REGIONAAL LANDSCHAP
VLAAMSE ARDENNEN VZW
STATUTEN
TITEL I - Naam, zetel, duur, doel, werkingsgebied
Art.1 De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd "Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen vzw", afgekort RLVA vzw en omvat als werkingsgebied de gemeenten Brakel, Gavere,
Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde,
Ronse, Sint Lievens Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. Bij beslissing
van de algemene vergadering kunnen andere gemeenten ook binnen het werkingsgebied van de
vzw vallen.
Art.2 De zetel van de vereniging is gevestigd te Ronse, Veemarkt 27, in het gerechtelijk
arrondissement Oudenaarde. Bij beslissing van de algemene vergadering kan de zetel naar een
andere gemeente overgebracht worden.
Art.3 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden
worden met inachtname van de 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 en 16 januari 2003.
Art.4 Het doel van de vereniging is om binnen het werkingsgebied en in het kader van het
doelgroepenbeleid initiatieven te nemen ter bevordering en promotie van
1° het streekeigen karakter
2° de natuurrecreatie
3° de natuureducatie
4° het recreatief medegebruik
5° het natuurbehoud, zoals gedefinieerd in het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu
6° het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.
De vereniging zorgt voor een maatschappelijk draagvlak bij de inwoners van haar werkingsgebied.
Zij wil bovendien, rekening houdend met de socio-economische belangen van de bewoners, een
forum zijn voor een duurzame ontwikkeling van de Vlaamse Ardennen met als belangrijke
elementen : een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en natuurontwikkeling, landschapszorg,
natuurgerichte recreatie, cultuurhistorische rijkdom.
TITEL II - Leden
Art.5 De vereniging bestaat uit werkende 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..
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De
stichters
van
de
vereniging
zijn
de
eerste
werkende
leden.
De stichters zijn :
- Gemeente BRAKEL, Marktplein 1, 9660 Brakel, vertegenwoordigd door Wilfried Tortelboom,
Burgemeester en Gaston Cosyns, secretaris
- Gemeente HOREBEKE, Kerkplein 3, 9667 Horebeke, vertegenwoordigd door Jozef Browaeys,
Burgemeester en Freddy De Cuyper, secretaris
- Gemeente KLUISBERGEN, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen, vertegenwoordigd door Philippe
Willequet, Burgemeester en Willy Dekimpe, secretaris
- Stad OUDENAARDE, Administratief Centrum Maagdendale, 9700 Oudenaarde,
vertegenwoordigd door Lieven Santens, Burgemeester en Luc Van Quickenborne, secretaris
- Stad RONSE, Grote Markt 12, 9600 Ronse, vertegenwoordigd door Orphale Crucke,
Burgemeester en Linda Vandekerkhove, secretaris
- Stad ZOTTEGEM, Markt 1, 9620 Zottegem, vertegenwoordigd door Edwin De Maesschalck,
Burgemeester en Eddy Beke, secretaris
- Gemeente ZWALM, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm, vertegenwoordigd door Basiel Eeckhout,
Burgemeester en Luc Van der Beken, secretaris
- Stichting Omer Wattez vzw., Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde vertegenwoordigd door Paul Van
Ceunebroeck, voorzitter en Mark Dejonghe, secretaris
Art.6 Volgende besturen en organisaties kunnen werkend lid zijn :
 de provincie en gemeenten binnen het werkingsgebied van de vereniging;
 de erkende gewestelijke, regionale of streekverenigingen en de erkende terreinbeherende
natuurverenigingen, indien ze actief zijn binnen het werkingsgebied van de vereniging en
indien ze wensen toe te treden en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven;
 erkende landbouworganisaties, erkende verenigingen ter bevordering van toerisme en
recreatie en erkende wildbeheereenheden, indien ze actief zijn in het werkingsgebied, de
doelstellingen van de vereniging onderschrijven en zich engageren om een actieve
bijdrage te leveren.
Een kandidaat-werkend lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de voorzitter
van de algemene vergadering.
Art.7 Kunnen toegetreden lid zijn :
- koepelverenigingen die ook actief zijn in het werkingsgebied, die de belangen verdedigen van
natuur, landbouw, recreatie, cultuur, tewerkstelling en streekontwikkeling en die de doelstellingen
van de vereniging onderschrijven.
- volgende administraties kunnen, in zoverre ze ook actief zijn in het werkingsgebied, ambtshalve
met een adviserende stem de algemene vergaderingen bijwonen :
* de provinciale milieudienst;
* de provinciale buitendienst van Agentschap voor Natuur en Bos
* de provinciale buitendienst van het Agentschap Ruimte en Erfgoed
* de milieudienst van de deelnemende gemeenten
* de provinciale buitendienst van de Vlaamse Landmaatschappij
* het departement Landbouw en Visserij
* Toerisme Vlaanderen.
Een kandidaat-toegetreden lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de
voorzitter van de algemene vergadering;
Art.8 Elk werkend lid moet na zijn opname in de vereniging het ledenregister ondertekenen
Er wordt geen lidgeld aan de werkende en toegetreden leden gevraagd.
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. Een werkend lid
moet bovendien zijn ontslag uiterlijk op 1 januari van het boekjaar meedelen. Dit ontslag heeft pas
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uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend boekjaar zonder dat de opzegtermijn minder dan
een jaar mag bedragen.
Tot uitsluiting van een werkend of toegetreden lid kan slechts door de algemene vergadering
worden besloten bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende
leden.. Het lid of zijn afgevaardigde wordt door de algemene vergadering vooraf opgeroepen om
te worden gehoord.
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
gedane inbrengen, schenkingen of van enige andere prestatie vorderen.
TITEL III - Algemene vergadering
Art.11
§1 De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden van de vereniging. Elk werkend lid
heeft het recht om aanwezig te zijn of om deel te nemen aan de algemene vergadering met 1
vertegenwoordiger (of 1 plaatsvervanger) en heeft 1 stem. De provincie Oost-Vlaanderen heeft 2
vertegenwoordigers (of 2 plaatsvervangers), elk met 1 stem.
Toegetreden leden kunnen ook de algemene vergadering bijwonen met 1 vertegenwoordiger (of 1
plaatsvervanger) maar zonder stemrecht.
§2 Er wordt een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervanger met
aanduiding van het werkend of toegetreden lid door wie ze afgevaardigd zijn. Aan het mandaat
van de vertegenwoordigers wordt een einde gesteld door:
- ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger
- intrekking van het mandaat door het werkend of toegetreden lid dat de betrokkene heeft
afgevaardigd of,
- van rechtswege, het verlies van het politiek mandaat als lid van de provincie- of
gemeenteraad of enige andere hoedanigheid uit hoofde waarvan de betrokkene werd
afgevaardigd en zoals blijkt uit de lijst der vertegenwoordigers.
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/of voor zover het een provincie of gemeente betreft,
binnen de eerste drie maanden volgend op de installatie van de nieuwe provincie- of
gemeenteraad. De ontslagnemende vertegenwoordigers blijven in functie totdat in hun vervanging
is voorzien.
Art.12 De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor:
1.
de wijziging van de statuten,
2.
de benoeming en afzetting van bestuurders,
3.
de vaststelling van het maximumbedrag van het jaarlijks lidgeld
4.
de kwijting aan de bestuurders,
5.
de goedkeuring van de begroting en de rekening,
6.
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
7.
de aanvaarding en de uitsluiting van een werkend of toegetreden lid,
8.
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
9.
de goedkeuring van het jaarprogramma en het jaarverslag
10.
de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging
11.
de kwijting van de commissarissen
12.
alle gevallen waarin de statuten het vereisen
Art.13 De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens
wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.Zij moet tenminste eenmaal per
jaar, in de loop van het eerste trimester, worden bijeengeroepen in gewone zitting om onder meer
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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 bijzondere algemene vergadering bijeen te
roepen telkens wanneer tenminste een 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.14 De oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren bij gewone brief of via
elektronische weg, aan elk werkend en aan elk toegetreden lid toegezonden tenminste tien
kalender dagen voor de dag van de vergadering.
De oproepingsbrief of emailbericht vermeldt de dag, de plaats, het uur en de agenda van de
vergadering en wordt in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter.
De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Op verzoek van
tenminste 1/20 van de werkende leden is de raad van bestuur evenwel verplicht de agenda aan te
vullen met de voorgestelde onderwerpen. Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient
schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur te worden ingediend, tenminste drie dagen
voor de dag van de vergadering.
Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet door de algemene vergadering in
behandeling genomen worden, tenzij twee derde van alle werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en de meerderheid hiervan hiermee akkoord gaat.
Art.15
§1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in
zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. Tenzij in 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 en 16 januari 2003 of in deze statuten
anders is bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien de meerderheid van
het totaal aantal werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt,
dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die over de punten die aldus
voor de tweede maal op de agenda voorkomen een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
Enkel schriftelijke volmachten zijn toegelaten, beperkt tot één per volmachtdrager.
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, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
en 16 januari 2003 of in deze statuten, genomen bij een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.. Bij staking van stemmen beslist de
voorzitter.
§2 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping
is vermeld en indien tenminste twee derde van het totaal aantal werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal
aanwezigen;deze tweede algemene vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de
eerste algemene vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, ook op de tweede
vergadering.
§3 Tot wijziging van de doelstellingen van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5
van de stemmen worden besloten.
§4 Dezelfde regels als deze in § 3 omschreven dienen te worden nageleefd bij ontbinding van de
vereniging.
Art.16 De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in een verslag dat
ondertekend wordt door de voorzitter of diegene die hem vervangt. Het verslag wordt aan de
vertegenwoordigers van de leden toegestuurd en bewaard op de zetel van de vereniging.
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TITEL IV - Raad van bestuur
Art.17 De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur van tenminste drie personen, door
de algemene vergadering verkozen uit vertegenwoordigers van de werkende leden. De Raad van
Bestuur worden voor minstens één derde waargenomen door beleidsverantwoordelijken van
gemeenten/provincie, voor minstens één derde door vertegenwoordigers van de erkende natuuren milieuverenigingen, in zoverre ze zijn toegetreden en door vertegenwoordigers van erkende
landbouworganisaties, erkende verenigingen ter bevordering van toerisme en erkende
wildbeheereenheden.
Volgende personen kunnen ambtshalve met een adviserende stem de raad van bestuur bijwonen :
- een afgevaardigde van de provinciale buitendienst van het Agentschap voor Natuur en Bos
- een afgevaardigde van de provinciale buitendienst van het Agentschap Ruimte en Erfgoed
De bestuurders en de vertegenwoordigers van de werkende en toegetreden leden worden door de
algemene vergadering benoemd op voordracht van het wettelijk of statutair bevoegd orgaan.
Art.18 De door de algemene vergadering gekozen bestuurders zijn aangesteld voor een termijn
van maximum 6 jaar (samenvallend met de bestuursperiode in de provincie en gemeenten).
Bestuurders die door de algemene vergadering aangesteld zijn om een tussentijds opengevallen
bestuursfunctie waar te nemen, voltooien het bestuursmandaat van de bestuurders die ze
opvolgen.
Het mandaat van bestuurder neemt een einde door het verstrijken van de termijn, door ontslag uit
het bestuursmandaat en door verlies van het mandaat of de functie op basis waarvan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend..
De bestuurders zijn herkiesbaar. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht, ongeacht de reden van
dit ontslag, de bestuursfunctie verder te blijven uitoefenen tot de algemene vergadering zijn ontslag
heeft bekrachtigd of zijn opvolger aangeduid.
Art.19 De raad van bestuur kiest uit haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter
moet steeds gekozen worden uit de bestuurders, die de provincie Oost-Vlaanderen
vertegenwoordigen.
De voorzitter is belast met de bijeenroeping van de raad van bestuur en met de leiding van de
vergaderingen van de raad.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de
ondervoorzitter.
Art.20 De raad van bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het
vereisen. De wijze van bijeenroeping van de raad, de plaats en de tijdstippen van de
vergaderingen en de vaststelling van de agenda worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig stemmen als de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is. Indien op de 1ste Raad van Bestuur geen meerderheid van de bestuurders aanwezig
is, kan een 2de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Deze 2de Raad van Bestuur mag niet
binnen 8 dagen volgend op de 1ste Raad van Bestuur worden gehouden. De inhoud van het vorige
lid wordt opgenomen in de uitnodiging voor deze 2de Raad van Bestuur. Elke bestuurder beschikt
over 1 stem. Bij afwezigheid van een bestuurder kan hij zich laten vertegenwoordigen via een
schriftelijke volmacht aan een ander bestuurder. Elke bestuurder kan slechts 1 volmacht
opnemen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of
degene die hem vervangt.
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Art.21 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat
ondertekend wordt door de voorzitter of door degene die hem vervangt. De verslagen worden
bijgehouden op de zetel van de vereniging.
Art.22 Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de raad.
De raad van bestuur is 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.
De vereniging is in en buiten rechte slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekeningen van de voorzitter en van een ander lid van de raad van bestuur.
De Raad van Bestuur kan voor welbepaalde akten en rechtshandelingen volmacht verlenen aan
een bestuurder of aan een derde, desgevallend beperkt tot een bepaald bedrag.
TITEL V - Begrotingen, rekeningen
Art.23 Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en
stelt hij de begroting voor volgend boekjaar op; beide stukken worden onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering. Het batig saldo wordt aan het vermogen van de
vereniging toegevoegd en kan ook onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszijds aan
de leden worden uitgekeerd.
Het ontwerp van de rekeningen en de begroting, evenals de bescheiden waarop de rekeningen en
de begroting steunen, worden tenminste acht dagen voor de dag van de algemene vergadering op
de zetel van de vereniging ter inzage van de leden gelegd.
TITEL VI - Ontbinding, vereffening
Art.24 Behalve de gevallen van gerechtelijke ontbinding of van ontbinding van rechtswege, kan
slechts de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding van de vereniging besluiten.
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, een of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden evenals de
vereffeningsvoorwaarden.
Art.25 In geval van ontbinding wordt het nettoactief overgemaakt aan een vereniging uit de regio aan te duiden door de algemene vergadering - met gelijkaardige doelstellingen zoals vermeld in
artikel 4.
Art.26 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is 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 en 16 januari 2003
van toepassing.
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