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Oprichtingsakte:
Vereniging zonder winstoogmerk

BOSGROEP Oost-Vlaanderen Noord, afgekort B.O.N.

ldentificatienummer:

Tussen de ondergetekenden ( de oprichters )
1) voor natuurlijke personen: naam, voomamen, woonplaats,

2) voor rechtspensonen: maatschappelijke benaming, rechtsvorm, adres van de zetel,

vertegenwoordigens

(Voorbeeld : het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, met zetel Gouvemementstraat 1, 9000

Gent, vertegenwoordigd door haar Bestendige Deputatie, overeenkomstig de beslissing

van de provincieraad uan (datum in te vullen), waarvoor optreden de heer Albert De Smet,
provinciegriffier en de heer Herman Balthaza¡ gouvemeur-voozitter)

wordt overeengekomen wat volgt.

Er wordt op heden, 29 april 2004, overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder
winstoogmerk overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig

betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de intemationale verenigingen zonder winstoogmerk

en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 nei 2002 en 16 januari 2003,

STATUTEN

TITEL I : NAAM -ZETEL - DOEL - DUUR-WERKINGSGEBIED

Artikel 1 - Naam

De vereniging draagt de naam: 'Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord', afgekort B.O.N.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, ordens

en andere stukken van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden

'vereniging zonder winstoogmerk' of door de afkorting 'vzw', met nauwkeurige aanwijzing van het adres

van de zetel.

Artikel2-Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Gouvemementstraat 1 gelegen in het gerechtelijk

anondissement Gent. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar

iedere plaats binnen het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en de nodige

openbaarmaki ngformal iteiten te vervullen.

Artikel 3 - Doel

De vereniging heeft tot doel:

1. het stimuleren van een duuzaam bosbeheer met als richtingskader de criteria duuzaam bosbeheer

zoals bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering uan 27 juni 2003, met eventuele latere
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wijzigingen, tot vaststelling van de criteria voor duuzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het

Vlaams Gewest;

2. het op elkaar afstemmen en coördineren van de beheersdoelstellingen en -maatregelen voor de

bossen van de verschillende bosbeheerders;

3. de samenwerking inzake bosbeheerwerken verbeteren en het op elkaar afstemmen van deze

werken;

4. de organisatie van de houtwinning, de verkoop van hout en het verkrijgen van altematieve

inkomsten verbeteren;

5. het recreatieve medegebruik verbeteren door de openstelling van de bossen op elkaar af te
stemmen;

6. de organisatie van de bosarbeid verbeteren, met inbegrip van het welzijn op het werk en van

werkgelegenheidsinitiatieven;

7. het op elkaar afstemmen, wat de bossen betreft, van de gebiedsgerichte teneinvisies uit andere

beleidsdomeinen, zoals onder meer de jacht, het visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de

landschapszorg, de waterbeheersing en de waterwinning;

8. het stimuleren van de responsabilisering van de bosbeheerders;

9. het invullen en het verbeteren van de ecologische functie op het niveau van de bosgroep;

10. bij de functie-invulling van de betrokken bossen, rekening houden met de behoeften van de lokale

gemeenschap en de bosgebruikens;

11.het nemen van bijzondere initiatieven die de toetreding van de bosbeheerdens van kleine

boseigendommen bevorderen;

12. in voorkomend geval, zich actief richten op de realisatie van de doelstellingen en maatregelen van

het natuunichtplan, conform de artikelen 48 en 50 van het decreet uan2l oktober 1997 inzake het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beheer is daarvoor verantwoordelijk.

13. het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duuzaam bosbeheer.

0m hoger beschreven doel te verwezenlijken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtskeeks

of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben en/of dit maatschappelijk doel kunnen

bevorderen. Onder deze initiatieven is begrepen de uitgifte van obligaties en thesauriebewijzen en het

huren en verkrijgen, verhuren of vervreemden van roerende en onroerende goederen,

Zij is tevens bevoegd om, in ondergeschikte orde, handelsdaden te stellen ter verwezenlijking,

rechtstreeks of onrechtstreeks, van het maatschappelijk doel. De inkomsten zullen uitsluitend en

volledig worden aangewend voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Artikel¡[-- Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur

Artikel 5- Werkinqsoebied

Het werkingsgebied van de vereniging is datgene aangeduid als 01 in bijlage 1 -afbakening van de

bosgroepregio's in Vlaanderen- van het Besluit van de Vlaamse Regering uan27 juni 2003 betreffende

de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Bosbeheer kunnen

meewerken in erkende bosgroepen.

Definitieve statuten vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord



3

TITEL ll: LEDEN

Artikel6 Leden

De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. Het aantal werkende en toegetreden leden

is onbeperkt. Het aantal werkende leden mag evenwel niet minder bedragen dan 10.

De werkende leden zijn bosbeheerdens zoals omschreven in het bosdecreet van 13 juni 1990, met

latere wijzigingen van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging.

Ongeacht of zij al dan niet bosbeheerder zijn in het werkingsgebied van de bosgroep, kunnen het

Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten in het werkingsgebied van de

bosgroep, werkend lid van de bosgroep zijn.

De oprichters zijn de eerste werkende leden.

Geen enkele bosbeheerder van een bos gelegen in het werkingsgebied van de vereniging kan als

werkend lid geweigerd worden tenzij hij minder dan 5 jaar geleden uitgesloten werd uit de vereniging.

Een bosbeheerder kan slechts eenmaal werkend lid van de vereniging zijn, ook al beheert hij meerdere

al dan niet aaneengesloten bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging.

ln het geval het bosbeheer van één of meerdere bossen toekomt aan verscheidene mede-eigenaars-

bosbeheerders, bepalen ze onderling wie van hen de rechten, verbonden aan het lidmaatschap zal

uitoefenen. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de Raad van Bestuur. Tot zolang de

keuze niet is meegedeeld wordt het uitoefenen van de rechten, verbonden aan het lidmaatschap als

werkend lid, opgeschort. Het voorgaande geldt eveneens ingeval van onverdeeldheid of in geval van

een eigendomsituatie naakte eigenaar/vruchtgebruiker.

Het lidmaatschap als bosbeheerder is pensoonlijk. Rechtverkrijgenden onder bezwarende titel of om niet

en erfgerechtigden onder algemene of bijzondere titel kunnen evenwel op hun beurt een

toetred ingsaanvraag als werkend I id indienen.

Toegetreden leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging genegen zijn en die

geen bosbeheerder zijn van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging.

Ze hebben enkel de rechten en plichten zoals omschreven in artikel 10 van deze statuten.

Het vezoek tot lidmaatschap voor de werkende leden wordt, overeenkomstig de modaliteiten bepaald

in het huishoudelijk reglement, gericht aan de Raad van Bestuur die over het vezoek beslist.

Artikel 7 - Uittreding

Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden, mits de Raad van Bestuur daarvan schriftelijk in kennis

te stellen. Het verlies van de hoedanigheid van bosbeheerder heeft van rechtswege het verlies van de

hoedanigheid van werkend lid tot gevolg, behoudens voor wat betreft het Vlaams Gewest, de Provincie

Oost-Vlaanderen en de gemeenten uit het werkingsgebied.

Uitgetreden leden en hun rechtsopvolgens, kunnen geen aanspraak laten gelden op de activa van de

vereniging en kunnen geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen of gedane inbrengen of
schenkingen.

Definitieve statuten vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord



4

Artikel I - Niet betaling van de verschuldiode biidræen

Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heefi betaald binnen de twee maand na de

schriftelijke herinnering door de Raad van Bestuur kan geacht worden te zijn uitgetreden.

Artikel 9 - Uitsluitins

De uitsluiting van een lid, kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een

meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en

nadat het lid is gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. Het betrokken lid heeft het recht zich te laten

bijstaan door een raadsman.

Art. 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Arti kel I 0 - Toegeûeden leden

De artikels ô, laatste lid, (toetreding), 7 (uittreding) , 9 (uitsluiting) en 11 (betaling van de bijdragen) zijn

eveneens van toepassing op de toegetreden leden.

Toegetreden leden kunnen het ledenblad ontvangen en kunnen deelnemen aan activiteiten van de

vereniging. Zij hebben inzagerecht in de notulen van de Raad van Bestuur en van de Algemene

vergadering. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Het wijzigen van de rechten en plichten van de toegetreden leden vereist geen instemming van de

toegetreden leden. Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in het ledenblad en zullen op die

manier worden bekendgemaakt aan de toegetreden leden.

TITEL lll: BIJDR¡\GEN

Artikel l1: Biidraoen

De algemene vergadering stelt het bedrag van het jaarlijks lidgeld vast.

Het jaarlijks lidgeld mag evenwel niet hoger zijn dan 250 EURO per lid.

TITEL IV: BESTUUR

Artikel 12 - Raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum zeven en

maximum elf leden, benoemd uit de werkende leden door de Algemene Vergadering voor een periode

van drie jaar. Het aantal bestuurders is in ieder geval steeds kleiner dan het aantal werkende leden van

de vereniging

Vertegenwoordigers van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen worden door de

Algemene Vergadering benoemd op voordracht van het daartoe wettelijk, decretaal of statutair bevoegd

orgaan. De Algemene Vergadering benoemt tevens een plaatsvervanger, eveneens op voordracht van

het daartoe wettelijk, decretaal of statutair bevoegd orgaan, behoudens indien een wettelijke of

statutaire bepaling zich hiertegen zou vezetten,
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De raad van bestuur bestaat minimum uit :

- één vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, voozover deze lid is van de vereniging;

- één vertegenwoordiger van de provincie Oost-Vlaanderen, vootzover deze lid is van de vereniging,

- één vertegenwoordiger van een gemeente, vooaover deze lid is van de vereniging;
- één of meer bosbeheerders van privaat bos van 5 ha of kleiner, vootzover deze lid is van de

vereniging ;

- één of meer bosbeheerders van privaat bos groter dan 5 ha, vootzover deze lid is van de

vereniging .

De raad van bestuur dient samengesteld te worden uit meer bosbeheerders van privaat bos als

bosbeheerders van openbaar bos.

De coördinator van de bosgroep, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni

2003 betreffende de erkenning en subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het

Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen, maakt van rechtswege deel uit van de Raad

van Bestuur. Hij heeft geen stemrecht.

De Raad van Bestuur kan algemene of bijzondere raadgevers uitnodigen om een of meerdere

vergadering(en) bij te wonen en advies te geven. Deze raadgevers hebben geen stemrecht.

Het mandaat van bestuurder is maximaal 3 opeenvolgende keren hemieuwbaar. Bij ontstentenis van

nieuwe kandidaten kan er maximaal nog 1 extra mandaat opgenomen worden. De bestuurders zijn ten

alle tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene

Vergadering.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voozitter, een ondervoozitter, een secretaris en een
penningmeester.

Artikel 13 - Voortiidioe beëindioino van het mandaat van bestuurder

lndien het mandaat van een bestuurder een voortijdig einde neemt, om welke reden ook, roept de Raad

van Bestuur binnen de maand een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen om in de vacature te

voozien, behoudens wanneer in plaatsvervanging werd voozien, overeenkomstig artikel 11, tweede
lid. ln dit laatste geval voltooit de plaatsvervanger het mandaat van zijn voorganger. Een

ontslagnemend bestuurder blijft, naar gelang het geval, evenwel in functie tot de eerstvolgende Raad

van Bestuur of tot over de vacature is beslist.

Artikel 14 -Verlies van het mandaat

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, verliezen de bestuurders van rechtswege hun

mandaat:

- bij hun ontslag als bestuurder;

- bij het verlies van hun hoedanigheid als werkend lid;

- bij het verlies van de functie of het mandaat op basis waarvan de

vertegenwoordig heidsbevoegd heid van een rechtspersoon werd toegekend,

- bij afzetting doorde Algemene Vergadering,

- bijoverlijden,
- bijveroordeling van de bestuurderwegens inbreuken op het bosdecreet
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Artikel 15- Bijeenroeping en verloop van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voozitter, telkens het belang van de vereniging het

vereist of op vraag van minstens één derde van zijn leden. De Raad van Bestuur komt minimaal twee

maal per jaar bijeen.

Hij kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn. Zijn de helft van de bestuurders niet aanwezig of niet vertegenwoordigd op de

eerste vergadering, dan kan een tweede vergadering bijeen geroepen worden. Deze kan beraadslagen,

welke het getal van de aanwezige bestuurders ook zij.

Bij tijdelijke verhindering kan een bestuurder-natuurlijke persoon zich laten vertegenwoordigen door een

andere bestuurder-natuurlijke persoon. Bestuurders, die publiekrechtelijke of privaatrechtelijke

rechtspensonen vertegenwoordigen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hetzij een andere

vertegenwoordiger van dezelfde rechtspersoon, hetzij de plaatsvervanger, aangeduid overeenkomstig

aftikel 11 tweede lid. Niemand kan meerdan één volmachtgeververtegenwoordigen. ln alle gevallen

dient een schriftelijke volmacht te worden voorgelegd.

De raad wordt voorgezeten door de voozitter, indien verhinderd door de ondervoozitter en bij diens

afirvezigheid door de oudste der aanwezige leden. De besluiten worden genomen bij gewone

meerderheid van de stemmen.

ledere bestuurder heeft recht op één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voozitter
doorslaggevend.

De stemming is verplicht geheim in geval van aanwerving of ontslag van personeelsleden of andere

aangestelden, of telkens wanneer een meerderheid van de bestuurders daarom vezoekt.

Een bestuurder die tegenstrijdige belangen heeft met het belang van de vereniging, moet dit melden en

mag niet op de vergadering aanwezig zijn wanneer dit agendapunt aan bod komt.

Van de besluiten worden notulen gemaakt, ondertekend door de voozitter en de secretaris en die

ingeschreven worden in een speciaal register, Dit register ligt ter inzage van elk lid op de zetel van de

vereniging. Dit inzagerecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de modaliteiten van het K.B. van 26 juni

2003. De uittreksels uit dit register worden ondertekend door de secretaris. Alle bestuurders krijgen een

afschrift van de notulen.

Artikel l6- Bevoeqdheid

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke

en buitengerechtelijke handeling.

De Raad van Bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking venichten die nuttig of

noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, mits zij niet door de wet of de

statuten werden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan zijn beslissingsbevoegdheid gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere van

haar leden of aan een derde.

Onverminderd de algemene bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur, wordt de

vereniging ten aanzien van derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voozitter en de

secretaris die gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur kan steeds aan een van zijn leden of aan een derde een speciale volmacht

verlenen om hem te vertegenwoordigen ten aanzien van derden met betrekking tot bepaalde of een

reeks bepaalde rechtshandelingen.
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Artikel 17- Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan, geheel of gedeeltelijk, door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan

één of meerdere bestuurders, die gezamenlijk handelen, of aan een derde. Het dagelijks bestuur omvat

ook de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte wat dit dagelijks bestuur betreft.

Personen, belast met het dagelijks bestuur, kunnen evenwel, binnen hun bevoegdheid, geen

beslissingen nemen en rechtshandelingen stellen, die een bedrag, vast te leggen in het huishoudelijk

reglement, te boven gaan.

Artikel 18- Huishoudeliik reqlement

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op. Het bestaan van het huishoudelijk reglement

wordt medegedeeld aan de leden die dit reglement kunnen inzien op de zetel van de vereniging. Ze

kunnen kosteloos een afschrift van het huishoudelijk reglement bekomen op de zetel van de vereniging.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 - Büeenroeping van deAlgemene Veroadering en vætstellino van de agenda

De gewone Algemene Vergadering, jaarvergadering genaamd, moet eenmaal per jaar worden

bijeengeroepen binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, op dag en uur in de

oproepingsbrief vermeld. Op ieder ogenblik kan een buitengewone Algemene Vergadering worden

bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Bestuur of op vraag van ten minste een/vijfde van

de werkende leden.

ledere Algemene Vergadering vindt plaats op de zetel van de vereniging of op eender welke andere
plaats binnen de provincie Oost-Vlaanderen, in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingsbrief bevat een ontwerp agenda. Agendapunten aangebracht door ten minste 1120 uan
de werkende leden worden eveneens op de agenda geplaatst. Over punten buiten agenda kan slechts

worden beraadslaagd en beslist indien twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

hiermee instemmen.

Voor de gewone Algemene Vergadering geldt een oproepingstermijn van minstens veertien dagen.

Voor een buitengewone Algemene vergadering geldt een minimumoproepingstermijn van acht dagen.

De oproeping gebeurt bij gewone schriftelijke mededeling (brief, postkaart, fax, ledenblad, e-mail...).

Artikel 20- Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende leden.

Natuurlijke personen kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een

andere natuurlijke persoon mits schriftelijke volmacht. ledere volmachtdrager mag ten hoogste over 3
volmachten beschikken.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen worden in de Algemene Vergadering

vertegenwoordigd door de natuurlijke persoon, daartoe door het wettelijk, decretaal of statutair bevoegd

orgaan aangeduid. Er wordt een effectieve én een plaatsvervanger aangeduid , tenzij een wettelijke

bepaling of het statuut van de rechtspersoon zich hiertegen zou vezetten. Het verlies van de functie of
het mandaat, ongeacht de oozaak, op grond waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid werd

verleend, heeft van rechtswege het verlies van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid tot gevolg. De

vertegenwoordiger van de rechtspersoon blijft evenwel in functie tot zijn opvolger is aangeduid.
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De coördinator van de bosgroep, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni

2003 betreffende de erkenning en subsidiöring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het

Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen, is van rechtswege uitgenodigd om alle

algemene vergaderingen bij te wonen. Hij heeft geen stemrecht. Toegetreden leden en algemene of

bijzondere raadgevers kunnen worden uitgenodigd. Geen van laatstgenoemden hebben stemrecht.

Artíkel 21 - VerlooLvan de algemene vergadering

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voozitter van de Raad van Bestuur, of indien

verhinderd, door de ondervoozitter en bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige

bestuurders.

De voozitter kan, indien de noodzaak zich voordoet, een secretaris en één of meerdere stemopnemers

aanduiden onder de aanwezige werkende leden. De voozitter, de secretaris en de stemopneme(s)

vormen dan samen het bureau, De functies van stemopnemer en secretaris kunnen door dezelfde

persoon worden uitgeoefend.

Tenzij de wet of deze statuten het anders voorschrijven, worden de besluiten door de Algemene

Vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde werkel ijke stemmen.

lederwerkend lid heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voozitter doorslaggevend.

Onthoudingen of ongeldige stemmen maken geen deel uit van de uitgebrachte stemmen om de uitslag

te bepalen.

De stemming geschiedt bij handopsteking.

De stemming is verplicht geheim in geval van benoeming en afzetting van bestuurders, de uitsluiting

van leden, of andere persoonsgebonden materies, of telkens wanneer een meerderheid van de

aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden daarom vezoekt.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen worden ondertekend door

de voozitter en de secretaris en worden overgemaakt aan de leden van de Raad van Bestuur.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op de zetel van de vereniging voor de leden.

De Raad van Bestuur kan besluiten beslissingen ter kennis te brengen via het ledenblad.

Artikel 22 - Bevoegdheid

De Algemene vergadering is exclusief bevoegd voor :

1. de wijziging van de statuten,

2. de benoeming en afzetting van bestuurders en plaatsvervangende bestuurdens,

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging,

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris,

5. de goedkeuring van de begroting en de rekening,

6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

7. de uitsluiting van een lid,

8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,

9. de goedkeuring van het activiteitenverslag,

10. de goedkeuring van het werkplan.
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TITEL VI : BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 23 - Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van

hetzelfde jaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de wet betreffende de

verenigingen zonder winstoogmerk, de intemationale verenigingen zonder winstoogmerk en de

stichtingen en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Artikel24

Op het einde van het boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen

boekjaar afgesloten en worden de inventaris en de balans opgemaakt, alsmede de begroting voor het

volgende jaar. De Raad van Bestuur kan zich hierin laten bijstaan door de coördinator van de bosgroep.

De rekeningen, inventaris, balans en begroting worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
jaarvergadering onderworpen, binnen de termijn, bepaald in artikel 18, eerste lid.

Na goedkeuring van de jaanekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij

afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris.

De werkende leden kunnen inzage vragen op de zetel van de vereniging, van de stukken en

bescheiden waarop de rekeningen en begroting gesteund zijn. Dit inzagerecht wordt uitgeoefend

overeenkomstig de modaliteiten van het K.B. van 26 juni 2003.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen enkel beding bij wijze van

dividend of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Artikel 25 - Aanstellinq van een commissaris

Onverminderd een wettelijke verplichting, heeft de Algemene Vergadering de mogelijkheid om een

commissaris aan te stellen die belast is met de controle van de boekhouding. De Algemene

Vergadering stelt in voorkomend geval de modaliteiten van deze controle opdracht nader vast. lndien

een commissaris wordt aangesteld zal deze commissaris de jaarvergadering bijwonen teneinde de

nodige toelichting te geven betreffende de door hen uitgeoefende controle opdracht.

TITEL Vll : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel26

ln geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering een of meer

vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Het eventueel actief, na aanzuivering van alle schulden, wordt door de vereffenaar overgemaakt aan

een of meerdere verenigingen of instellingen, die een activiteit ontplooien die nauw verbonden is met

het doel van de vereniging en dit op aanwijzing van de Algemene Vergadering.

Vanaf de ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij 'vzw in vereffening' is
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TITEL Vlll : OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel2T

ln afwijking van het bepaalde in artikel 23, eenste lid, neemt het eerste boekjaar een aanvang op heden

en eindigt op 31 december 2004.

Artikel2S

ln afwijking van het bepaalde in artikel 12 wordt het aantal bestuurders voor de eerste bestuurstermijn

van 3 jaar vastgesteld op ............... (aantal).

TITEL IX : SLOTBEPALINGEN

Artikel29

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten en het huishoudelijk reglement is voozien is de wet van

27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de intemationale verenigingen zonder

winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 nei 2002 en 16 januari 2003 van

toepassing.

Alle voormelde oprichtens van de vereniging zijn na de oprichting in Alqemene Verqaderinq

bijeengekomen en na beraadslaging beslissen zij met eenparigheid (meerderheid) van stemmen:

1. Het huidige lidgeld wordt bepaald op .......... Euro

2. Worden aangesteld als bestuurdens (en aanvaarden) voor een termijn van drie jaar vanaf

heden, op elk ogenblik afzetbaar:

- naam, voomaam, adres

Hun mandaat is onbezoldigd.

De aangestelde bestuurders zijn vervolgens bijeengekomen in raad van bestuur en hebben met

eenparigheid (meerderheid) van stemmen aangeduid als:

- voozitter : ................
- ondervoozitter : ...........

.;:r:ffi;;;; llllll ll

Aldus opgemaakt en overeengekomen te Gent

Op 29 april 2004,

ln 2 exemplaren.

(handtekeningen)
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