het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen
voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen.
Bijgevolg heeft de vereniging als doel binnen haar werkingsgebied een maatschappelijk
draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het landschap in het algemeen.
Dit doel wordt nagestreefd door het binnen haar werkingsgebied en in het kader van het
doelgroepenbeleid ontplooien van initiatieven gericht op de bevordering en de promotie van:
- het streekeigen karakter;
- de natuurrecreatie;
- de natuureducatie;
- het recreatief medegebruik;
- het natuurbehoud, zoals gedefinieerd in het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
- het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.
De vereniging wil bovendien, rekening houdend met de socio-economische belangen van de
bewoners, een forum zijn voor een duurzame ontwikkeling van haar werkingsgebied met als
belangrijke elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en natuurontwikkeling,
landscha pszorg, natuu rgerichte recreatie en cu ltuurhistorische rijkdom.
De vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
ven¡rrezenlijking van dit doel bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is
bepaald onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verweryen, in huur nemen,
verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen,
kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. De
vereniging kan in ondergeschikte orde daden van koophandel stellen, waarvan de opbrengst
moet worden besteed aan dit doel.

T|TEL ll.

-

Leden

Art. 5. De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. Het aantal werkende
leden mag niet lager zijn dan drie. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Alleen
werkende leden hebben de volheid van lidmaatschap en ook stemrecht in de Algemene
Vergadering. De rechten en plichten van de werkende leden, omschreven in de Wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, zijn niet van toepassing op de toegetreden leden.
Hun rechten en plichten worden bepaald door deze statuten.
De stichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.
De stichters zijn:
- Provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door
de heer Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur, leefmilieu, middenstand, KMO en
Erov en de heer Albert De Smet, provinciegriffier;
- Gemeente Berlare, Dorp 22,9290 Berlare, vertegenwoordigd door mevrouw Katja
Gabriëls, waarnemend burgemeester en de heer Frank Lippens, gemeentesecretaris;
- Stad Dendermonde, Frans Courtensstraat 1 1,9200 Dendermonde, vertegenwoordigd
door de heer Piet Buyse, burgemeester en de heer Paul Van Royen, stadssecretaris;
- Gemeente Hamme, Marktplein 1,9220 Hamme, vertegenwoordigd door de heer Paul
Van De Casteele, burgemeester en de heer André Reuse, gemeentesecretaris;
- Gemeente Laarne, Dorpsstraat2,92TO Laarne, vertegenwoordigd door de heer lgnace
De Baerdemaeker, burgemeester en mevrouw Ellen Leroy, gemeentesecretaris;
- Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, vertegenwoordigd door mevrouw Nina
Van der Sypt, schepen en de heer Piet Van Loocke stadssecretaris;
- Gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door de
heer Rik Daelman, burgemeester en mevrouw Anne De Schrijver, gemeentesecretaris;
- Gemeente Wetteren, Markt, 9230 Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Marc
Gybels, burgemeester en de heer Jef Bracke, gemeentesecretaris;
- Gemeente Wichelen, Dorp 16, 9260 Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Werner
Van Der Eecken, burgemeester en de heer Frans Coppens, gemeentesecretaris;
- Gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele, vertegenwoordigd door de heer Patrick Poppe,
burgemeester en de heer Robert lvens, gemeentesecretaris.
Art. 6. Zijn werkend lid
qroep a
De provincies en de gemeenten binnen het werkingsgebied van de vereniging.
qroep b
De erkende gewestelij ke ledenverenig ngen, gewestelij ke thematische veren ig ingen
en regionale verenigingen, erkend op basis van het Besluit van de Vlaamse regering van 10
oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de
subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, in zoverre ze actief zijn binnen het
werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe
een actieve bijdrage te leveren.
De erkende terreinbeherende natuurverenigingen, erkend op basis van het Decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het Besluit van
de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voonruaarden voor de erkenning
van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning
van subsidies, in zoverre ze actief zijn binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw
RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren.
qroep c
De erkende landbouworganisaties zoals opgenomen in artikel 4, 52, 3" van het Besluit
van de Vlaamse Regering van I december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de
voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, in zoverce ze actief zijn
binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich
engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren.
De erkende verenigingen ter bevordering van toerisme en recreatie zoals opgenomen
in artikel 4, 52, 3o van het Besluit van de Vlaamse Regering van I december 1998 tot
vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale
landschappen, in zoverreze aclief zijn binnen het werkingsgebied, de
lingen van vzw
:

i

RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren.
De erkende wildbeheerseenheden, erkend op basis van het Jachtdecreet van 24 juli
1991 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling
van de voonruaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere
beheerseenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder
beheerseenheden kunnen worden erkend, in zoverre ze actief zijn binnen het
werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe
een actieve bijdrage te leveren.
Een kandidaat-werkend lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur draagt nieuwe werkende leden voor op de Algemene Vergadering.
Nieuwe werkende leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering aanvaard worden. Dit
gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
werkende leden.
Art. 7. Zijn toegetreden lid:
De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen actief in het werkingsgebied die de
belangen verdedigen van cultuur, streekontwikkeling, tewerkstelling, waterhuishouding,
educatie en architectuur, in zoverre ze de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en
zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren.
Een kandidaat-toegetreden lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur draagt nieuwe toegetreden leden voor op de Algemene Vergadering.
Nieuwe toegetreden leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering aanvaard worden.
Dit gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden.
Art. 8. Elk werkend lid moet nazijn opname in de vereniging het ledenregister ondertekenen.
De ondertekening van het register sluit tevens een aanvaarding in van de statuten en van de
huishoudelijke reglementen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur van
de vereniging.
Art. 9. Elk werkend of toegetreden lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag dient
schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur medegedeeld te worden. Het
lidmaatschap van een werkend of toegetreden lid houdt automatisch op van zodra de
rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, niet langer actief is binnen
het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD niet meer onderschrijft of zich niet
langer engageert hiertoe een actieve bijdrage te leveren,
Het ontslag van een werkend of toegetreden lid heeft pas uitwerking na een opzegtermijn van

1jaar.
Enkel de Algemene Vergadering kan werkende of toegetreden leden uitsluiten. Tot uitsluiting
van een werkend of toegetreden lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden
besloten bijtwee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden. Het punt dient vooraf op de agenda geplaatst te worden
en het betrokken werkend of toegetreden lid of zijn vertegenwoordiger dient opgeroepen te
worden om, indien het dit wenst, te worden gehoord. Op betreffende Algemene Vergadering
is geen quorum vereist.
Art. 10. De ontslagnemende of uitgesloten werkende of toegetreden leden kunnen geen
aanspraak doen gelden op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of
vergoeding van gestorte bijdragen, van gedane inbrengen of schenkingen of van enige
andere prestatie vorderen.
Art, 11: Er wordt geen lidgeld aan de werkende en toegetreden leden gevraagd.

TITEL lfl.
Algemene Vergadering
Att. 12. $ 1 . De Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende en toegetreden
leden van de vereniging. Elk werkend en toegetreden lid heeft het recht om aanwezig te zijn
of om deel te nemen aan de Algemene Vergadering met één vertegenwoordiger of één
plaatsvervanger. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Antwerpen mogen
twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers aanwijzen.

$ 2. Er wordt een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers met
aanduiding van het werkend of toegetreden lid door wie ze afgevaardigd zijn.
Het mandaat van deze vertegenwoordigers wordt om de 6 jaar vernieuwd, samenvallend met
de bestuursperiode in de provincie en in de gemeenten. Daarnaast wordt aan het mandaat
van de vertegenwoordigers een einde gesteld door:
- overlijden of handelings/rechtsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger;
- intrekking van het mandaat door het werkend of toegetreden lid dat de betrokkene heeft
afgevaardigd;
- van rechtswege, het verlies van het politiek mandaat als lid van de provincie- of
gemeenteraad of het verlies van enige andere hoedanigheid uit hoofde waarvan de
betrokkene werd afgevaardigd en zoals blijkt uit de lijst der vertegenwoordigers;
- schriftelijke melding van zijn ontslag aan de voorzitter van het werkend of toegetreden
lid dat hij vertegenwoordigt.
De werkende en toegetreden leden zijn verplicht over te gaan tot een nieuwe aanstelling van
een vertegenwoordiger in de loop van de eerste drie maanden volgend op het vacant worden
van het mandaat van hun vertegenwoordiger en, voor zover het een provincie of gemeente
betreft, binnen de eerste drie maanden volgend op de installatie van de nieuwe provincie- of
gemeenteraad na algehele vernieuwing ingevolge verkiezingen. De ontslagnemende
vertegenwoordigers blijven in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
$ 3. Naast de werkende en toegetreden leden kunnen volgende personen ambtshalve de
Algemene Vergadering bijwonen met een adviserende stem:
- een vertegenwoordiger van het lntern Verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos
van het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid;
- een vertegenwoordiger van het lntern Verzelfstandigd Agentschap RO-Vlaanderen van
het Ministerie voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse Overheid;
- een vertegenwoordiger van het Extern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse
Landmaatschappij indien in het werkingsgebied een land- of natuurinrichtingsproject of
een ruilverkaveling plaatsvindt;
- een vertegenwoordiger van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond,
Natuurlijke Rijkdommen van het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de
Vlaamse Overheid;
- een vertegenwoordiger van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het
Ministerie voor Landbouw en Visserij;
- een vertegenwoordiger van het lntern Verzelfstandigd Agentschap met
rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen van het Ministerie voor Buitenlands Beleid,
Buitenlandse Handel, lnternationale Samenwerking en Toerisme;
- 1 milieu-ambtenaar per deelnemende gemeente;
- 1 milieu-ambtenaar van de provincie. Deze is de secretaris van de Algemene
Vergadering.
Daarnaast kan de Algemene Vergadering steeds derden uitnodigen. De aanwezigheid van
het personeel van de vereniging op de Algemene Vergadering wordt geregeld via het
huishoudelijk reglement van de Algemene Vergadering.
Art 13: ln de Algemene Vergadering hebben de vertegenwoordigers van de werkende leden
elk 1 stem. Elk werkend lid mag zich, mits het daartoe verstrekken van een schriftelijke
volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid mag slechts
over één volmacht beschikken.
Art. 14. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- de wijziging van de statuten;
- de opstelling, goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement van de
Algemene Vergadering;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en/of verificateurs en het bepalen
van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en/of verificateurs'
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

-

de goedkeuring van het jaarprogramma en het jaarverslag;
de goedkeuring van de rekening en de begroting;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de aanvaarding en de uitsluiting van de werkende en toegetreden leden;
de beslissing over de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging;
alle gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen.
Art. 15. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens
wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal
per jaar, in de loop van het eerste trimester, worden bijeengeroepen in gewone zitting om
onder meer kennis te nemen van het jaarverslag, om de rekeningen en het beleid van de
bestuurders over het afgelopen boekjaar goed te keuren en om de begroting voor het lopende
boekjaar vast te stellen en goed te keuren.
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht om een buitengewone Algemene Vergadering
bijeen te roepen telkens wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden daarom
verzoekt, en wel binnen de maand na de dag waarop het verzoek bij de voorzitter van de
Raad van Bestuur is ingekomen.
Art. 16. De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden per gewone brief, fax of email aan elk werkend en aan elk toegetreden lid toegezonden ten minste acht dagen vóór de
dag van de vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering en
wordt in naam van de Raad van Bestuur ondertekend door de secretaris.
De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op verzoek
van tenminste 1/20 van de werkende leden, zoals dit aantal blijkt uit het ledenregister, is de
Raad van Bestuur evenwel verplicht de agenda aan te vullen met de door de verzoekende
werkende leden voorgestelde ondenruerpen. Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient
schriftelijk bij de voorzitter van de Raad van Bestuur te worden ingediend, ten minste drie
dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering.
Ondenrverpen die niet op de agenda staan kunnen niet door de vergadering in behandeling
genomen worden tenzij twee derde van alle werkende leden aanwezig is en de meerderheid
hiervan hiermee akkoord gaat.
Att. 17. $ 1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, in
zijn a'fwezigheid, door het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur. Tenzij in de Wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of in deze statuten anders is bepaald, is
de Algemene Vergadering geldig samengesteld wat ook het aantal van de aanwezige
werkende en toegetreden leden is.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden, onverminderd andersluidende
voorschriften in de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of in deze statuten,
genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een onthouding
geldt niet als uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
$ 2. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping
en wanneer minstens 213 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 213 van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
lndien op de 1't" vergadering minder dan 213 van de werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een 2d" vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan
beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen met de in het vorige lid bedoelde
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Deze
2o" vergadering mag niet worden gehouden binnen 15 dagen volgend op de 1't" vergadering.
$ 3. Tot inhoudelijke wijziging van de doelstellingen van de vereniging kan slechts met een
meerderheid van 415 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende
leden worden besloten.
$ 4. Dezelfde regels als deze in $ 3 omschreven dienen te worden nageleefd bij ontbinding

van de vereniging.
Art. 18. De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag dat
ondertekend wordt door de secretaris. Het verslag wordt aan de vertegenwoordigers van de
werkende en de toegetreden leden toegestuurd en ter inzage van alle werkende en
toegetreden leden bewaard op de zetel van de vereniging.
Alle beslissingen die derden aanbelangen zullen, indien ze erom vragen, worden meegedeeld
door middel van een door de secretaris voor eensluidend verklaard uittreksel.

TITEL lV.
van Bestuur
- DeRaad
Art. 19. $ 1.
vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur van ten minste drie
natuurlijke personen, door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid verkozen uit
de vertegenwoordigers van de werkende leden, op voordracht van hun wettelijk of statutair
bevoegd orgaan. De Raad van Bestuur bestaat voor minstens 1/3 uit vertegenwoordigers van
groep a, voor minstens 1/3 uit vertegenwoordigers van groep b en voor de rest uit
vertegenwoordigers van groep c.
Een vertegenwoordiger van het lntern Verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos van
het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid kan de Raad van
Bestuur ambtshalve bijwonen met een adviserende stem.
$ 2. Daarnaast kan de Raad van Bestuur steeds derden uitnodigen. De aanwezigheid van het
personeel van de vereniging op de Raad van Bestuur wordt geregeld via het huishoudelijk
reglement van de Raad van Bestuur.
Art. 20. De door de Algemene Vergadering verkozen bestuurders zijn aangesteld voor een
termijn van maximum zes jaar, samenvallend met de bestuursperiode in de provincie en in de
gemeenten. Bestuurders die door de Algemene Vergadering zijn verkozen om een tussentijds
opengevallen bestuursmandaat waar te nemen, voltooien het mandaat van de bestuurders
die ze opvolgen.
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de Algemene Vergadering die
daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden. leder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Het mandaat van bestuurder neemt een einde door
- overlijden of handelings/rechtsonbekwaamheid van de bestuurder;
- het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- vrijwillig ontslag;
- afzetting door de Algemene Vergadering;
- verlies van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid (... );
- kennelijk onvermogen.
De bestuurders wier functie tot een einde is gekomen, zijn onmiddellijk herkiesbaar. De
bestuurders wier functie tot een einde is gekomen ingevolge het verstrijken van de termijn
van het bestuursmandaat, ingevolge vrijwillig ontslag of ingevolge verlies van hun
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid zijn verplicht in functie te blijven
totdat in hun vervanging is voorzien.
lndien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met zijn
hoedanigheid als bestuurder, moet hij dit spontaan meedelen aan de andere bestuurders
vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt. De Raad van Bestuur neemt een
tussentijdse beslissing met betrekking tot deze mededeling; in voorkomend geval kan de
betrokkene niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat besluit.
A1L.21. De Raad van Bestuur kiest uit haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De
secretaris van de Algemene Vergadering is de secretaris van de Raad van Bestuur. Hij woont
de Raad van Bestuur bij met adviserende stem. De voorzitter is belast met de bijeenroeping
en met de leiding van de Raad van Bestuur. ln geval van afwezigheid van de voorzitter leidt
de ondervoorzitter de Raad van Bestuur. lndien de ondervoorzitter verhinderd is, leidt het
oudste aanwezige bestuurslid de Raad van Bestuur.
lndien de voorzitter of de ondervoorzitter als leden van de Raad van Bestuur moeten
vervangen worden, zal de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter of ondervoorzitter kiezen.
Att.22. De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het

vereisen. De wijze van bijeenroeping, de plaats en de tijdstippen, de vaststelling van de
agenda en het verloop van de Raad van Bestuur worden geregeld in het huishoudelijk
reglement van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. lndien niet voldaan wordt aan dit quorum, kan een tweede
Raad van Bestuur worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen,
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. lndien er geen verontschuldigingen zijn gemeld
die aanleiding zouden geven tot het verdagen van de raad, kan de voorzitter of zijn vervanger
de raad echter onmiddellijk opnieuw bijeenroepen en geldig vergaderen ongeacht het aantal
aanwezigen.
Het driemaal op rij afwezig zijn zonder voorafgaande verontschuldiging van een bestuurder
kan aanleiding geven tot een verzoek van de voorzitter aan het betrokken werkend lid om een
andere bestuurder voor te dragen.
Elke bestuurder beschikt over een stem. De Raad van Bestuur beslist als college. Dit houdt in
dat beslissingen genomen worden na een inhoudelijk debat waarin eenieder zich in grote
lijnen kan scharen, niettegenstaande er tijdens het debat kleine verschillen in visie en
concrete aanpak aanwezig kunnen zijn. Zonodig kunnen beslissingen echter genomen
worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet
meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Een bestuurder kan
zijn stemrecht uitoefenen door een volmacht te geven aan een andere bestuurder van
dezelfde groep. Een bestuurder kan niet meer dan één volmacht laten gelden.
Art. 23. Van elke Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt en opgestuurd naar de
bestuurders. Het verslag wordt ondertekend door de secretaris. De verslagen worden
bijgehouden op de zetel van de vereniging.
Art.24. $ l. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan
de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle
handelingen van bestuur, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en
bezoldigen van het personeel van de vereniging en het uitvaardigen van een huishoudelijk
reglement van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft bovendien de meest
uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking; met inbegrip van onder
meer het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het
hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen en het opheffen van
hypotheken.
De Raad van Bestuur is ondermeer bevoegd voor de concretere uitwerking van het
jaarprogramma en voorstellen van de Algemene Vergadering of van eigen initiatieven die de
realisatie van de doelstellingen van de vereniging beogen. De Raad van Bestuur leidt de
zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
$ 2. De vereniging is in en buiten rechte slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekeningen van twee bestuurders, waarvan één de voorzitter of de ondervoorzitter is.
$ 3. De Raad van Bestuur kan voor welbepaalde akten en rechtshandelingen volmacht
verlenen aan een bestuurder of een derde, desgevallend beperkt tot een bepaald bedrag.
Art 25. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is niet bezoldigd. De bestuurders
gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts
aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
Art 26. De Raad van Bestuur brengt op de gewone Algemene Vergadering verslag uit over de
werkzaamheden van de vereniging. Hij maakt de rekening en de begroting op die aan de
goedkeuring van de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
Att. 27. De Raad van Bestuur kan werkgroepen ad hoc of met een permanent karakter
oprichten. De opdracht van de werkgroepen bestaat uit de voorbereiding en/of concrete
uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur.
De samenstelling en de werking van de werkgroepen wordt geregeld door de Raad van
Bestuur.
Art. 28. De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur op,
waarin alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is bepaald. Dit huishoudelijk
lement kan steeds door de Raad van Bestuur gewijzigd worden

Dit huishoudelijk reglement, en alle eventuele wijzigingen, worden ter kennis gebracht aan de
Algemene Vergadering.

TITEL Y.
- lnkomsten, rekeningen, begrotingen, toezicht
Arl.29. De inkomsten van de vereniging worden verzekerd door:
- bijdragen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen;
- vergoedingen voor geleverde prestaties;
- schenkingen en legaten.
Art. 30. Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op éénendertig
december. ln afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf de dag van de oprichting tot
éénendertig december van het jaar van oprichting.
Bij het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekening van het afgelopen
boekjaar af en stelt hij de begroting voor het volgende boekjaar op. De rekening van het
afgelopen boekjaar wordt op de eerste Algemene Vergadering van het volgende boekjaar ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De begroting voor het volgende
boekjaar wordt op de laatste Algemene Vergadering van het voorgaande boekjaar ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd,
Het batig saldo wordt aan het vermogen van de vereniging toegevoegd en kan onder geen
beding aan de werkende of toegetreden leden worden uitgekeerd. Het ontwerp van de
rekening en de begroting, evenals de stukken waarop de rekening en de begroting steunen,
worden ten minste acht dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering op de zetel van de
vereniging ter inzage van de werkende en toegetreden leden gelegd.

vereffeníng
T|TEL Vl.
- Ontbinding,
Art. 31. Behalve
de gevallen van gerechtelijke ontbinding of van ontbinding van rechtswege,
kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging besluiten. ln geval
van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden evenals de
vereffeningsvoorwaarden.
Aft32. De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken,
wanneer ten minste twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn twee derde van de werkende leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze beraadslaagt en besluit geldig, welke ook
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. Deze tweede vergadering kan niet
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering plaatsvinden.
De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door een
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
werkende leden.
Art. 33. ln geval van ontbinding wordt het netto-actief overgemaakt aan een vzw, aan te
duiden door de Algemene Vergadering, met gelijkaardige doelstellingen zoals vermeld in
artikel 4. Deze middelen moeten worden aangewend voor natuurbehoudsprojecten in het
werkingsgebied van de vereniging.
Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de Wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen en de huishoudelijk reglementen van de Algemene
Vergadering en van de Raad van Bestuur van toepassin
De Smet Kristof Ju
ondervoo

n Gomar

Dauwe Maria Joze'|,
voorzitter

