Toerisme Vlaamse Ardennen vzw
TVA vzw
Veemarkt 27
9600 Ronse
Ondernemingsnummer : 0473.887.659

Nieuwe statuten
De algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen, geldig samengeroepen en beschikkend over
de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting van 28 juni 2012 beslist de
statuten te wijzigen ingevolge het verplaatsen van de zetel van de vereniging naar een nieuw adres en besliste
tevens over een gewijzigde samenstelling van de raad van bestuur.
Ingevolge het decreet van 6 maart 2009 en het uitvoeringsbesluit van 4 september 2009 betreffende de
organisatie en de erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden, werden de statuten al enigszins
gewijzigd en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel op 23 juni 2011 nadat het door de
algemene vergadering van 16 december 2010 was goedgekeurd.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 : Naam van de vereniging
De vereniging draagt de naam: Toerisme Vlaamse Ardennen vzw , afgekort: TVA vzw
Zij behelst een Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband met een werkgebied in Oost-Vlaanderen en
waarin omvat de steden en gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen,
Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, St.-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem,
Zingem, Zottegem, Zwalm en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw deelnemen aangevuld met een aantal rechts- en
natuurlijke personen andere dan provincies, gemeenten, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaams Gewest.
Bij beslissing van de algemene vergadering kan het werkingsgebied van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw
worden aangepast.

ARTIKEL 2 : Maatschappelijke zetel van de vereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Veemarkt 27, 9600 Ronse en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt
zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3 : Doel van de vereniging
Het doel van de vzw is het initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren van toerisme en recreatie in de
Vlaamse Ardennen, met uitsluiting van elk winstoogmerk.
Zij mag eveneens alle handelingen ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch
slechts op bijkomstige wijze, economische activiteiten stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed
wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Als toeristisch samenwerkingsverband neemt de vzw voor haar werkingsgebied volgende taken op zich:
initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van initiatieven op het vlak van toeristische
aanbodsontwikkeling, promotie of kwaliteitszorg;
initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van initiatieven op het vlak van toeristische
aanbodsontwikkeling, promotie of kwaliteitszorg;
het ondersteunen of begeleiden van de leden bij initiatieven op het vlak van toerisme
het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector.

ARTIKEL 4a : Duur van de vereniging
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 4b : Openbaarheid van de documenten
Op de zetel van het toeristisch samenwerkingsverband dienen in het kader van de openbaarheid van de
documenten minstens volgende documenten ter inzage te liggen voor alle raadsleden van de deelnemende
besturen:
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;
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;
het evaluatieverslag, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 6 maart 2009;
het werkprogramma met de begroting van het volgende boekjaar, vermeld in artikel 4, tweede lid, van
het decreet van 6 maart 2009;
alle documenten over de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel of infrastructuur, vermeld in
artikel 2, derde lid, van het decreet van 6 maart 2009.

TITEL II: LEDEN EN LEDENBIJDRAGEN
ARTIKEL 5 : Effectieve en toegetreden leden
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend
toe aan de effectieve leden.
Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt
bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie
van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging
van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw of om op te treden als
raadgever. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Aanvullende rechten en verplichtingen van
de toegetreden leden kunnen worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
Effectieve leden
ARTIKEL 6 : Toetreding effectieve leden
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere rechtspersoon die het verenigingsdoel onderschrijft en
door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur.
Het verzoek om toelating van een nieuw kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de
raad van bestuur, op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging. De toelating of weigering dient
niet gemotiveerd te worden. Tegen deze beslissing staat geen voorziening open.
De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na verloop van één jaar te rekenen vanaf de
datum van beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 7 : Categorieën effectieve leden
Volgende categorieën effectieve leden worden onderscheiden:
1. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
2. Stads- en gemeentebesturen
3. VVV’s
4. Toeristisch-recreatieve verenigingen of andere verenigingen en instanties die de doelstellingen van de
vereniging onderschrijven
Het aantal leden uit de categorie 3+4 moet samen minder bedragen dan 2/3 van het aantal leden uit categorie
1+2.

ARTIKEL 8
Bij het invoege treden van de aangepaste en gecoördineerde statuten op 6 november 2008, treden de volgende
rechtspersonen op als enige effectieve leden van de vereniging (naam, rechtsvorm):
1. binnen categorie 1:
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
2. binnen categorie 2:
Gemeenbestuur Brakel
Gemeentebestuur Gavere
Stadsbestuur Geraardsbergen
Gemeentebestuur Herzele
Gemeentebestuur Horebeke
Gemeentebestuur Kluisbergen
Gemeentebestuur Kruishoutem
Gemeentebestuur Lierde
Gemeentebestuur Maarkedal
Gemeentebestuur Oosterzele
Stadsbestuur Oudenaarde
Stadsbestuur Ronse
Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Gemeentebestuur Zingem
Stadsbestuur Zottegem
Gemeentebestuur Zwalm
3.

binnen categorie 3 ‘VVV’s’:
Gewestelijke VVV Vlaamse Ardennen vzw
KVVV Zottegem
VVV Brakel
VVV Oosterzele
VVV ’t Gaverland

4.
-

binnen categorie 4 ‘verenigingen of instanties die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven’:
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw
Federatie Horeca Oudenaarde – Ronse vzw
Unizo Oudenaarde vzw
Centrum Ronde Van Vlaanderen vzw
Vakantiegenoegens Z.-O-Vlaanderen vzw

ARTIKEL 9 : Uittreden, ontslag en uitsluiting van effectieve leden
Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de
Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
Voor leden die een lidmaatschapsbijdrage betalen, kan dit ontslag slechts effectief ingaan op de eerste januari
van het volgende boekjaar, indien het ontslag werd ingediend voor de goedkeuring van de begroting van het
volgend boekjaar. Wordt het ontslag ingediend na de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar,
dan gaat het pas in op de eerste januari van het daarop volgend boekjaar waarvan de begroting nog moet worden
goedgekeurd.
Voor leden die geen lidmaatschapsbijdrage betalen, kan het ontslag slechts effectief ingaan op de eerste januari
van het volgende boekjaar. In tussentijd blijft het lid gehouden aan alle statutaire en wettelijke rechten en
verplichtingen.
De leden die, na daartoe per aangetekend schrijven te zijn aangemaand, hun jaarlijkse bijdrage zonder
uitzonderlijke reden niet betaald hebben binnen de drie maanden, worden als ontslagnemend beschouwd.
De Algemene Vergadering kan beslissen tot de uitsluiting van een lid 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 effectief lid toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met het doel van de vereniging of
wegens uitlatingen of geschriften die de eer van haar effectieve leden of bestuurders openbaar en ernstig in het
gedrang kunnen brengen of hebben gebracht .
Het effectief lidmaatschap neemt eveneens een einde door ontbinding of faling van het werkelijk lid.

ARTIKEL 10 : Register effectieve leden
Op de zetel van de vereniging wordt een register van de effectieve leden gehouden. Alle beslissingen betreffende
de toetreding, uittreding of uitsluiting van effectieve leden wordt door toedoen van de Raad van Bestuur in dat
register ingeschreven binnen de 8 dagen nadat het lid van de beslissing in kennis is gesteld.

Toegetreden leden
ARTIKEL 11
De Algemene Vergadering kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere natuurlijke of
rechtspersonen als ereleden, beschermleden, steunende of raadgevende leden tot de vereniging toelaten. Deze
worden beschouwd als toegetreden leden.

Als raadgevend lid kunnen tot de vzw toetreden:
toeristisch-recreatieve attracties in het werkingsgebied gevestigd als:
o erkende musea;
o natuur-educatieve centra;
o organisaties van streekgebonden evenementen;
private personen en verenigingen actief in de toeristisch-recreatieve sector in de regio.
De Algemene Vergadering beslist over het al dan niet aanvaarden en/of uitsluiten van een toegetreden lid.
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 lid toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met het doel van de vereniging of wegens uitlatingen of
geschriften die de eer van haar effectieve leden of bestuurders openbaar en ernstig in het gedrang kunnen
brengen of hebben gebracht .
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.
Elk toegetreden lid dat de eventuele jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt van rechtswege geacht ontslag te
nemen.
Lidmaatschapsbijdrage
ARTIKEL 12
De lidmaatschapsbijdrage van de stads- en gemeentebesturen (effectieve leden van categorie 2) wordt jaarlijks
berekend aan de hand van een door de algemene vergadering goedgekeurde verdeelsleutel en kan maximum
20.000 euro per lid bedragen.
De bijdrage van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (effectief lid van categorie 1), indien deze lid is, is gelijk aan de
som van de lidmaatschapsbijdragen van de gemeentebesturen en kan maximum 124.000 euro bedragen.
De lidmaatschapsbijdrage van de leden van alle andere leden wordt jaarlijks per categorie vastgesteld door de
algemene vergadering en bedraagt max. 500 euro. De Algemene Vergadering kan leden vrijstellen van het
betalen van een lidmaatschapsbijdrage.

ARTIKEL 13
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden op de activa van de vereniging op grond van enkel de
hoedanigheid van lid.
Ontslagnemende, uittredende en uitgesloten leden hebben, zomin als hun rechtsopvolgers en erfgenamen, enig
recht op het bezit van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor eventuele
gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 14 : Samenstelling Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
De effectieve leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één of meerdere
natuurlijke personen of hun plaatsvervangers zoals hieronder bepaald:
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: zeven vertegenwoordigers
Stads- en gemeentebesturen : één vertegenwoordiger per lid
Verenigingen uit categorie 3 en 4: één vertegenwoordiger per lid
Een lid beschikt over evenveel stemmen als er toegelaten vertegenwoordigers van dat lid zijn.

ARTIKEL 15 : Aanstelling vertegenwoordigers en plaatsvervangers
Vertegenwoordiger en eventuele plaatsvervanger worden aangeduid door het wettelijk of statutair bevoegd
orgaan van het lid. Dadelijk na de aansluiting of bij wijziging moeten de namen en de nodige gegevens van de
vertegenwoordigers en eventuele plaatsvervangers schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van de
vereniging, op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Er wordt op de maatschappelijke zetel een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervanger
met de aanduiding van het lid door wie ze afgevaardigd zijn.
ARTIKEL 16a : Vervanging, mandaatbeëindiging en ontslag van vertegenwoordigers en plaatsvervangers
Elk lid kan ten allen tijde haar vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) vervangen.
Aan het mandaat van de vertegenwoordiger of plaatsvervanger wordt een einde gesteld door:
ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de betrokkene;
intrekking van het mandaat door het lid dat de betrokkene heeft afgevaardigd of;
van rechtswege, het verlies van de functie of het mandaat, ongeacht de oorzaak, op grond waarvan de
vertegenwoordigheidsbevoegdheid werd verleend, zoals blijkt uit het register van de vertegenwoordigers.
De leden zijn verplicht over te gaan tot de aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger of plaatsvervanger in de
loop van de eerste drie maanden volgend op het vacant worden van het mandaat van hun vertegenwoordiger of
eventuele plaatsvervanger en/of voor zover het een provincie of paraprovinciale instelling 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 en plaatsvervangers en de vertegenwoordigers en plaatsvervangers van
leden waarvan het mandaat is verstreken ten gevolge van provincie- of gemeenteraadsverkiezingen zijn verplicht
de continuïteit van hun mandaat waar te nemen totdat in hun vervanging is voorzien.
Artikel 16b: Verbodsbepalingen van toepassing op leden algemene vergadering
Volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing op de leden van de algemene vergadering van het toeristisch
samenwerkingsverband:
aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over aangelegenheden waarbij ze een 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- en aanverwanten tot de tweede graad als het
gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
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;
optreden als raadsman van een personeelslid van het toeristisch samenwerkingsverband in tuchtzaken.

ARTIKEL 17 : Volmachtregeling
Een lid of vertegenwoordiger van een lid kan zich op de Algemene Vergadering, per schriftelijke volmacht, laten
vertegenwoordigen door een ander lid of een andere vertegenwoordiger van datzelfde lid. Een lid of
vertegenwoordiger van een lid kan evenwel slechts één ander lid of vertegenwoordiger van een lid
vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18 : Raadgevers
Toegetreden leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen met raadgevende stem.
De Vlaamse minister bevoegd voor toerisme, een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen, afgevaardigden van
de toeristische infokantoren en/of toeristische diensten van gemeentebesturen in het werkingsgebied gevestigd,
hebben steeds het recht de Algemene Vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

ARTIKEL 19 : Bevoegdheden Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of toezichthouders,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de aanvaarding en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- het vastleggen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen,
- een aanpassing van het werkingsgebied van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw,
- het goedkeuren van meerjarenplannen,
- het goedkeuren van jaarlijkse actieplannen zoals het marketingplan,
- het opstellen en wijzigen van bepalingen in het huishoudelijk reglement van de vereniging,
- het aanwenden van reserves,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten of de wetgeving het vereisen.

ARTIKEL 20 : Statutaire bijeenkomsten Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens
als het doel van de vereniging zulks vereist.
De Algemene Vergadering wordt minstens 2 maal per jaar bijeengeroepen. Een eerste maal in de eerste helft van
het jaar met het oog op het goedkeuren van de rekeningen evenals de kwijting van de bestuurders en
toezichthouder(s).
Een tweede statutaire vergadering wordt gehouden met het oog op het goedkeuren van de begroting voor het
toekomstige werkingsjaar.
Er moet in elk geval een Algemene Vergadering gehouden worden binnen 6 maanden na afsluiting van het
boekjaar.
De behandeling en goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening en een ontwerp van begroting, opgemaakt
door de Raad van Bestuur, worden aangekondigd in de agenda.

ARTIKEL 21 : Bijzondere bijeenkomsten Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering
samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 22 : Oproeping Algemene Vergadering
De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter,
of bij ontstentenis van de voorzitter door de ondervoorzitter, en door de secretaris. Alle effectieve leden moeten
worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 23 : Agenda Algemene Vergadering
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd
door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat minstens twee werkdagen voor de Algemene Vergadering,

ondertekend door minstens 1/20 ste van de effectieve leden, schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur
wordt overhandigd, komt op de agenda onder de bijgevoegde punten.
Over onderwerpen die niet op de agenda staan, kan slechts geldig worden gestemd wanneer 2/3 van de
aanwezige leden daartoe beslist.

ARTIKEL 24 : Voorzitterschap, verslaggeving, experts
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij diens afwezigheid
gebeurt dit door de ondervoorzitter. Indien de ondervoorzitter 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 aangesteld door Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw, woont de vergaderingen bij met raadgevende stem en is tevens verslaggever van de Algemene
Vergadering. In deze functie mag de regiocoördinator zich laten bijstaan door een medewerker.
De Algemene Vergadering kan, indien ze dit nodig acht, ook een beroep doen op experts die de vergadering met
raadgevende stem kunnen bijwonen.

ARTIKEL 25 : Geldigheid van de bijeenkomsten en beslissingen
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten
is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, behalve indien anders voorzien in de wet of deze statuten. Bij staking van stemmen
beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 26 : Statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen over die punten die voor de tweede keer nadrukkelijk op de
agenda staan, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient
de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 27 : Vrijwillige ontbinding van de vereniging
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het
doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 28 : Uitsluiten effectieve leden
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen
voorzien.

ARTIKEL 29 : Notulen Algemene Vergadering
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en
de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 30: Samenstelling Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie en maximum 9 stemgerechtigde
leden die al dan niet lid zijn van de vereniging.
In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
namens Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 3 stemgerechtigde vertegenwoordigers (al dan niet met een
politiek mandaat)
namens de categorie stads- en gemeentebesturen: 4 stemgerechtigde vertegenwoordigers (al dan niet
met een politiek mandaat)
namens de categorieën 3 en 4: 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers
Binnen de categorieën 2, 3 en 4 kan door middel van een rotatiesysteem om de twee jaar de helft van de
bestuurdersmandaten binnen die categorieën herverkiesbaar gesteld. Bij ontstentenis van nieuwe kandidaturen
blijven de bestaande bestuursmandaten behouden.

ARTIKEL 31 : Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum 6 jaar, overeenkomstig de gemeentelijke en
provinciale legislatuur.
Bestuurders zijn ten alle tijden herkiesbaar.

ARTIKEL 32 : Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
Kandidaat-bestuurders worden voorgedragen door de categorie van leden waartoe ze behoren.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De Algemene Vergadering kan beslissen om bestuurders
een vergoeding toe te kennen en bepaalt de eventuele hoogte van het bedrag.

ARTIKEL 33 : Ambtsbeëindiging, ontslag en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke
onbekwaamheid.
De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige
en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene
Vergadering.
De uitsluiting van een bestuurder kan slechts door een gemotiveerde beslissing. 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.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het
statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene

Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan
ook schriftelijk in kennis zal stellen.
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. Bestuurders waarvan het mandaat op grond waarvan de bestuurdersbevoegdhed werd verleend, is
verstreken zijn verplicht de continuïteit van hun mandaat waar te nemen totdat in hun vervanging is voorzien.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op
de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 34a : Bevoegdheden van de bestuurders
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte, zonder
bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet en deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn
voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat (eventuele) leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De Raad van Bestuur waakt erover dat de vereniging erkend wordt en blijft door Toerisme Vlaanderen en voldaan
is aan de erkenningsvoorwaarden hiervoor. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de vereniging desgevallend lid
is van Toerisme Oost-Vlaanderen.
De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

Artikel 34b: Verbodsbepalingen van toepassing op de bestuurders
Volgende verbodsbepalingen zijn van toepassing op de bestuurders van het toeristisch samenwerkingsverband:
aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over aangelegenheden waarbij ze een 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- en aanverwanten tot de tweede graad als het
gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
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;
optreden als raadsman van een personeelslid van het toeristisch samenwerkingsverband in tuchtzaken.

ARTIKEL 35 : Geldigheid van de vergadering
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan wordt de Raad van Bestuur opnieuw schriftelijk bijeengeroepen
binnen de maand, volgend op de datum van de eerste bijeenkomst, en met dezelfde agenda. Tijdens deze
bijeenkomst kan de Raad van Bestuur geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige leden zij.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur per schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Bestuur. Een lid van de Raad van Bestuur
mag echter niet meer dan 1 volmacht hebben.

ARTIKEL 36 : Bijeenroeping en voorzitterschap
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of bij wettelijk belet van de voorzitter door de
ondervoorzitter en in derde rand door twee bestuurders, en secretaris. De oproeping gebeurt schriftelijk,
tenminste 8 dagen op voorhand, met vermelding van dag, uur, plaats en agenda. Zij komt minstens 6 keer per
jaar samen.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid, door de
ondervoorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder met het grootste aantal jaren dienst als bestuurder binnen de vereniging.

ARTIKEL 37 : Notulen Raad van Bestuur
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de
andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze
bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 38 : Gemachtigde personen
De Raad van Bestuur kiest in haar midden, uit de categorie stads- en gemeentebesturen, een voorzitter en een
ondervoorzitter.
De Raad van Bestuur stelt eveneens een penningmeester aan, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, die de
vergaderingen van de Raad van Bestuur eveneens bijwoont.
De benoeming van deze personen gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur
b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door de raad
van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.

ARTIKEL 39 : Secretariaat
De regiocoördinator aangesteld door Toerisme Oost-Vlaanderen is van rechtswege secretaris van de vereniging
en woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem.
De secretaris bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering voor en neemt de verslaggeving voor zijn rekening. In deze functie kan de regiocoördinator zich
laten bijstaan.

ARTIKEL 40
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.

ARTIKEL : 41 Raadgevers
De Raad van Bestuur kan ten allen tijde op zijn vergaderingen beslissen derden uit te nodigen om op te treden
als raadgevend lid. Een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen heeft ten allen tijde het recht de
vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen met raadgevende stem.

ARTIKEL 42 : Vertegenwoordiging van de vereniging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, en
bepalingen over bijzondere beslissing van artikel 43 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
en de secretaris.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten
binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.

ARTIKEL 43 : Gevolmachtigden
De bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen.
Alleen bijzonder 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 44
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. 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.

TITEL V DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 45
De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. De voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en de
secretaris zijn ambtshalve lid van het dagelijks bestuur, indien dit wordt aangesteld.
De benoeming van het dagelijks bestuur gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het dagelijks bestuur voert alle taken uit die nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vzw en kan worden
belast met de afhandeling van dringende zaken.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de
raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door de raad
van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de
neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg.

TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 46
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en legt deze ter goedkeuring voor aan de
Algemene Vergadering die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De Raad van Bestuur bereidt de begroting van het komend boekjaar voor en legt deze ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering die gehouden wordt in het boekjaar dat aan dat boekjaar voorafgaat.
Begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het saldo van inkomsten en uitgaven van een boekjaar wordt overgedragen naar het volgend boekjaar. Een batig
saldo kan onder geen beding aan de leden noch hun mandatarissen worden uitgekeerd.

ARTIKEL 47
De financiële handelingen van de vzw worden gecontroleerd door een controleur die wordt aangeduid door
Toerisme Oost-Vlaanderen. Hij heeft onbeperkt recht van controle en toezicht en mag op de zetel van de vzw
kennis nemen van de geschriften van de vzw. Hij kan geen lid zijn van de vzw noch een lid ervan
vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur of de algemene vergadering. Hij kan de vergadering van de
algemene vergadering bijwonen zonder stemrecht.

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 48
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene
Vergadering worden vermeld.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering, die geldig
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt
akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één
of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het
meest dat van de ontbonden vereniging benadert.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient
dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 49
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en 16 januari 2003 toepasselijk.
De voorzitter werd schriftelijk op de hoogte gesteld van het ontslag van Eddy Raepsaet en Joeri Wannijn als
bestuurders van de vzw. Zij worden in de raad van bestuur respectievelijk vervangen door Els Eeckhout en
Tieneke Vandevelde. De huidige raad van bestuur is aldus nu samengesteld als volgt:
Versieck Katia, Dreef 22, 9850 Nevele, geboren 27/06/1969, te Gent
Belmans Mieke, Hundelgemsesteenweg 591, 9820 Merelbeke, geboren 13/03/1969
De Meulemeester Marnic, Nederenamestraat 348, 9700 Oudenaarde, geboren, 29/01/1957
Leroy Hugo, Klonkeveldstraat 29, 9890 Gavere, geboren 26/07/1940 te Astene
Hoorens Luc, Bronstraat 1, 9550 Herzele, geboren 04/03/1955 te Ninove
De Brakeleer Marc, Nieuwe Wijk 38, 9570 Lierde, geboren 06/02/1949 te Opbrakel
Deriemaker Gunther, Europastraat 26, 9600 Ronse, geboren 05/08/1975 te Ronse
Eeckhout Els, Slijpstraat 29, 9620 Zottegem, geboren 25/01/1972 te Zottegem
Vandevelde Tieneke, Genstsestraat 39, 9620 Brakel, geboren 09/12/1988 te Oudenaarde

Dit is de huidige samenstelling van de raad van bestuur.

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft
eveneens alle bevoegdheid die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door
de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
De raad van bestuur heeft onder zijn leden en vertegenwoordigers van zijn ledenvolgende functies verdeeld en in
die functie benoemt:
- ondervoorzitter: Hoorens Luc, Bronstraat 1, 9550 Herzele, geboren 04/03/1955 te Ninove
- voorzitter: De Brakeleer Marc, Nieuwe Wijk 38, 9570 Lierde, geboren 06/02/1949 te Opbrakel
- penningmeester: De Vos Herman, Elenestraat 175, 9620 Zottegem, vertegenwoordiger KVVV Zottegem vzw,
geboren op 01/12/1936 te Strijpen

Voor alle administratieve verplichtingen hebben de voorzitter en/of de ondervoorzitter en/of de penningmeester
onbeperkte en afzonderlijke volmacht.
Voor alle financiële verplichtingen hebben de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en/of de
penningmeester onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een bedrag van 1.240 EUR. Boven dit bedrag is hun
gezamenlijke handtekening of de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders verplicht.
De raad van bestuur heeft eveneens aangesteld als gemachtigde die rechtsgeldig de vereniging kan verbinden:
- secretaris: Haesebeyt Wim, Magergoedkouter 1A, 9041 Oostakker, geboren 03/08/1961 te Ukkel.
Voor alle administratieve verplichtingen heeft de secretaris onbeperkte en afzonderlijke volmacht.
Voor alle financiële verplichtingen heeft de secretaris onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een bedrag van
1.240 EUR. Boven dit bedrag is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders verplicht.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 28 juni 2012.

Te Ronse,

Dinsdag, 17 juli 2012
Hoorens Luc – Voorzitter
De Brakeleer Marc – Ondervoorzitter

Tegelijk neergelegd:
-

Nieuwe statuten na adreswijziging maatschappelijke zetel

