
STATUTEN PROJECTVERENIGING 

REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND 
 

Tussen de ondergetekenden: 

 

De gemeente AALTER,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente ASSENEDE,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De stad EEKLO,  

alhier vertegenwoordigd door schepen van jeugd; 

 

De gemeente EVERGEM,  

alhier vertegenwoordigd door schepen van jeugd; 

 

De gemeente KAPRIJKE,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente KNESSELARE,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente LOVENDEGEM,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente NEVELE,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente MALDEGEM,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente SINT-LAUREINS,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente WAARSCHOOT,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente WACHTEBEKE,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

De gemeente ZOMERGEM,  

alhier vertegenwoordigd door de schepen van jeugd; 

 

 

Handelend in uitvoering van de beslissingen van de respectievelijke gemeenteraden dd. 12/02/2018; 

22/02/2018; 19/02/2018; 25/01/2018; 22/02/2018; 14/02/2018; 22/02/2018; 27/02/2018; 19/02/2018; 

15/02/2018; 22/02/2018; 22/02/2018; 31/01/2018;  

 

 

 

 

 



I. Benaming, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1: 

 

De projectvereniging draagt als naam ‘Regionale Jeugddienst Meetjesland’. Zij wordt beheerst door de 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door 

deze statuten. 

 

Artikel 2: 

 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Kerkstraat 121. 

 

 

Artikel 3: 

 

De intergemeentelijke projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland is het expertise- en 

ondersteuningsplatform voor ‘jeugdige beleidsmakers’ binnen het Meetjesland.  

Door samenwerking met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties versterken 

we het jeugdbeleid in de regio.  

Binnen de dynamische jeugdsector zet Meetjesman op een innovatieve manier in op blinde vlekken, 

actuele tendensen en opportuniteiten. 

 

Artikel 4: 

 

De vereniging wordt verlengd voor de duur van 2 jaar, te rekenen vanaf de maand waarin de akte van 

oprichting geldigheid verkrijgt. Indien de leden er mee instemmen kan na afloop de termijn verlengd 

worden en dit voor opeenvolgende periodes van maximum zes jaar. 

 

 

II. Leden 

 

Artikel 5: 

 

Uitsluitend gemeenten kunnen als lid aanvaard worden. 

Elke wijziging met betrekking tot de leden wordt in het register der leden opgenomen. Dit register 

wordt aan de statuten gehecht. 

 

Artikel 6: 

 

Te allen tijde kunnen nieuwe leden tot de projectvereniging toetreden. Kandidaat-leden dienen zich bij 

gewone brief te richten tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het verzoek tot toetreding wordt 

dan als agendapunt gevoegd op de eerstvolgende Raad van Bestuur. Op de eerstvolgende Raad van 

Bestuur wordt beslist over een voorlopige aanvaarding. Vervolgens moeten de deelnemende 

gemeenten het verzoek tot toetreding in hun respectievelijke raden bespreken en al dan niet 

aanvaarden. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur worden de nieuwe leden al dan niet definitief 

aanvaard. Een nieuw lid kan enkel definitief als lid van de vereniging aanvaard worden, als alle leden 

van de vereniging daarmee hebben ingestemd. De toetreding neemt een aanvang op de eerste van de 

maand volgend op de Raad van Bestuur waarop tot aanvaarding werd beslist. De nieuwe leden worden 

toegevoegd aan het ledenregister dat aan de statuten van de vereniging is gehecht. 

 

Artikel 7: 

 

De bestaande en toegetreden leden kunnen niet uittreden voor het verstrijken van de termijn vermeld 

in artikel 4. 



III. Raad van Bestuur 

 

Artikel 8: 

 

De gemeenten worden als lid in de Raad van Bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door 

gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, daartoe aangeduid door de gemeenteraad.  

 

Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij 

vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 

 

Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 

uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.  

In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de loop van de maand januari volgend op 

het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders 

aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. 

 

Artikel 9: 

 

Alle deelnemende leden hebben recht op één bestuursmandaat waarbij elke bestuurder beschikt over 

één stem. 

 

Artikel 10: 

 

Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door een door iedere aangesloten 

gemeente aangeduide, als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de 

betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan resp. geen enkele verkozene deel uitmaakt van 

het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

Artikel 11: 

 

De Raad van Bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het 

bijwonen van zijn vergaderingen. De jeugdconsulenten van de deelnemende gemeenten en de 

toegetreden gemeenten, de regionale jeugdconsulent en de voorzitters van de jeugdraden van de 

deelnemende en de toegetreden gemeenten worden steeds op de vergaderingen uitgenodigd.  

Hun aanwezigheid moet in de notulen worden vermeld. Deze personen hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 12: 

 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een 

secretaris en een penningmeester. Deze functies moeten dusdanig verdeeld worden dat per 

deelnemende gemeente niet meer dan één functie wordt toegewezen. 

Het voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen bestuurder.   

 

Artikel 13: 

 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij zijn afwezigheid 

door een ondervoorzitter of tenslotte door het oudste lid van de Raad van Bestuur. 

 



Artikel 14: 

 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone 

meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeente 

benoemde bestuurders. Van dit aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering 

die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om punten 

die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot 

statutenwijziging en aanvaarding van toetredingen. 

De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die bereikt moet 

worden zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders.  

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

 

Leden van de  raad van bestuur kunnen zich niet  laten vervangen op de vergaderingen.  

Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid.  

Elk lid kan maar over één volmacht beschikken. 

 

 

Artikel 15: 

 

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee leden, 

minstens twee keer per jaar of zo vaak als het belang van de vereniging vereist. Behalve in 

spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden door de voorzitter zeven vrije dagen voor de 

datum, vastgesteld door de vergadering. In spoedeisende gevallen kan de termijn vastgesteld voor de 

uitnodiging herleid worden tot twee vrije dagen voor de datum, vastgesteld voor de vergadering. 

 

Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering, en bevat de agenda. Het verslag van de 

vorige vergadering, eventueel de rekening en de begroting met toelichting, het jaarverslag en eventuele 

andere documenten voor de geplande vergadering worden voorafgaandelijk aan de leden en hun 

vertegenwoordigers bezorgd. 

 

Artikel 16: 

 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen worden 

ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden 

en alle documenten  waaraan de notulen refereren, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden om 

het secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de 

openbaarheid van bestuur. 

 

Artikel 17: 

 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen als eiser en als verweerder, met inbegrip van de daden van beheer en 

beschikking, en voor alles wat tot de doelstelling van de vereniging behoort (zoals o.m. algemene 

organisatie, benoeming, ontslag, bezoldiging van het personeel, uitvaardiging van een huishoudelijk 

reglement, vaststelling van de jaarlijkse contributie van de aangesloten en toegetreden leden, enz.). 

Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening 

van één lid van de Raad van Bestuur, inzoverre deze daartoe speciaal werd gemachtigd door de Raad 

van Bestuur. 

 

Artikel 18: 

 

De wijzigingen van de  statuten behoeven de unanieme instemming van de deelnemende  

gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing. Van het voorstel tot wijziging der statuten 

worden de respectievelijke gemeenteraden twee maanden voordien schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Dit zal vergezeld zijn van een tekst met de nieuwe en/of vernieuwde artikels. 



Artikel 19: 

 

Elk jaar worden ten minste twee vergaderingen van de Raad van Bestuur gehouden, waarvan één voor 

de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van de begroting van het volgend 

jaar. Deze laatste heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorig boekjaar. 

 

De controle op de financiële toestand van de vereniging wordt toevertrouwd aan een accountant 

benoemd door de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag en het 

verslag van de accountant, voor aan de leden die hun goedkeuring verlenen. 

 

 

IV. Contributies 

 

Artikel 20: 

 

De leden betalen jaarlijks een contributie die opgebouwd is als volgt: 

 

- een vast bedrag dat maximum 5.000 euro/jaar bedraagt; 

 

 

V. Ontbinding, vereffening 

 

Artikel 21: 

 

Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden 

teruggegeven aan de eigenaars, inzoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand 

van geschreven overeenkomsten. 

 

Bij vrijwillige ontbinding wijst de Raad van Bestuur één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun 

bevoegdheden, evenals de bestemming van het nettovermogen van de vereniging. 

 

Er zal een bestemming gekozen worden voor dit nettovermogen, die zoveel mogelijk overeenkomt met 

het doel van de vereniging. 

 

Artikel 22: 

 

Voor alles wat niet door deze statuten werd geregeld, zal het Decreet van 6 juli 2001 van toepassing 

zijn. 
 


