
 

Statuten Logo Gezond+  
 
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+  
Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent 
Ondernemingsnummer: 0817.842.830 

 

 

Op de stichtingsvergadering van 23 juli 2009 zijn de volgende stichters overeengekomen een 
vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals 
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, met de hierna vermelde statuten. 
 
 
 Bond Moyson Oost-Vlaanderen met maatschappelijke zetel Tramstraat 69 te 9052 Zwijnaarde 

vertegenwoordigd door de Heer Bernard Cnockaert, Jules De Cocklaan 116, 9050 Gentbrugge  
 
 Christelijke Mutualiteit Waas en Dender met maatschappelijke zetel Castrodreef 1 te 9100 Sint-

Niklaas vertegenwoordigd door de Heer Peter Bormans, Beukenhoflaan 3, 9210 Beveren 
 
 Lokaal Gezondheidsoverleg Meetjesland met maatschappelijke zetel Oostveldstraat 91 te 9900 

Eeklo, vertegenwoordigd door de Heer Dirk Van Hoye, Désiré Goethalsstraat 1F, 9900 Eeklo  
 
 Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen met maatschappelijke zetel Martelaarslaan 17 te 9000 

Gent vertegenwoordigd door de Heer Luc Vandercoilden, Lorettestraat 39, 9600 Ronse  
 
 Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen met maatschappelijke zetel Sint-Jozefplein 2 

te 9700 Oudenaarde vertegenwoordigd door Mevrouw Rita Vande Moortele, Deinsesteenweg 
234, 9770 Kruishoutem 

 
 Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen met maatschappelijke zetel Sint-Jozefplein 2 

te 9700 Oudenaarde vertegenwoordigd door Mevrouw Nicole Van Der Straeten, Bouvelostraat 9, 
9790 Wortegem-Petegem 

 
 Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen met maatschappelijke zetel Brabantdam 109 te 9000 Gent 

vertegenwoordigd door de Heer Jean De Clercq, Zwembadstraat 74, 9032 Wondelgem 
 
 Lokaal Gezondheidsoverleg Schelde-Dender met maatschappelijke zetel Franz Courtensstraat 11 

te 9200 Dendermonde vertegenwoordigd door de Heer Hans Onselaere, Broekstraat 72, 9230 
Wetteren 

 
 Lokaal Gezondheidsoverleg Gent met maatschappelijke zetel Botermarkt 1 te 9000 Gent 

vertegenwoordigd door de Heer Tom Balthazar, Onderbergen 59, 9000 Gent 
 
 
De nieuwe Raad van Bestuur is voortaan samengesteld als volgt: 
 
Aggoune Belkacem, p/a Interstedelijk CLB Stad Gent, Jubileumlaan 215, 9000 Gent 
Antoine Erna, p/a gemeentebestuur Lierde, Nieuwstraat 9, 9570 Lierde 
Beirnaert Kathleen, p/a OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren 
Bogaerts Carolien, p/a KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem 
Bormans Peter, p/a CM Waas en Dender, De Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 
Carlier Erik, p/a Mensura, Zaterdagplein 1, 1000 Brussel 
Clauw Olivier, p/a stadsbestuur Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent 
Cuigniez Pascale, p/a Kinesitherapeutenkring KG vzw, Papegaaistraat 54, 9000 Gent 
De Clercq Jean, p/a Liberale Mutualiteit OVL, Brabantdam 109, 9000 Gent 
De Coninck Rita, p/a stadsbestuur Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo 
De Deken Lutgart, p/a OVO, Corpusstraat 75, 9700 Oudenaarde 
De Loore Rita, p/a gemeentestuur Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele  
De Preester Viviane, p/a gemeentebestuur Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth 



 

De Roose Inge, p/a stadsbestuur Gent – dienst Regie Samenleven en Welzijn, AC Zuid – W 
Wilsonplein 1, 9000 Gent  
Onselaere Hans, p/a OCMW Wetteren, Scheldedreef 52, 9230 Wetteren 
Rogiest Katrien, p/a Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Tramstraat 69, 9052 Gent  
Van Hoye Dirk, p/a CM Midden-Vlaanderen, Garenstraat 46, 9900 Eeklo 
Van Neck Lieve, p/a CLB-GO! Gent, Voskenslaan 262, 9000 Gent  
Vande Moortele Rita, p/a gemeentebestuur Kruishoutem, Markt 1, 9770 Kruishoutem 
Vanlerberghe Marleen, p/a gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele 
Vanobbergen Jacques, p/a UGent – Maatschappelijke Tandheelkunde, De Pintelaan 185, 9000 Gent 
Viane Annemie, p/a Familiehulp-Interregio Oost-Vlaanderen en Pajottenland, Hélène Dutrieulaan 10, 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
Vincke Alain, p/a CGG Eclips, Elyzeese Velden 74, 9000 Gent 
Walgraeve Tom, p/a VCLB Meetjesland, Visstraat 14, 9900 Eeklo 
 
 
Het nieuwe Dagelijks Bestuur is voortaan samengesteld als volgt: 
 
Van Hoye Dirk, p/a CM Midden-Vlaanderen, Garenstraat 46, 9900 Eeklo 
De Clercq Jean, p/a Liberale Mutualiteit OVL, Brabantdam 109, 9000 Gent 
Rogiest Katrien, p/a Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Tramstraat 69, 9052 Gent  
Vanobbergen Jacques, p/a UGent – Maatschappelijke Tandheelkunde, De Pintelaan 185, 9000 Gent 
 
 
 
 
TITEL I – Naam, zetel, doel, duur 
 
 
Artikel 1. 
 
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) en draagt de naam Lokaal 
Gezondheidsoverleg Gezond+, evenwaardig afgekort als Logo Gezond+ . 
 
 
Artikel 2. 
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gevestigd te Botermarkt 1, 9000 Gent en is 
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. 
 
 
Artikel 3. 
 
De vereniging bestrijkt de regio waarvan volgende gemeenten deel uit maken: Aalter, Assenede, 
Brakel, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Herzele, Horebeke, Kaprijke, 
Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, 
Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-
Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, 
Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm 
 
 
Artikel 4. 
 
De vereniging heeft tot doel het locoregionaal aanspreekpunt te zijn voor het Vlaams preventieve 
gezondheidsbeleid en door samenwerking en overleg met andere partners op het terrein te werken 
aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van gezondheid bij de bevolking in haar 
werkingsgebied. 
 
Ze kan hierbij alle handelingen of activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar 
doel te maken hebben. 



 

 
Ze kan in die zin ook, doch slechts als bijkomstige activiteit, handelsactiviteiten uitoefenen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht. 
 
 
Artikel 5. 
 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
 
 
TITEL II – Leden 
 
 
Artikel 6. 
 
De vereniging kan als leden de volgende organisaties, verenigingen en besturen tellen: 
huisartsenkringen, centra leerlingenbegeleiding, de externe en interne diensten voor preventie en 
bescherming op het werk, de lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s), de diensten van de 
ziekenfondsen en de consultatiebureaus van Kind en Gezin op voorwaarde dat ze willen toetreden.  
 
Voor het overige kan als lid tot de vereniging toetreden, de organisaties en verenigingen die door de 
algemene vergadering als dusdanig worden aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. 
 
Het is de vereniging, organisatie of bestuur dat als dusdanig toetreedt als lid van de vereniging en niet 
de afgevaardigde die de vereniging, organisatie of bestuur vertegenwoordigt. 
 
Over de aanneming van nieuwe leden wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Het 
verzoek tot toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de 
raad van bestuur. 
 
Het aantal leden van de vereniging is beperkt tot maximum 72 leden, maar moet minstens negen 
bedragen. De vereniging voorziet de mogelijkheid om toegetreden leden te aanvaarden. Dit zijn leden 
zonder stemrecht.  
 
De ondertekende oprichters zijn de eerste effectieve leden. Het verdere gebruik van de termen ‘lid’ en 
‘leden’ in de statuten verwijst naar effectieve leden met volheid van lidmaatschap en inbegrip van 
stemrecht op de algemene vergadering.  
 
Aan de leden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd zoals bedoeld in artikel 2, 8°, van de Wet 
van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. 
 
De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de door de vereniging aangegane 
verbintenissen. 
 
 
Artikel 7. 
 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. 
 
Het ontslag moet met een schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden 
gebracht. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. 
 
De uitsluiting van een lid gebeurt op de wijze bepaald door artikel 12 van de Wet van 27 juni 1921, 
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, te weten door de algemene vergadering met een meerderheid 
van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
 
 



 

Artikel 8. 
 
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van 
de enkele hoedanigheid van lid en kan derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte 
bijdragen of gedane inbreng vorderen. De uitsluiting van rechten geldt te allen tijde: tijdens het 
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de 
vzw, enz. 
 
 
Artikel 9. 
 
In de vervanging van de afgevaardigden van lokale besturen – gemeentebestuur en OCMW-bestuur – 
dient te worden voorzien uiterlijk binnen de vier maanden na de vernieuwing van de raden van die 
besturen na verkiezing. 
 
 
Artikel 10. 
 
In functie van het bereik van de bevolking binnen haar werkingsgebied tot in de periferie en in functie 
van de betrokkenheid richt de vereniging regioraden op die tot doel hebben ondersteuning te bieden 
aan de logowerking. Elk lid van de algemene vergadering is meteen ook lid van één van de 
regioraden. 
 
De regioraden worden samengesteld uit regionale vertegenwoordigers uit lokale besturen, onderwijs, 
(eerstelijns)gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, mutualiteiten, arbeidsgeneeskundige 
diensten en andere organisaties, diensten en instellingen die een bijdrage kunnen leveren in de 
realisatie van het doel van de vereniging en vertrouwd zijn met de regionale noden en behoeften. De 
regioraden kunnen noden signaleren, prioriteiten voor de eigen regio in kaart brengen en advies 
uitbrengen over de Logo-planning en Logo-werking.  
 
Er worden vijf regio’s met regioraden voorzien: regio Meetjesland, regio Gent, regio Schelde-Durme, 
regio Schelde-Leie en regio Vlaamse Ardennen Oost.  
 
Een lid kan aan de algemene vergadering vragen een bestaand raadgevend orgaan werkzaam binnen 
één van de vooropgestelde regio’s te aanvaarden als regioraad. 
 
 
 
 
TITEL III – Algemene vergadering 
 
 
Artikel 11. 
 
De leden vormen de algemene vergadering, met een minimum van het aantal leden van de raad van 
bestuur plus een. 
 
De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar en is uitsluitend bevoegd voor:  

- wijzigingen van de statuten 
- het benoemen en afzetten van bestuurders 
- het benoemen en afzetten van commissarissen en het eventueel koppelen van een 

vergoeding aan deze functie 
- het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen 
- het verlenen van kwijting aan bestuurders en desgevallend commissarissen 
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging 
- het benoemen en uitsluiten van een lid van de vereniging 
- het goedkeuren van een huishoudelijk reglement 
- het bepalen van de bestemming van goederen bij ontbinding van de vereniging 
- het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen 



 

 
De beslissingsbevoegdheid om de algemene vergadering samen te roepen is voorbehouden aan de 
raad van bestuur maar de uitvoeringsbevoegdheid kan gedelegeerd worden aan de voorzitter. 
 
Alle leden worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering door de voorzitter van de raad 
van bestuur opgeroepen per brief of per e-mail met vermelding van de agenda. Elk voorstel, 
ondertekend door tenminste een twintigste van den leden, wordt op de agenda gebracht. 
 
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering dient te worden samengeroepen wanneer een 
vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of zo deze 
verhinderd is, door de eerste ondervoorzitter van de raad van bestuur. Indien ook die belet is wordt 
het voorzitterschap waargenomen door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
In spoedeisende gevallen mag de termijn voor de uitnodiging verkort worden tot 8 dagen, tenzij alle 
leden van de algemene vergadering unaniem akkoord gaan met een nog kortere oproeptermijn. 
 
 
Artikel 12. 
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de statuten anders voorzien. 
 
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen en besluiten 
wanneer wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping. Een statutenwijziging vereist een 
aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3de van de leden. Ingeval op de eerste vergadering 
minder dan 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering 
worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen 
met de meerderheid hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De 
tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. 
De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3de van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het 
doel of de doelen waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5de van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Iedere wijziging in de statuten wordt zo snel mogelijk neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van 
Koophandel voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het 
ontslag, de herroeping en herverkiezing van de bestuurders en desgevallend de dagelijks 
bestuurders. Minstens eenmaal per jaar zal de raad van bestuur het bewijs leveren van het voldoen 
van de publicaties en de fiscale aangiften. 
 
 
Artikel 13. 
 
Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan 
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. 
 
Elk lid beschikt op de algemene vergadering over één stem. Daarenboven kan elk lid maximaal over 
één volmacht beschikken.  
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. 
 
 
Artikel 14. 
 
De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden en aan de belanghebbende derden 
ter kennis gebracht bij gewone brief of per e-mail en zullen worden bewaard in een notulenregister dat 
ter inzage zal zijn van de leden. 
 
 



 

Artikel 15. 
 
Een lid wordt geacht ontslagnemend te zijn indien deze gedurende drie opeenvolgende algemene 
vergaderingen niet aanwezig of vertegenwoordigd is zonder verontschuldiging. 
 
 
 
 
TITEL IV– De raad van bestuur 
 
 
Artikel 16. 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die door de algemene vergadering bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor drie jaar 
worden benoemd. 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum 8 en maximum 24 
leden waarbij in de samenstelling minimaal 2 vertegenwoordigers per regio worden voorgedragen 
door de respectieve regioraden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige regionale 
vertegenwoordiging waarbij de bestuursmandaten wordt voorbehouden aan lokale besturen, 
vertegenwoordigers vanuit onderwijs, eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, 
mutualiteiten, arbeidsgeneeskundige diensten en organisaties, diensten en instellingen die een 
bijdrage kunnen leveren in de realisatie van het doel van de vereniging. In de samenstelling van de 
raad van bestuur wordt gestreefd naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen en een evenwicht in 
levensbeschouwelijke strekkingen.  
 
In het huishoudelijke reglement wordt opgenomen welke verdeelsleutel dient te worden gehanteerd bij 
de samenstelling van de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur kan aanvullend niet-stemgerechtigde waarnemers aanduiden. 
De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om externe experts toe te voegen aan de raad van bestuur 
voor advies. 
 
 
Artikel 17. 
 
Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar. In vervangen van de afgevaardigden van de lokale 
besturen – gemeentebestuur en OCMW-bestuur – dient te worden voorzien uiterlijk binnen de zes 
maanden na de vernieuwing van de raden van die besturen na verkiezing.  
 
De bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering die daarover beslist bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de 
raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de 
raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat 
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
 
De raad van bestuur kan in haar midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en 
een secretaris aanduiden . De raad van bestuur benoemt de bestuurders in hun functie bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar in hun 
functie door de raad van bestuur die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige leden. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen uit zijn functie door een schriftelijke 
kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. De mandaten gelden telkens voor drie jaar, 
doch zijn hernieuwbaar. 
 
 
Artikel 18. 
 
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt en verbindt ze in en buiten 
rechte. Hij kan alle handelingen van bestuur en beschikking stellen, met uitzondering van die welke 



 

uitdrukkelijk door de wet of door voorliggende statuten aan de algemene vergadering zijn 
voorbehouden. 
 
 
Artikel 19. 
 
De bestuurders handelen als een college ofwel de beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter of diegene die de voorzitter vervangt doorslaggevend. 
 
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of wanneer 1/3de van de 
bestuurders daarom vraagt. De bijeenroeping geschiedt bij gewoon schrijven of per e-mail acht dagen 
voor de vergadering en vermeldt de agenda. 
 
 
Artikel 20. 
 
Vier bestuurders, deel uitmakend van het dagelijks bestuur, worden aangesteld om elk 
rechtshandelingen ten aanzien van derden uit te voeren tot 10 000 euro. Verbintenissen van de 
vereniging die het bedrag van 10 000 euro overschrijden, vereisen een gezamenlijke handtekening 
van twee van de vier aangestelde bestuurders. 
 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun 
verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat. 
 
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die worden bewaard in 
een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden. Een afschrift van de notulen wordt telkens aan 
elke bestuurder toegezonden. 
 
 
Artikel 21. 
 
De bevoegdheid om de vereniging te vertegenwoordigen in en buiten rechte kan worden 
overgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder en zij kunnen alleen of 
gezamenlijk optreden. 
 
 
 
 
TITEL V – Dagelijks bestuur 
 
 
Artikel 22. 
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging kan door de raad van bestuur, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, op haar verantwoordelijkheid, worden 
overgedragen aan minimaal vier bestuurders waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter, de 
penningmeester en de secretaris. 
 
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds 
genomen in collegiaal overleg. 
 
De dagelijks bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat van dagelijks 
bestuurder is hernieuwbaar. 
 
De dagelijks bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de raad van bestuur, die daarover beslist bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De dagelijks 
bestuurders kunnen ook zelf ontslag nemen door kennisgeving aan de voorzitter van de raad van 
bestuur door middel van een schrijven. Een dagelijks bestuurder is verplicht na ontslag zijn opdracht 
verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 



 

 
De dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. 
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat. 
 
 
 
 
TITEL VI – Rekeningen en begrotingen 
 
 
Artikel 23. 
 
Het werkingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije werkingsjaar af en bereidt de begroting van 
het komende werkingsjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering 
voorgelegd binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. 
 
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel na 
goedkeuring door de algemene vergadering. 
 
 
 
 
TITEL VII – Ontbinding en vereffening 
 
 
Artikel 24. 
 
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde 
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijzing van het doel of de doeleinden van de 
vereniging, namelijk met een aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens 2/3de van de leden 
en met een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
 
Bij ontbinding van de vereniging zullen de activa, na aanzuivering van de passiva, worden besteed 
aan een vereniging met een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging. 
 
 
 
 
TITEL VIII – Diverse bepalingen 
 
 
Artikel 25. 
 
De interne werking van de vereniging en haar organen kan verder worden vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement. 
 
Dit huishoudelijk reglement zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht met een eenvoudige 
meerderheid van stemmen. 
 
 
Artikel 26. 
 
Lidmaatschap van de vereniging houdt de aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement 
in. 
 



 

 
Artikel 27. 
 
Voor alles wat door de statuten niet is geregeld is de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, 19 
januari 2003 en 22 december 2003 van toepassing. 
 
 
Artikel 28. 
 
Bij wijze van overgang zullen de eerste bestuurders worden aangesteld tot 31.12.2009 en vanaf dan 
zal worden voldaan aan alle voorschriften gesteld in de statuten omtrent de bestuurder. 
 
 
 
 
Gent, 14 mei 2018        Dirk Van Hoye, voorzitter 
 
 
 


