
  

STATUTEN  vzw REGent  

  

  

V.Z.W. REGent 

p/a Stadhuis, Botermarkt 1 

9000  Gent  

  

Ondernemingsnummer :  

  

  

TITEL I : NAAM, DOELSTELLING EN ZETEL  

  

 

ARTIKEL 1 - Zetel 

  

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) op grond van de wet van 27 juni 

1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, en de latere wijzigingen aan deze 

wet. 

De vereniging wordt genoemd “REGent” en heeft haar zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1.  

De vzw ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.  

  

ARTIKEL 2 - Doel 

  

De vzw heeft tot doel alle lokale initiatieven te nemen en te ontwikkelen die erop gericht zijn 

om op een duurzame wijze het energie- en watergebruik op het grondgebied van Gent te 

reduceren door middel van een wijziging in het gedrag van de Gentenaars en door 

energievriendelijke technologieën te promoten en te implementeren in het onroerende 

patrimonium van het grondgebied Gent. Ook bestaande en toekomstige projecten van de 

hogere overheden, zowel federaal, gewestelijk als provinciaal, waarvan het doel overeenstemt 

met de doelstellingen van deze vzw kunnen ondersteund, bevorderd en uitgevoerd worden. 

De vzw zal binnen het kader van haar doel extra inspanningen leveren voor maatschappelijk 

kwetsbare doelgroepen. 

De vzw heeft o.m. als opdracht: 

 

1. Het toestaan als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

(F.R.G.E. genaamd) – en de opvolging daarvan -van financieringen van structurele 

maatregelen om de reductie te bevorderen van de energiekost in particuliere woningen 

van en om structurele energiebesparende maatregelen te realiseren in het 

woonpatrimonium dat dienstig is als hoofdverblijfplaats. 



  

2. Het verstrekken van informatie aan bewoners en gebruikers van onroerend 

patrimonium die rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot allerlei 

energiebesparingen. 

3. Het nemen van initiatieven die het verbruik van energie kunnen reduceren en het 

gebruik van alternatieve energiebronnen stimuleren. 

4. Het laten uitvoeren van individuele audits en scans door energiedeskundigen in 

gebouwen evenals het laten uitvoeren van studies of projecten die het genoemde doel 

kunnen realiseren en bevorderen. 

5. Het begeleiden bij energie- en waterbesparende renovaties. 

  

Bij uitbreiding en uitsluitend voor het toestaan als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie 

van de Globale Energiekost (F.R.G.E. genaamd) – en de opvolging daarvan -van 

financieringen van structurele maatregelen om de reductie te bevorderen van de energiekost in 

particuliere woningen van en om structurele energiebesparende maatregelen te realiseren in 

het woonpatrimonium dat dienstig is als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van Sint-

Martens-Latem.  

Om haar doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met het doel te maken hebben en/of dit kunnen bevorderen.  Zij kan deelnemen 

en haar medewerking verlenen aan alle activiteiten die de realisatie van haar doel bevorderen.   

 

De vereniging kan alle mogelijke inkomsten verwerven om haar doelstellingen en opdrachten 

te realiseren. 

  

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in 

overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst wordt 

gebruikt om dit doel te bereiken.   

 

ARTIKEL 3 - Duur 

  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.   

  

 

TITEL II : LEDEN  

  

ARTIKEL 4 

  

Het aantal leden bedraagt minimum 3.  

  

De stichtende leden zijn : 

  



  

1) de Stad Gent, met zetel te 9000 Gent, stadhuis, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door 

haar college van burgemeester en schepenen, voor wie toen optraden mevrouw 

Martine De Regge, schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel 

Energiegebruik, voor de burgemeester Daniël Termont, bij delegatiebesluit d.d. 3 

januari 2007, en de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris, handelend overeenkomstig de 

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 oktober 2007. 

 

 

2) het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Gent, met zetel te 9000 

Gent, Onderbergen 86, toen vertegenwoordigd door de heer Geert Versnick, 

voorzitter, en de heer Eric Wauters secretaris. 

 

3) Gent, stad in werking-projecten vzw, afgekort “Gsiw-projecten”, met zetel te 9000 

Gent, Botermarkt 1 en met ondernemingsnummer 478.661.643; 

 

4) Samenlevingsopbouw Gent vzw, afgekort “RISO Gent”, met zetel te 9000 Gent, Dok 

Noord 7 en ondernemingsnummer 432.007.811; 

 

5) Gents Milieufront vzw, afgekort “GMF”, met zetel te 9000 Gent, Koningin Maria 

Hendrikaplein 5 en ondernemingsnummer 416.645.979. 

 

ARTIKEL 5 

  

Worden lid van de vereniging de rechtspersonen die aanvaard worden door de Raad van 

Bestuur. De aanvraag gebeurt door een brief gericht aan de voorzitter van de Raad van 

Bestuur. De beslissing van de Raad van Bestuur wordt schriftelijk aan de aanvrager 

overgemaakt binnen een termijn van één maand na de beslissing. Tegen deze beslissing is 

geen beroep mogelijk. 

 

Alle leden gaan de verbintenis aan zich op onpartijdige wijze en in alle onafhankelijkheid in 

te zetten voor de doelstellingen van de vereniging. De toetreding tot de vereniging impliceert 

de aanvaarding van de statuten en van het huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in 

tot het nakomen ervan.  

  

ARTIKEL 6 

  

De leden zijn geen bijdragen verschuldigd. 

 

ARTIKEL 7 

  

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de 

voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht en heeft uitwerking één 

maand na ontvangst van dit schrijven.  



  

De Algemene Vergadering kan met een tweederde meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen beslissen een lid uit te sluiten.  

Het lidmaatschap eindigt automatisch door ontbinding, vereffening, fusie of splitsing van een 

lid. Bij uittreden, uitsluiting, ontbinding, vereffening, fusie of splitsing van een lid, dient 

binnen de kortst mogelijke tijd voorzien te worden in de vervanging, indien het wettelijk 

voorgeschreven minimum aantal leden niet meer wordt bereikt. 

 

Uittredende en uitgesloten leden, alsook de leden van wie het lidmaatschap werd beëindigd, 

en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen 

derhalve ook nooit de teruggave of vergoeding voor de gestorte bijdragen of gedane 

inbrengen vragen. 

 

  

TITEL III : DE ALGEMENE VERGADERING    

   

ARTIKEL 8 

  

De Algemene Vergadering is samengesteld als volgt: 

 

1) Voor de Stad Gent : 

 

De Stad Gent wordt vertegenwoordigd door 16 afgevaardigden, waaronder de schepen 

bevoegd voor Rationeel Energiegebruik, met elk één stem. Deze afgevaardigden worden 

aangeduid door de gemeenteraad uit haar leden en handelen overeenkomstig de instructies 

van de gemeenteraad.  

De gemeenteraad kan te allen tijde de aanwijzing van de afgevaardigden herroepen, waardoor 

zij van rechtswege ontslagnemend zijn. Er dient dan zo spoedig mogelijk in de vervanging 

van de stemgerechtigde afgevaardigden te worden voorzien.  

De door de Stad Gent gemandateerde afgevaardigden worden aangeduid voor een termijn die 

afloopt ten laatste 6 maanden na iedere installatie van een nieuwe gemeenteraad.  

De Stad Gent dient steeds over de meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering 

te beschikken.  

 

2) Voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Gent: 

 

 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van de Stad Gent wordt 

vertegenwoordigd door 6 afgevaardigden met elk één stem gemandateerd door het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Gent. Deze afgevaardigden worden aangeduid 

door de raad voor maatschappelijk welzijn uit haar leden en handelen conform de instructies 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 



  

De raad voor maatschappelijk welzijn kan te allen tijde de aanwijzing van de afgevaardigden 

herroepen, waardoor zij van rechtswege ontslagnemend zijn. Er dient dan zo spoedig mogelijk 

in de vervanging van de stemgerechtigde afgevaardigden te worden voorzien.  

Het mandaat van de door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Gent 

aangeduide afgevaardigden eindigt van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering die 

plaatsvindt nadat de raad voor maatschappelijk welzijn werd geïnstalleerd. 

 

3) Gent, stad in werking-projecten vzw wordt vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden 

met elk één stem. De afgevaardigden worden voorgedragen door het bevoegd statutair orgaan 

van de vzw en het kan te allen tijde in de vervanging van haar afgevaardigden voorzien. 

 

4) Samenlevingsopbouw Gent vzw wordt vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde met 

één stem. De afgevaardigde wordt voorgedragen door het bevoegd statutair orgaan van de 

vzw en het kan te allen tijde in de vervanging van haar afgevaardigden voorzien 

 

 

5) Gents Milieufront vzw wordt vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde met één stem. 

De afgevaardigde wordt voorgedragen door het bevoegd statutair orgaan van de vzw en het 

kan te allen tijde in de vervanging van haar afgevaardigden voorzien 

 

 

De Algemene Vergadering kan tevens worden bijgewoond door belanghebbende derden, 

externe deskundigen of ambtenaren, uitgenodigd door de Raad van Bestuur. Deze derden 

hebben geen stemrecht.  

 

ARTIKEL 9 

 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor de aangelegenheden die de Wet van 27 juni 1921 

betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd de Wet van 27 juni 1921) en deze statuten 

aan haar voorbehouden.   

  

De Algemene Vergadering is wettelijk bevoegd inzake : 

  

A.   Wijziging van de statuten. 

B.   Benoeming en afzetting van de bestuurders.  

C.   Benoeming en afzetting van commissarissen indien er commissarissen benoemd    

       worden. 

D.   Bepalen van de bezoldiging van de commissarissen ingeval een bezoldiging wordt    

       toegekend. 

E.   Kwijting aan bestuurders en commissarissen. 

F.   Goedkeuring van de begroting en de rekeningen. 



  

G.   Uitsluiting van de leden.  

H.   Ontbinding van de vereniging en benoeming van de vereffenaars  

I.    Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk. 

  

  

ARTIKEL 10 

  

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen telkens als het doel of het belang 

van de vereniging dit vereist. Zij moet minstens jaarlijks, vóór 30 juni, worden 

bijeengeroepen voor de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, alsmede het verlenen 

van kwijting van bestuurders en de commissaris.  

 

De schriftelijke of elektronische uitnodigingen vermelden de dagorde en worden ten minste 

vijfenveertig dagen vóór de vergadering verstuurd en worden ondertekend door de voorzitter 

of, bij diens afwezigheid, door twee stemgerechtigden in de Raad van Bestuur.  

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij goedkeuring door een 

meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

afgevaardigden worden opgenomen in de agenda tijdens de vergadering. 

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of 

zo deze afwezig is, door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze laatste, de oudste van 

de aanwezige afgevaardigden.  

 

ARTIKEL 11 

   

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen, mits de helft van de stemgerechtigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, behalve in de gevallen waarin de Wet van 27 juni 1921 een andere 

meerderheid bepaalt.   

 

Voor de wijziging van de statuten kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen 

als dit als agendapunt vermeld staat op de uitnodiging voor de vergadering. Voor de wijziging 

van de statuten of het doel van de vereniging wordt gehandeld overeenkomstig de Wet van 27 

juni 1921. 

 

ARTIKEL 12 

 

Ingeval een of meerdere vertegenwoordigers van het lid Stad Gent  verhinderd is/zijn 

om aanwezig te zijn op de algemene vergadering worden deze stemmen verdeeld over de 

aanwezige vertegenwoordigers van het lid Stad Gent. 



  

 

Iedere stemgerechtigde van een lid, met uitzondering van het lid Stad Gent waarvoor 

bovenstaande regeling geldt,in de Algemene Vergadering  mag zich op de zittingen van de 

Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde van 

hetzelfde lid via een schriftelijke volmacht. Deze volmacht kan ook ingescand via e-mail 

bezorgd worden. Een stemgerechtigde kan slechts één andere stemgerechtigde 

vertegenwoordigen.  

 

ARTIKEL 13 

 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd in een verslagboek dat 

ondertekend wordt door de voorzitter en één stemgerechtigde in de raad van bestuur  De 

verslagen worden op de zetel van de vereniging bewaard.  Daar kunnen alle leden en 

belanghebbende derden er inzage van nemen.      

 

  

TITEL IV : DE RAAD VAN BESTUUR  

  

ARTIKEL 14 

  

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum drie bestuurders. Het 

aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.  

 

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor onbepaalde termijn.  

 

De bestuurders bij de oprichting zijn: 

 

1. De Stad Gent, die vertegenwoordigd wordt door 10 afgevaardigden, onder wie de 

schepen bevoegd voor Rationeel Energiegebruik, allen voorgedragen door de 

gemeenteraad. Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Elke 

afgevaardigde van de Stad Gent  is stemgerechtigd met 1 stem. Ten minste 1/3 van de 

afgevaardigden moet behoren tot het andere geslacht. 

 

2. Het O.C.M.W. Gent, dat vertegenwoordigd wordt door 3 afgevaardigden, 

voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn uit haar leden. Elke 

afgevaardigde van het O.C.M.W. is stemgerechtigd met 1 stem. 

Ten minste 1/3 van de afgevaardigden moet behoren tot het andere geslacht. 

 

3. Gent, stad in werking-projecten vzw, die vertegenwoordigd wordt door 1   

afgevaardigde. De afgevaardigde wordt voorgedragen door het bevoegd statutair 

orgaan van de vzw.  



  

 

Ongeacht het aantal bestuurders zal de stad Gent steeds de meerderheid van de stemmen 

bezitten in de raad van bestuur. 

 

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bevoegd statutair orgaan van 

de vzw Gent, stad in werking-projecten kunnen te allen tijde de voordrachten herroepen. Er 

dient dan zo spoedig mogelijk in de vervanging van de afgevaardigde te worden voorzien. 

 

De bestuurders en hun afgevaardigden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

 

ARTIKEL 15 

 

De schepen bevoegd voor Rationeel Energiegebruik is de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter of 

bij ontstentenis van laatstgenoemde door de oudste van de aanwezige afgevaardigden 

 

De Raad van Bestuur duidt uit de afgevaardigden van haar bestuurders een ondervoorzitter  

aan.  

 

ARTIKEL 16 

 

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, bij zijn/haar 

afwezigheid, van ten minste twee stemgerechtigden.  De bijeenroeping gebeurt schriftelijk of 

via e-mail en, behoudens in dringende gevallen, te minste zeven kalenderdagen voor de datum 

van de geplande Raad van Bestuur. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.  

 

In uiterst urgente en onvoorziene omstandigheden kan de Raad van Bestuur volledig 

elektronisch vergaderen. De beslissingen dienen dan in de volgende vergadering te worden 

bekrachtigd. 

 

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde stemgerechtigden mits minstens de helft van hen aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de stem van diegene die de Raad van 

Bestuur voorzit.  

 

De Raad van Bestuur beraadslaagt slechts over de punten die op de agenda vermeld staan. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij twee derde meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden worden geagendeerd en bij gewone 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden beslist worden tijdens 

de vergadering. 

 



  

Belanghebbende derden, externe deskundigen of ambtenaren kunnen op voorstel van de Raad 

van Bestuur de vergaderingen bijwonen zonder stemrecht.  

 

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden uitgeoefend als college.   

 

ARTIKEL 17 

 

Een stemgerechtigde kan zich op de Raad van Bestuur door een andere stemgerechtigde van 

dezelfde bestuurder laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht. Deze volmacht 

kan ook ingescand via e-mail bezorgd worden. Een stemgerechtigde kan slechts één andere 

stemgerechtigde vertegenwoordigen.  

 

ARTIKEL 18 

 

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en kan alle handelingen van beleid en beheer, 

alsmede daden van beschikking, verrichten die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten 

aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.  

 

De Raad van Bestuur kan handelingen nodig voor het dagelijks leven van de vereniging, 

handelingen die van gering belang zijn en handelingen die dringend zijn, overdragen  aan het 

dagelijks bestuur.  

 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de eigen personeelsleden van de vzw en bepaalt 

hun bezoldigingen.  

 

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. 

 

ARTIKEL 19 

 

Voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte, is de vereniging verbonden door de 

gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur én één 

stemgerechtigde in de Raad van Bestuur.  

 

ARTIKEL 20  

  

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door 

de voorzitter en één stemgerechtigde in de Raad van Bestuur. Zij worden van kracht na 

goedkeuring in de eerstvolgende vergadering. De notulen worden op de zetel van de 

vereniging bewaard. Een afschrift van de notulen wordt opgestuurd aan de bestuurders. 



  

 

ARTIKEL 21 

 

Elke bestuurder kan ten alle tijde via een schriftelijke verklaring gericht aan de voorzitter van 

de Raad van Bestuur zijn ontslag indienen. Het ontslag heeft uitwerking één maand na 

ontvangst van de schriftelijke verklaring.    

 

Benoeming, aftreding en afzetting van een bestuurder geschiedt door beslissing van de 

algemene vergadering en wordt binnen de maand in de bijlage van het Belgisch Staatsblad 

bekend gemaakt. 

 

 Bij aftreding of afzetting van een bestuurder, dient binnen de kortst mogelijke tijd voorzien te 

worden in zijn vervanging door de Algemene Vergadering.  

 

 

TITEL V:  DAGELIJKS BESTUUR 

  

ARTIKEL 22 

 

Het dagelijks bestuur van de vereniging kan worden toevertrouwd aan een Dagelijks Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur wordt voorgezeten door de schepen bevoegd voor Rationeel 

Energiegebruik. De Raad van Bestuur benoemt de dagelijks bestuurders.  

 

Het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door: 

 vijf personen afgevaardigd door de stad Gent, waarvan drie afgevaardigden zijn in de 

raad van bestuur van deze vzw, waaronder de voorzitter, en twee ambtenaren 

voorgedragen door de stad Gent. Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, wordt 

deze vervangen door de ondervoorzitter; 

 drie personen afgevaardigd door het O.C.M.W. Gent, waarvan twee afgevaardigden 

zijn in de raad van bestuur van deze vzw en één ambtenaar voorgedragen door het 

O.C.M.W. Gent; 

 de afgevaardigde van vzw Gent, stad in werking-projecten in de raad van bestuur van 

deze vzw. 

 

De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de Raad van Bestuur zo aangeduid dat de 

meerderheid van de stemmen ligt bij de Stad Gent.  

 

Voor wat betreft het O.C.M.W. Gent voldoen de afgevaardigden van het O.C.M.W. Gent in 

het Dagelijks bestuur aan de voorwaarden bedoeld in artikel 60 § 3 van het OCMW-decreet.  

 



  

Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd en geldt voor een termijn die afloopt ten 

laatste 6 maanden na iedere installatie van een nieuwe gemeenteraad.  

 

 

 

ARTIKEL 23 

 

Het Dagelijks Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de 

stem van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur beslissend.  

  

De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. 

  

Het Dagelijks Bestuur dat haar bevoegdheden uitoefent als college, vergadert in principe 

maandelijks. Het Dagelijks Bestuur brengt over haar werkzaamheden verslag uit bij de Raad 

van Bestuur. Dit is een vast agendapunt van de Raad van Bestuur.  

 

In uiterst urgente en onvoorziene omstandigheden kan het Dagelijks Bestuur volledig 

elektronisch vergaderen. De beslissingen dienen dan in de volgende vergadering te worden 

bekrachtigd. 

 

  

ARTIKEL 24 

 

Elke dagelijks bestuurder kan te allen tijde met onmiddellijke ingang afgezet worden door de 

Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid. De dagelijks bestuurder kan op elk 

moment ontslag nemen via een schriftelijke verklaring gericht aan de voorzitter.  

 

Bij de beëindiging van het mandaat van dagelijks bestuurder door afzetting, of ontslag dient 

binnen de kortst mogelijke tijd voorzien te worden in zijn vervanging door de Raad van 

Bestuur.  

 

TITEL VI:  TOEZICHTSBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 25 

 

Door de Stad Gent en OCMW Gent wordt toezicht en controle op de vereniging uitgeoefend. 

De modaliteiten van dit toezicht, de voorschriften inzake interne controle en rapporteringen 

worden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en de vereniging en 

tussen OCMW Gent en de vereniging. 

 

 



  

 

 

 

 

TITEL VII: BEGROTING, REKENINGEN 

  

ARTIKEL 26 

  

De Algemene Vergadering benoemt een commissaris, die haar financiële toestand, haar 

rekening en balans en de regelmatigheid van haar financiële operaties controleert, er een 

verslag van opmaakt en ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering via de 

voorzitter van de Raad van Bestuur. De commissaris dient te worden benoemd uit de leden 

van het Instituut der bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald 

door de Algemene Vergadering. 

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Na afsluitingsdatum van 

het boekjaar legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de 

begroting van het volgend boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.  

 

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting verleent de Algemene Vergadering 

kwijting aan de Raad van Bestuur en aan de commissaris. 

Het batig resultaat van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de vereniging. Het 

kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd als dividend. 

Rekeningen en begrotingen worden vóór de Algemene Vergadering aan alle leden 

toegezonden; zij kunnen inzage vorderen -doch alleen op de zetel van de vereniging- van alle 

bescheiden waarop de jaarrekeningen en jaarbegrotingen steunen. 

 

 

TITEL VIII : ONTBINDING EN VEREFFENING  

   

ARTIKEL 27 

  

Behoudens bij gerechtelijke ontbinding en bij ontbinding van rechtswege, kan de Algemene 

vergadering slechts tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald door de Wet van 27 

juni 1921. Bij vrijwillige ontbinding en bij ontbinding van rechtswege zal de Algemene 

Vergadering twee vereffenaars aanstellen, alsmede hun bevoegdheid en de 

vereffeningsvoorwaarden bepalen.  De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming die aan 

het netto-actief van het bezit zal gegeven worden.  Zij zal ernaar streven aan dit netto-actief 

een bestemming te geven die zo dicht mogelijk de doelstellingen van de ontbonden vereniging 

benadert.   

 



  

 

 

 

 

TITEL IX : SLOTBEPALING  

  

ARTIKEL 28 

   

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van 

toepassing, alsook het Gemeentedecreet en het OCMW decreet. 

 


