Gecoördineerde statuten
Toerisme Scheldeland vzw
Hemelstraat 133 A
9200 Dendermonde
Ondernemingsnummer: 8634.519.33
Laatste neerlegging: 23 november 2012

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN
De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de vereiste
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, in gewone zitting te Dendermonde op
18 november 2010, heeft in haar zitting beslist de statuten van haar vereniging,
opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,
aan te passen aan de vereisten van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de
organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden en de
uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op dit decreet, en te coördineren als volgt.
De volgende rechtspersonen, die hierom expliciet verzochten, maken als werkelijk lid
deel uit van de vzw:
Stad Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst
Gemeente Berlare, Dorp 22, 9290 Berlare
Gemeente Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
Gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Gemeente Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
Gemeente Denderleeuw, Alfons De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw
Stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde
Gemeente Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen
Gemeente Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent
Gemeente Haaltert, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert
Gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme
Gemeente Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Gemeente Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
Gemeente Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke
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Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Gemeente Melle, Gemeenteplein 1, 9090 Melle
Gemeente Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
Gemeente Niel, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel
Stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
Gemeente Puurs, Hoogstraat 29, 2870 Puurs
Gemeente Rumst, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst
Gemeente Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Gemeente Sint-Amands, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
Gemeente Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
Gemeente Wetteren, Markt 1, 9230 Wetteren
Gemeente Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
Gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele
Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Metselaarshuis, Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent
Toerisme Provincie Antwerpen vzw, Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen
Toerisme Klein-Brabant–Scheldeland vzw, Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880
Bornem
Toerisme Rupelstreek-Vaartland vzw, Schommelei 1/3, 2850 Boom
VVV De Faluintjesstreek vzw, Meldert-Dorp 68, 9310 Herdersem
VVV Donkmeer vzw, Donklaan 180, 9290 Berlare
VVV Hamme vzw, Marktplein 1, 9220 Hamme
VVV Merelbeke vzw, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
VVV Ninove vzw, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
VVV Wieze vzw, Meidoornstraat 8, 9280 Wieze

NAAM
Artikel 1:
De vereniging die op 25 november 2003 bij onderhandse overeenkomst werd opgericht
onder de benaming “Toerisme Schelde- en Denderstreek vzw” draagt voortaan de
naam: “Toerisme Scheldeland vzw” of afgekort “TSL vzw”, hierna de “vereniging”
genoemd. Deze naam zal steeds gevolgd of vooraf gegaan worden door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW” in het Nederlands.
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Artikel 2:
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Hemelstraat 133 A te
9200 Dendermonde, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De
zetel kan verplaatst worden naar eender welke andere locatie in de regio Scheldeland,
afgebakend conform artikel 3, door een beslissing van de Algemene Vergadering
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De Algemene Vergadering is eveneens bevoegd om bijkantoren en
dochterverenigingen op te richten wanneer zij dit nuttig acht. Zij mag eveneens
beslissen dat de vereniging zou deelnemen in andere verenigingen.
Artikel 3:
De vereniging heeft tot doel in de regio Scheldeland het toerisme en de recreatie op
een duurzame wijze te bevorderen. De geografische afbakening van de regio
Scheldeland wordt bepaald door de leden-gemeenten die in de vereniging participeren.
De gemeenten die op het ogenblik van goedkeuring van deze statuten deel mogen
uitmaken van de regio zijn de volgende:
Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere,
Haaltert, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lede, Melle, Merelbeke, Ninove, Wetteren,
Wichelen, Zele en Gent voor wat betreft de deelgemeenten Gentbrugge, Ledeberg,
Sint-Amandsberg en Zwijnaarde uit de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten
Bornem, Puurs, Sint-Amands, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle, Willebroek,
Zwijndrecht en Mechelen voor wat betreft de deelgemeenten Heffen, Leest, Hombeek
en Walem en het stadsdeel „Battel‟ uit de provincie Antwerpen. Deze omschrijving vormt
geen strikte promotionele afbakening.
Met het oog op de realisatie van haar doel kan de vereniging allerhande initiatieven
nemen die ten goede komen aan onder meer:
de toeristisch-recreatieve promotie en communicatie;
de toeristisch-recreatieve beleidsplanning;
de aan toerisme en/of recreatie gerelateerde infrastructuur en voorzieningen;
de toeristisch-recreatieve productontwikkeling;
de professionalisering, de vorming en de netwerkvorming van en met de sector;
het onthaal van toeristen en recreanten;
de animatie en de beleving voor bezoekers;
Zij heeft voorts als opdracht een samenwerkingsverband te zijn, een overlegplatform en
denkgroep te vormen en standpunten te ontwikkelen. Ten slotte zal de vereniging ten
behoeve van het toerisme en de recreatie mee ijveren voor het behoud, de ontwikkeling
en de duurzame ontsluiting van alle elementen die de toeristisch-recreatieve beleving
van de regio Scheldeland beïnvloeden.
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Hiertoe kan de vereniging, alleen of in samenwerking met andere organisaties, alle
rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van voormelde doelstelling, de daartoe nuttige roerende of onroerende
goederen verwerven en beheren evenals personeel, nodig voor het vervullen van haar
opdrachten, aanwerven en bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten
ontplooien voor zover deze vallen binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en
voor zover de opbrengsten ervan te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de
verwezenlijking van de voormelde doelstelling.
Artikel 4:
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden
ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering conform artikel 16 van de
huidige statuten.

Hoofdstuk 2: LEDEN, LEDENBIJDRAGE EN ORGANEN VAN
DE VERENIGING
LEDEN
Artikel 5:
Het aantal werkelijke leden van de vereniging is onbeperkt, minstens 9, doch steeds
hoger dan het aantal bestuurders.
De vereniging heeft werkelijke leden en kan toegetreden leden aanvaarden. De volheid
van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht komt uitsluitend toe aan de
werkelijke leden. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de
activiteiten van de vereniging. Zij zijn gehouden tot het betalen van een lidgeld zoals
bepaald door de raad van bestuur. Zij hebben geen stemrecht, geen inzagerecht in de
stukken van de vereniging en geen recht op het bijwonen van algemene vergaderingen
of bestuursvergaderingen.
Op de zetel van de vereniging wordt een register van alle leden gehouden.
De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vereniging.
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AANVAARDING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6:
a) Als werkelijk lid kan tot de vereniging toetreden, iedere rechtspersoon die het
verenigingsdoel onderschrijft. Een kandidaat werkelijk lid dient zijn verzoek om toelating
schriftelijk te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur op het adres van de
zetel van de vereniging met aanduiding van de vooropgestelde vertegenwoordiger. De
Raad van Bestuur, of desgevallend de aangestelde aan wie die bevoegdheid door de
Raad van Bestuur wordt gedelegeerd, brengt aan de Algemene Vergadering advies uit
over het kandidaat werkelijk lid. De Algemene Vergadering beslist bij geheime
stemming, autonoom en met een meerderheid van stemmen zoals bepaald in artikel 26
en onverminderd de bepalingen uit artikel 17 van de huidige statuten over elk verzoek
tot toetreding als werkelijk lid. De toelating of weigering dient niet gemotiveerd te
worden. Tegen deze beslissing staat geen voorziening open.
Na het verloop van één jaar, te rekenen vanaf de datum van de ongunstige beslissing,
kan de niet toegelaten kandidaat een nieuw verzoek tot werkelijk lidmaatschap
indienen.
b) Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of
rechtspersoon wiens kandidatuur bij gewone beslissing door de Raad van Bestuur en
met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen
aanvaard wordt op basis van de in het huishoudelijk reglement hiertoe op te stellen
voorwaarden.
Artikel 7:
Volgende categorieën werkelijke leden worden onderscheiden:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Gemeentebesturen;
Provinciale Toeristische Samenwerkingsverbanden;
Intergemeentelijke toeristische samenwerkingsverbanden in het
werkingsgebied van de vereniging;
Gemeentelijke toeristische samenwerkingsverbanden in het werkingsgebied
van de vereniging;
Koepelorganisaties uit het brede toeristisch-recreatieve werkveld;
Andere.

Artikel 8:
Het aantal werkelijke leden uit categorie i, zoals bepaald in artikel 7, is onbeperkt.
Het aantal werkelijke leden uit de categorieën i, ii, iii en iv, zoals bepaald in artikel 7,
mag samen nooit minder bedragen dan 4/5 van het totaal aantal werkelijke leden van
de vereniging.
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In uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 en de daaruit voortvloeiende erkenning
als toeristisch samenwerkingsverband, zullen de vertegenwoordigers van de werkelijke
leden uit de categorieën i en ii, zoals bepaald in artikel 7, altijd over de meerderheid
van de leden en van de stemmen beschikken, zowel in de algemene vergadering als in
de raad van bestuur.
Rekening wordt gehouden met de verbodsbepalingen die van toepassing zijn op de
leden van de algemene vergadering en de bestuurders van het toeristisch
samenwerkingsverband, zoals opgenomen in artikel 3, paragraaf 6 van het besluit van
de Vlaamse Regering d.d. 4 september 2009 houdende uitvoering van het eerder
vernoemde decreet:
a) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over aangelegenheden waarbij ze
rechtstreeks belang hebben, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde
graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan
de bloed- of aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van
kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
b) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen het
toeristisch samenwerkingsverband. Het is hen verboden, in dezelfde hoedanigheid, aan
het toeristisch samenwerkingsverband raad te geven of op te treden bij een betwisting,
tenzij ze die opdracht kosteloos vervullen;
c) optreden als raadsman van een personeelslid van het toeristisch
samenwerkingsverband in tuchtzaken.
De vereniging telt minimaal één lid voor elke gemeente en provincie vermeld in artikel 3.
Artikel 9:
De Algemene Vergadering stelt jaarlijks het bedrag van de ledenbijdragen vast en kan
leden vrijstellen van het betalen van de bijdrage.
Het betalen van de jaarlijkse bijdrage kan verschillend zijn voor elk van de leden,
afhankelijk van de categorie en van de provincie waarbinnen het lid valt. Als relatieve
waardemeter, wordt een verdeelsleutel met objectieve toeristisch-recreatief relevante
meetstaven gebruikt. De jaarlijkse bijdrage van het werkelijk lid uit categorie ii met
maatschappelijke zetel in de Provincie Oost-Vlaanderen is gelijk aan de som van de
bijdragen van de werkelijke leden uit categorie i uit de Provincie Oost-Vlaanderen.
De jaarlijkse bijdrage van het werkelijk lid uit categorie ii met maatschappelijke zetel in
de Provincie Antwerpen bedraagt nooit minder dan 1/2 van de som van de bijdragen
van de werkelijke leden uit de categorieën i en ii uit de Provincie Oost-Vlaanderen.
De maximale, individuele bijdrage van een werkelijk lid uit categorie i bedraagt nooit
meer dan 30.000,- euro. Voor een werkelijk lid uit categorie ii, bedraagt de individuele
bijdrage nooit meer dan 250.000,- euro. De maximale bijdrage van een werkelijk lid,
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andere dan de werkelijke leden uit categorie i en ii zoals bepaald in artikel 7 van deze
statuten, kan maximaal 15.000,- euro bedragen.

ONTSLAG EN UITSLUITING VAN LEDEN
Artikel 10:
a) Elk werkelijk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per
aangetekende brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. Het werkelijk
lid dat zijn wens tot uittreding ter kennis heeft gebracht aan de Raad van Bestuur, is
uitgetreden de eerste januari van het volgende boekjaar indien het ontslag werd
ingediend vóór de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar. Indien het
ontslag wordt ingediend na de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar,
kan het ontslag slechts ingaan op 1 januari van het daarop volgend boekjaar waarvan
de begroting nog dient goedgekeurd te worden. In tussentijd blijft het lid gehouden aan
alle statutaire en wettelijke rechten en verplichtingen.
Een uitsluiting als werkelijk lid kan worden uitgesproken wegens ernstige en/of
zwaarwichtige redenen die het doel en/of de goede werking en /of de vereniging zelf in
het gedrang brengen of kunnen brengen, alsook wegens aan het werkelijk lid
toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met het doel van de vereniging zoals
bepaald in artikel 3, of wegens uitlatingen of geschriften die de eer van haar werkelijke
leden of bestuurders openbaar en ernstig in het gedrang kunnen brengen of hebben
gebracht.
De uitsluiting van een werkelijk lid kan slechts door een gemotiveerde beslissing van de
Algemene Vergadering die met meerderheid van twee derde van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen uitgesproken wordt. Het werkelijk lid waarvan de
beëindiging van het werkelijk lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord
te worden.
Elk werkelijk lid dat de jaarlijkse bijdrage, na de tweede (aangetekende) aanmaning,
niet betaalt, wordt van rechtswege geacht ontslag te nemen. Het werkelijk lidmaatschap
neemt tevens een einde door ontbinding of faling van het werkelijk lid.
b)Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken bij
middel van een kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Het ontslag wordt effectief 14
dagen na dit bericht.
Een uitsluiting als toegetreden lid kan worden uitgesproken wegens ernstige en/of
zwaarwichtige redenen die het doel en/of de goede werking en/of de vereniging zelf in
het gedrang brengen of kunnen brengen, alsook wegens aan het toegetreden lid
toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met het doel van de vereniging zoals
bepaald in artikel 3, of wegens uitlatingen of geschriften die de eer van haar werkelijke
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leden of bestuurders openbaar en ernstig in het gedrang kunnen brengen of hebben
gebracht.
De uitsluiting van een toegetreden lid kan bij gemotiveerde beslissing door de Raad van
Bestuur en met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen uitgesproken worden.
Elk toegetreden lid dat de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt van rechtswege geacht
ontslag te nemen.
Artikel 11:
Bij het ontslag of de uitsluiting van een werkelijk lid uit categorie i, ii of iii, moet de
Algemene Vergadering zich er in een expliciet besluit onverwijld over uitspreken of het
doel van de vereniging nog verder kan worden nagestreefd.
Bij het ontslag, de uitsluiting of de aanvaarding van een werkelijk lid uit categorie i, ii of
iii, moet de Algemene Vergadering zich in een expliciet besluit onverwijld uitspreken
over behoud of aanpassing van statutaire artikels die de samenstelling van de organen
van deze vzw en hun beslissingsprocedures bepalen. Het betreft vooral de huidige
artikels 17, 22, 26, 29 en 32.
Artikel 12:
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de
vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten
op de activa geldt zowel tijdens als bij de beëindiging van het lidmaatschap. Zij kunnen
geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen, noch een vergoeding eisen voor
geleverde prestaties en gedane inbreng. Zij kunnen niet gerechtelijk doen verzegelen,
noch een inventaris laten opmaken. Hetzelfde geldt voor de rechthebbenden van een
rechtspersoon-lid dat ontbonden werd of in faling ging.

BEKENDMAKING LEDENLIJST
Artikel 13:
Op de zetel van de vereniging wordt een kopie van de ledenlijst gehouden. Deze lijst
wordt elk jaar aangevuld, door een vermelding naar chronologische volgorde, van de
wijzigingen die zich onder de leden hebben voorgedaan. Alle werkelijke leden en
belanghebbende derden kunnen er ter plaatse inzage van nemen. Uittreksels daarvan
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of bij ontstentenis
hiervan door twee bestuurders.
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INKOMSTEN
Artikel 14:
De middelen van de vereniging bestaan uit:
- de lidgelden van de leden;
- vrijwillige bijdragen of steungelden;
- eventueel subsidies;
- inkomsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten;
- inkomsten uit de (beheers)opdrachten welke aan de vereniging worden
toevertrouwd;
- eventuele schenkingen en legaten.
Daarnaast kan de vereniging inkomsten verwerven op elke andere wijze die niet in strijd
is met de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
De Raad van Bestuur oordeelt over de aanvaarding van deze gebeurlijke inkomsten,
subsidies en bijdragen.

ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 15:
De organen van de vereniging zijn de volgende:
- de Algemene Vergadering;
- de Raad van Bestuur;
- de dagelijkse bestuurder.

Hoofdstuk 3: DE ALGEMENE VERGADERING
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 16:
De algemene vergadering zal samengesteld zijn uit alle werkelijke leden.
De volgende onderwerpen worden hierbij exclusief aan de Algemene Vergadering
voorbehouden:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de benoeming en de afzetting van de toezichthouders en de bepaling van hun
eventuele bezoldiging;
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4. de kwijting aan de bestuurders en toezichthouders;
5. de goedkeuring van de begroting, van eventuele begrotingswijzigingen en
van de rekeningen;
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
7. het ontslag en de uitsluiting van een werkelijk lid;
8. de aanvaarding van een nieuw werkelijk lid;
9. het vastleggen van de verdeelsleutel als waardemeter en de geldingstermijn
ervan;
10. het aanwenden van reserves;
11. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk;
12. het opstellen en wijzigen van bepalingen in het huishoudelijk reglement
van de vereniging;
13. het goedkeuren van meerjarenplannen;
14. het goedkeuren van jaarlijkse actieplannen zoals het marketingplan;
15. alle gevallen waarin de wet of deze statuten het vereisen.
Artikel 17:
Alle werkelijke leden hebben ten minste één stem.
De volgende categorieën hebben de volgende stemrechten:
- werkelijke leden uit categorie i hebben één stem;
- het werkelijk lid uit categorie ii met maatschappelijke zetel in de provincie met het
grootste aantal werkelijke leden uit categorie i heeft vier stemmen;
- het werkelijk lid uit categorie ii met maatschappelijke zetel in de provincie met het
kleinste aantal werkelijke leden uit categorie i heeft drie stemmen;
- alle werkelijke leden uit andere categorieën hebben één stem.
Elk werkelijk lid mag zich laten vertegenwoordigen door zoveel natuurlijke personen als
het stemmen heeft.
De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering zullen bindend zijn voor alle
leden met inbegrip van de afwezige of de anders stemmende werkelijke leden.
Artikel 18:
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks één of twee toezichthouders, gelast met
het nazicht van de rekeningen en de boekhouding. Indien slechts één toezichthouder
wordt benoemd, is de functie van toezichthouder onverenigbaar met het
mandatarisschap voor één van de werkelijke leden van de vereniging. De
toezichthouders zijn herkiesbaar.
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OPROEPING
Artikel 19:
De Algemene Vergadering wordt ten minste tweemaal per jaar bijeengeroepen.
Een eerste maal met het oog op het goedkeuren van de rekening(en) evenals de
kwijting van de bestuurders en de toezichthouders. Deze statutaire Algemene
Vergadering gebeurt binnen de vier maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur en van de
toezichthouders, doet de vergadering uitspraak over de rekeningen van het afgelopen
werkingsjaar, die de Raad van Bestuur haar ieder jaar voorlegt. Zij neemt vervolgens
een besluit aangaande de kwijting van de bestuurders en van de toezichthouders.
Een tweede statutaire Algemene Vergadering wordt gehouden met het oog op het
goedkeuren van de begroting voor het toekomstige werkingsjaar.
De behandeling en goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en een ontwerp van
begroting, opgemaakt door de Raad van Bestuur, wordt aangekondigd in de agenda.
De ontwerpen worden als bijlage meegezonden. De oproeping van de werkelijke leden
geschiedt conform artikel 20 van de statuten
Artikel 20:
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter.
Bij ontstentenis van de voorzitter, is de oproeping ook geldig indien zij uitgaat van ten
minste 2 bestuurders.
De oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering bevat de plaats, de dag, het uur en
een ontwerp van agenda. Het ontwerp van agenda wordt vastgelegd door de Raad van
Bestuur. Elk punt dat door ten minste twee bestuurders of door ten minste 1/20 van de
werkelijke leden ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering aangebracht werd,
wordt op het ontwerp van agenda geplaatst.
De uitnodiging wordt ten minste acht werkdagen voorafgaand aan de datum van de
Algemene Vergadering naar alle werkelijke leden en ook naar het secretariaat van alle
betrokken besturen verstuurd per gewone brief, fax of e-mail, tenzij in behoorlijk
gemotiveerde hoogdringende omstandigheden.
De oproepingsbrief met agenda wordt ook ten minste vijf kalenderdagen op voorhand
verstuurd naar Toerisme Vlaanderen. Een vertegenwoordiger kan de algemene
vergadering met raadgevende stem bijwonen.
De geldigheid van de oproeping kan niet aangevochten worden indien alle werkelijke
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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Artikel 21:
Een bijkomende Algemene Vergadering kan worden samengeroepen door de Raad van
Bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Bijeenkomsten in een
buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op schriftelijk
verzoek van ten minste 2 bestuurders, of wanneer ten minste 1/5 van de werkelijke
leden dit schriftelijk aanvragen bij de voorzitter.

PROCEDURE
Artikel 22:
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur. Bij diens afwezigheid gebeurt dit door de vice-voorzitter. Indien de vicevoorzitter niet aanwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder met het meeste
aantal dienstjaren in het bestuur van de vereniging.
De secretaris van de vereniging, van rechtswege de regiocoördinator Scheldeland die
door één van de leden van categorie ii werd benoemd voor deze regio zoals bepaald in
artikel 3 van deze statuten, is tevens verslaggever van de Algemene Vergadering. In
deze functie mag de regiocoördinator zich laten bijstaan door een medewerk(st)er uit de
regiocel.
De Algemene Vergadering kan – indien ze dit nodig acht – ook een beroep doen op één
of meerdere experts, die de vergadering met raadgevende stem kunnen bijwonen.
Indien een vertegenwoordiger van een werkelijk lid, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang heeft, in de zin van artikel 8 van deze statuten, dat strijdig is met een beslissing
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Algemene Vergadering, moet
dit worden gemeld vóór dat de Algemene Vergadering beraadslaagt over dat
agendapunt. De vertegenwoordiger met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering
voor de duur van de behandeling van dit punt en onthoudt zich van de beraadslaging en
de stemming over de aangelegenheid waarop deze betrekking heeft.
Artikel 23:
Een werkelijk lid laat zich op de Algemene Vergadering vertegenwoordigen door haar
vertegenwoordiger(s) of diens plaatsvervanger(s). Deze personen worden officieel door
het werkelijk lid aangeduid en de beslissing desomtrent wordt direct schriftelijk ter
kennis gebracht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het mandaat als
vertegenwoordiger of plaatsvervanger vervalt van rechtswege wanneer de
vertegenwoordiger uit de functie of het openbaar mandaat treedt op grond waarvan
hij/zij als vertegenwoordiger werd verkozen of wanneer de specifieke band met één van
de werkelijke leden wegvalt.
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Een werkelijk lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door
een ander werkelijk lid van de volgens artikel 7 van de statuten corresponderende
categorie mits aflevering van een schriftelijke volmacht. Een aanwezig werkelijk lid kan
ten hoogste twee andere werkelijke leden vertegenwoordigen.
Artikel 24:
Een aanwezigheidslijst, met aanduiding van de namen van de werkelijke leden, zal door
elk werkelijk lid of zijn vertegenwoordiger(s) voor de vergadering ondertekend worden.
Artikel 25:
Om op een geldige manier te beraadslagen moeten ten minste volgende leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
elk werkelijk lid uit categorie ii;
ten minste één van de werkelijke leden uit categorie i uit elke provincie
waarbinnen de werkelijke leden uit categorie ii een maatschappelijke zetel
hebben.
Artikel 26:
De leden van de Algemene Vergadering kunnen enkel beraadslagen over
aangelegenheden op de agenda, behalve indien alle werkelijke leden aanwezig zijn en
unaniem beslissen om andere aangelegenheden te behandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen of in onderhavige statuten, worden de besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met meerderheid van de stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde werkelijke leden als volgt:
a) Rekening houdend met een eerste quorum van de aanwezige leden zoals
beschreven in artikel 25 en het totaal der aanwezige en vertegenwoordigde
werkelijke leden dat ten minste 1/3 van het totaal aantal werkelijke leden moet
bedragen;
b) Rekening houdend met een tweede quorum bestaande uit een gewone
meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
c) Rekening houdend met een derde quorum waarbij er een gewone meerderheid
moet zijn van de uitgebrachte stemmen binnen elke groep van de geografisch
binnen elke provincie lokaliseerbare werkelijke leden uit categorieën i, ii, iii en iv.
Met onthoudingen, blancos en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden bij
de bepaling van het totaal der uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
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De werkelijke leden uit categorie ii kunnen samen een veto stellen tegen beslissingen
op voorwaarde dat de motivatie daartoe door ten minste 1/5 van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen van werkelijke leden uit de andere categorieën wordt
gevolgd.
Artikel 26 bis:
Van bovenstaande principes onder artikels 25 en 26 wordt afgeweken in volgende
gevallen:
I. bij
-

wijziging van de statuten;
uitsluiting van werkelijke leden;
vaststelling ledenbijdragen;
toetreding kandidaat werkelijk lid;
al dan niet kunnen nastreven van het doel van de vereniging na ontslag van een
werkelijk lid uit categorie i, ii of iii.

In deze gevallen worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden
als volgt
a) Rekening houdend met een eerste quorum van de aanwezige leden zoals
beschreven in artikel 25 en het totaal der aanwezige en vertegenwoordigde
werkelijke leden dat ten minste 2/3 van het totaal aantal werkelijke leden moet
bedragen;
b) Rekening houdend met een tweede quorum bestaande uit een twee derden
meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen ;
c) Rekening houdend met een derde quorum waarbij er een gewone meerderheid
moet zijn van de uitgebrachte stemmen binnen elke groep van de geografisch
binnen elke provincie lokaliseerbare werkelijke leden uit categorieën i, ii, iii en iv.
II. Voor de vrijwillige ontbinding van de Vereniging is wettelijk een 4/5 aanwezigheid
vereist. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van het totaal
aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 26 ter:
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de werkelijke leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden
bedoeld in huidig artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
werkelijke leden. De tweede vergadering mag ten vroegste 15 dagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden.
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Iedere wijziging van de statuten moet ter griffie worden neergelegd teneinde bekend
gemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere
benoeming, ontslag en afzetting van bestuurders.
Artikel 27:
De stemming gebeurt in principe door handopsteking.
Indien gevraagd, kan een stemming gebeuren door naamafroeping op basis van de
aanwezigheidslijst of door geheime stemming. Geheime stemming is verplicht wanneer
het over personen gaat.

NOTULEN
Artikel 28:
Er worden notulen opgesteld van de beslissingen genomen door de Algemene
Vergadering. Deze worden pas definitief na goedkeuring ervan door de eerstvolgende
vergadering. De definitieve notulen worden bewaard in een notulenregister. Dit register
wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle werkelijke leden en
belanghebbende derden er ter plaatse inzage kunnen van nemen overeenkomstig de in
artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van
verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen
vastgestelde modaliteiten. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de
voorzitter en de secretaris of bij ontstentenis hiervan door één van beiden samen met
de vice-voorzitter of bij ontstentenis daarvan door twee bestuurders.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt naar alle werkelijke leden en het
secretariaat van alle betrokken besturen verstuurd.

Hoofdstuk 4: DE RAAD VAN BESTUUR
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 29:
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Het aantal bestuurders moet
in elke geval steeds lager zijn dan het aantal werkelijke leden van de vereniging. Bij de
samenstelling van de Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering volgende regels
in acht nemen:
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-

-

-

-

2 bestuurders worden voorgedragen door het werkelijk lid uit categorie ii met
maatschappelijke zetel in de provincie met het grootste aantal werkelijke leden
uit categorie i binnen de vereniging;
1 bestuurder wordt voorgedragen door de andere werkelijke leden uit categorie ii;
2 bestuurders worden voorgedragen door de werkelijke leden uit categorie iii.
Daarbij geldt maximaal 1 bestuurder per werkelijk lid;
4 bestuurders worden verkozen uit de kandidaten van werkelijke leden van
categorie i die niet participeren in de werking van een werkelijke lid uit categorie
iii. Zij treden op als vertegenwoordigers van voldoende geografisch gespreide
(boven)lokale gebieden;
De verhouding van bestuursfuncties ingevuld door vertegenwoordigers van
werkelijke leden uit categorieën i en iii van de provincie met het grootste aantal
werkelijke leden uit categorie i binnen de vereniging, is steeds het dubbele van
die zelfde som voor de andere provincies;
Maximum 2 bijkomende bestuurders worden voorgedragen door de Raad van
Bestuur als vertegenwoordiging van werkelijke leden uit categorieën iv, v en vi.

De voordracht van een kandidaat gebeurt door een gezamenlijk bericht van het
werkelijk lid en de voorgedragen kandidaat, gericht aan de voorzitter van de Algemene
Vergadering. Bij de voordracht van kandidaten zal steeds uitdrukkelijk worden
aangegeven op grond van welke functie, mandaat of band en/of bijzondere kwalificatie
elk van de kandidaten wordt voorgedragen.
Artikel 30:
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, volgens de
procedure zoals voorzien in artikels 22 tem 27 van deze statuten. De duur van het
mandaat als bestuurder bedraagt in principe 6 jaar.
Om de twee jaar stelt een derde van de Raad van Bestuur zich herverkiesbaar. Het lot
duidt aan welke mandaten na de eerste en de tweede periode van twee jaar
herverkiesbaar gesteld worden. In de daarop volgende periodes worden telkens de
andere mandaten herverkiesbaar gesteld.
De opdracht van de bestuurders eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering
waarin de rekeningen worden goedgekeurd. Bestuurders zijn herverkiesbaar.
In het belang van de continuïteit binnen de vereniging wordt er de voorkeur aan
gegeven om de aanvang van de mandaten van de bestuurders gelijk te laten lopen met
de aanvang van de gemeentelijke legislatuur. Om dit te bereiken zal 1 januari 2013
beschouwd worden als nieuwe startdatum van de regelingen, zoals beschreven in
artikel 29 en artikel 30, paragraaf 1 tot en met 3. De samenstelling van de nieuwe Raad
van Bestuur wordt geagendeerd op de eerstkomende Algemene Vergadering van 2013.
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De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
Zulks wordt per definitie ter agenda gesteld wanneer de bestuurder drie van vijf
opeenvolgende vergaderingen afwezig of niet vertegenwoordigd is.
Een uitsluiting als bestuurder kan worden uitgesproken wegens ernstige en/of
zwaarwichtige redenen die het doel en/of de goede werking en /of de vereniging zelf in
het gedrang brengen of kunnen brengen, alsook wegens aan de bestuurder
toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met het doel van de vereniging zoals
bepaald in artikel 3, of wegens uitlatingen of geschriften die de eer van haar werkelijke
leden of bestuurders openbaar en ernstig in het gedrang kunnen brengen of hebben
gebracht.
De uitsluiting van een bestuurder kan slechts door een gemotiveerde beslissing van de
Algemene Vergadering die met meerderheid van twee derde van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen uitgesproken wordt. De bestuurder waarvan de
beëindiging van het bestuursmandaat wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te
worden, doch participeert niet aan de vergaderingen waarbij hierover beraadslaagd
wordt.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke
kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na
zijn/haar ontslag zijn/haar opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan worden voorzien. Bij voortijdig ontslag van een lid van de Raad van
Bestuur kan de Algemene Vergadering die vervangen voor de resterende duur van het
mandaat.
Het mandaat vervalt van rechtswege wanneer de bestuurder uit de functie of het
mandaat treedt op grond waarvan hij/zij als bestuurder werd verkozen of wanneer de
specifieke band met één van de werkelijke leden wegvalt. Indien een mandaat vervalt
en niet tijdig wordt hernieuwd, dient het verder uitgeoefend totdat in de vervanging
wordt voorzien. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Bovenstaande regelingen gelden voor alle bestuurders, inclusief de bestuurder met de
titel van Voorzitter.
Artikel 31:
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval
blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen de vereniging ieder
afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun
bevoegdheden.
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De Raad van Bestuur zal steeds als college handelen. De beslissingen dienen
genomen te worden met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

VOORZITTERSCHAP EN ANDERE FUNCTIES
Artikel 32:
De bestuurders kiezen in hun midden – bij geheime stemming – één voorzitter en één
vice-voorzitter. Kandidaturen voor beide functies komen van bestuurdersvertegenwoordigers van de werkelijke leden uit categorieën i of iii binnen de vereniging.
De secretaris van de vereniging, van rechtswege de regiocoördinator, is verslaggever
van de Raad van Bestuur. Hij/zij woont de vergaderingen bij zonder stemrecht. In deze
functie mag de regiocoördinator zich laten bijstaan door een medewerk(st)er uit de
regiocel. De bestuurder die is voorgedragen door het werkelijk lid uit categorie ii met
maatschappelijke zetel in de provincie met het op één na hoogste aantal werkelijke
leden uit categorie i binnen de vereniging is van rechtswege de penningmeester.
Allen zullen de taken vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven in deze
statuten, in het huishoudelijk reglement en/of ter gelegenheid van hun aanstelling.
De voorzitter en vice-voorzitter worden verkozen voor een periode van twee jaar. De
voorzitter komt afwisselend twee periodes uit de provincie met het grootste aantal
werkelijke leden uit categorie i binnen de vereniging en één periode uit de provincie met
het kleinste aantal werkelijke leden uit categorie i binnen de vereniging. De vicevoorzitter komt steeds afwisselend uit een andere provincie dan de voorzitter.

OPROEPING EN VERGADERING
Artikel 33:
De Raad van Bestuur wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter telkens als het
doel van de vereniging zulks vereist en dit ten minste vijf maal per jaar. Bovendien
telkens wanneer 1/4 van de bestuurders dit schriftelijk aanvragen bij de voorzitter.
De oproeping gebeurt door middel van een gewone brief, fax of via e-mail die ten
minste acht dagen vóór de vergadering van de Raad van Bestuur aan alle bestuurders
en aan de secretariaten van de deelnemende besturen dient te worden verstuurd. De
dag, het uur en de plaats waarop de Raad van Bestuur zal worden gehouden, dienen in
de oproepingsbrief aangeduid te zijn, evenals de agenda.
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De oproepingsbrief met agenda wordt ook ten minste vijf kalenderdagen op voorhand
verstuurd naar Toerisme Vlaanderen. Een vertegenwoordiger kan de vergadering van
de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.
De Raad van bestuur kan – indien hij dit nodig acht- ook een beroep doen op één of
meerdere experts, die de vergadering met raadgevende stem bijwonen. Indien een
bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft, in de zin van artikel 8 van
deze statuten, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet dit worden gemeld vóór dat de
Raad van Bestuur beraadslaagt over dat agendapunt. De bestuurder met het
tegenstrijdig belang verlaat de vergadering voor de duur van de behandeling van dit
punt en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid
waarop deze betrekking heeft.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 34:
Elke bestuurder kan een andere bestuurder per brief, per fax of op enige andere
schriftelijke manier machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering.
Bij de opening van de zitting moet de volmachtdrager de volmacht aan de voorzitter
overhandigen.

PROCEDURE
Artikel 35:
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter en
bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of nog door de oudste, aanwezige
bestuurder met het grootste aantal jaren dienst als bestuurder binnen de vereniging.
Beslissingen zullen geldig zijn indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder beschikt over één stem op de Raad
van Bestuur en is houder van maximaal één volmacht.
Beslissingen van de Raad van Bestuur zullen genomen worden door een gewone
meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte
stemmen, behoudens indien anders vereist door de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen of de statuten. Bij staking van de stemmen heeft de
voorzitter -dan wel bij diens afwezigheid de bestuurder die de vergadering voorzitdoorslaggevende stem.
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NOTULEN
Artikel 36:
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden door de secretaris of diegene die
hem/haar vervangt of bijstaat opgetekend in notulen. Deze worden pas definitief na
goedkeuring ervan door de eerstvolgende vergadering. De definitieve notulen, die
ondertekend worden door de voorzitter of diegene die hem/haar vervangt, door de
penningmeester, alsook door alle bestuurders die hierom verzoeken, worden
ingeschreven in een speciaal daartoe op de maatschappelijke zetel van de vereniging
bijgehouden register van de notulen dat aldaar door alle werkelijke leden en
belanghebbende derden kan worden ingezien.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING
Artikel 37:
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig zijn om de doeleinden van een vereniging te verwezenlijken met
uitzondering van die bevoegdheden die de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen of deze statuten expliciet voorbehouden aan de
Algemene Vergadering.
Artikel 38:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in
en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als college, de bepalingen over bijzondere beslissingen van artikel
39 van de huidige statuten en beslissingen die betrekking hebben op het dagelijks
bestuur, is de vereniging rechtsgeldig verbonden in rechten en feiten door de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester.
Artikel 39:
De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende
volmacht waarvan de grenzen wel tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig wat
geldt inzake lastgeving.
Artikel 40:
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
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Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet
nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet naleving ervan brengt wel de interne
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het gedrang.
Artikel 41:
De Raad van Bestuur waakt erover dat de vereniging erkend wordt en blijft door
Toerisme Vlaanderen en voldaan is aan de erkenningvoorwaarden hiervoor. De Raad
van Bestuur zorgt ervoor dat de vereniging desgevallend lid is van de
ledenverenigingen uit categorie ii.

DAGELIJKS BESTUURDER
Artikel 42:
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de regiocoördinator die als dagelijks
bestuurder zal optreden.
De regiocoördinator is bevoegd beslissingen te treffen die als daden van dagelijks
bestuur kunnen gerekend worden, zijnde alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die,
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid om een
onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of
niet wenselijk maken. Deze daden bevatten tevens opdrachten tot een geïndexeerd
bedrag van 8.500 euro per opdracht. Opdrachten hoger dan 1.000 euro vereisen een
bijkomende goedkeuring van de penningmeester. Indien ter zake onenigheid bestaat,
wordt de opdracht voorgedragen aan de Raad van Bestuur. Opdrachten van meer dan
8.500 euro dienen gedekt door een beslissing van de Raad van Bestuur.
De voornaamste daden van dagelijks bestuur worden op elke Raad van Bestuur
geagendeerd en door de regiocoördinator kort gerapporteerd.

TOEZICHT
Artikel 43:
Zolang de vereniging de drempelbedragen vermeld in de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht
een commissaris te benoemen. Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te
benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut voor
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Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van
de commissaris.

Hoofdstuk 5: REKENINGEN EN BUDGET
REKENINGEN EN BUDGET
Artikel 44:
De boekhoudkundige periode zal samenvallen met een kalenderjaar. De boekhouding
wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen. De jaarrekening wordt neergelegd in het
dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het
bepaalde in artikel 26 novies van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening eveneens neergelegd bij
de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17,§6 van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
De Raad van Bestuur zal de rekeningen van de vorige boekhoudkundige periode aan
de Algemene Vergadering voorleggen voor haar goedkeuring, net zoals het budget voor
de volgende boekhoudkundige periode. De voorlegging geschiedt conform artikel 19
van de huidige statuten.
De oproeping van de werkelijke leden geschiedt conform artikel 20 van de huidige
statuten.
Het saldo van inkomsten en uitgaven van een boekjaar wordt overgedragen naar het
volgende boekjaar. Een batig saldo kan onder geen beding op een of andere wijze aan
de leden noch hun mandatarissen worden uitgekeerd.
Het incasso van de vereniging wordt op een bankrekening geplaatst.
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Hoofdstuk 6: STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING VAN
DE VERENIGING
Artikel 45:
Elk voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van een vereniging zal enkel
geldig zijn wanneer het is voorgesteld door de Raad van Bestuur of door één vierde van
de werkelijke leden.
Beslissingen aangaande statutenwijzigingen van de vereniging zullen enkel
aangenomen worden met een meerderheid zoals bepaald in art. 26 van de huidige
statuten.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege,
kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op basis van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke
daarvan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars.
Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.
Het saldo van het maatschappelijk bezit zal alsdan worden toegewezen aan een andere
vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in
Vlaanderen waar het vermogen moet worden aangewend voor een belangeloze
doelstelling.
De leden van de vereniging kunnen, noch bij de ontbinding van de vereniging noch bij
ontslag, uitsluiting of uittreding om welke reden ook, enig recht doen gelden op het
actief van de vereniging. Zij kunnen geen teruggave vorderen van de betaalde
bijdragen.
Artikel 46:
De vereniging wordt niet ontbonden door de ontbinding van een rechtspersoon-lid noch
het uittreden van een lid; in zover het aantal werkelijke leden daardoor niet minder dan
het bepaalde minimum bedraagt en onverminderd artikel 11 van deze statuten. De
ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken door een buitengewone,
daartoe speciaal samengeroepen Algemene Vergadering, mits aan de in de artikels 22
tem 27 van deze statuten vermelde voorwaarde wordt voldaan.
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van de
voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum
1/4 van alle werkelijke leden. De samenroeping en de agendering vinden plaats
overeenkomstig het bepaalde artikel 20 van deze statuten. De beraadslaging en de
beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in
artikel 26 van deze statuten. De Algemene Vergadering kan de ontbinding alleen
uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op een
wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.
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Artikel 47:
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “VZW in
vereffening” is overeenkomstig artikel 23 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen.
Artikel 48:
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de
vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde
in artikel 23 en 26 novies van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen.

Hoofdstuk 7: WOONSTKEUZE
Artikel 49:
Elk werkelijk lid, bestuurder en gevolmachtigde die geen woonplaats in België heeft,
dient voor de uitvoering van onderhavige statuten keuze van woonplaats te doen in
België.
Bij gebreke aan geldig aan de vereniging ter kennis gebrachte gekozen woonplaats,
wordt de keuze van de woonplaats van rechtswege geacht te zijn gedaan op de
maatschappelijke zetel van de vereniging, alwaar alle oproepingen, betekeningen en
kennisgevingen geldig gebeuren.

Hoofdstuk 8: INTERNE REGLEMENTERING
Artikel 50:
De Algemene Vergadering kan interne reglementen aanvaarden met een meerderheid
zoals bepaald in artikel 26 en onverminderd de bepaling in artikel 17 van de huidige
statuten.
Die interne reglementen hebben tot doel de statuten toe te passen en de regels van het
bestuur uit te vaardigen, maar kunnen niet in strijd zijn met de bepalingen van de
statuten.
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Hoofdstuk 9: OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Artikel 51:
In het kader van de wet op de Openbaarheid van Bestuur liggen op de zetel van de
vereniging volgende documenten ter inzage voor de raadsleden van de deelnemende
besturen:
a) de beslissingen van de organen met alle bijlagen, vermeld in artikel 9 van het
decreet van 6 maart 2009, binnen dertig kalenderdagen nadat ze genomen zijn;
b) de gedetailleerde notulen van de vergaderingen van de organen van het
toeristisch samenwerkingsverband, met bijgevoegd het stemgedrag van de
individuele leden en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen;
c) het evaluatieverslag, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 6 maart
2009;
d) het werkprogramma met de begroting van het volgende boekjaar, vermeld in
artikel 4, tweede lid, van het decreet van 6 maart 2009;
e) alle documenten over de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel of
infrastructuur, vermeld in artikel 2, derde lid, van het decreet van 6 maart 2009;
f) het ledenregister van de vereniging
Artikel 52:
De vereniging organiseert jaarlijks een publieke zitting waar het evaluatieverslag en het
werkprogramma met de begroting van het volgende boekjaar worden voorgesteld.
Toerisme Vlaanderen wordt op die zitting uitgenodigd.

Hoofdstuk 10: WETGEVING
Artikel 53:
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijven de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 op
de verenigingen zonder winstoogmerk, en het decreet van 6 maart 2009 betreffende de
organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden en de
uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op dit decreet, van toepassing.
Dendermonde, 14 november 2012
Paul Stockman

Inge Stevens

Voorzitter

Secretaris
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