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Statuten van de vzw naar Belgisch recht
"Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen",
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Opgericht op 22 april 2005 in Gent

In de hiernavolgende statuten wordt de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, “de
vzw-wet” genoemd, en wordt het Decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de
werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale
sociaal-economische overlegcomités, “het decreet” genoemd.

Titel I. Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1. Naam
§1. De vereniging draagt de naam “Erkend Regionaal Samenwerkingsverband OostVlaanderen", afgekort “ERSV Oost-Vlaanderen”, en wordt hierna “de vereniging” genoemd.
§2. Onverminderd de vzw-wet en het decreet, vermelden alle officiële akten, aankondigingen
of andere stukken, uitgaande van de vereniging, haar naam.
§3. In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan
van de vereniging wordt de naam van de vereniging onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", en het adres
van de zetel van de vereniging.
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vereniging is gevestigd in de Regio Oost-Vlaanderen zoals omschreven
in de artikelen 2, 1° en 4, §2 van het decreet, op het adres Gouvernementstraat 1, 9000
Gent, ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
§2. De vereniging heeft als werkingsgebied de geografisch afgebakende gebieden van de
binnen de ESF (Europees Sociaal Fonds)-oproep 354 erkende initiatieven inzake vernieuwd
streekbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen (project 6509) en Waas & Dender (project 6358),
verder vermeld als "de Regio".

Artikel 3. Doel
§1. De vereniging heeft, op basis van artikel 6, §1 van het decreet, als doel het bijdragen tot
de streekontwikkeling op economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid binnen de
Regio, in het bijzonder door het inrichten en het ondersteunen van één of meer initiatieven
inzake vernieuwd streekbeleid die werden erkend binnen de ESF-oproep 354, waarvan de
vereniging, in overeenstemming met het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, de
overkoepelende rechtspersoon is.
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§2. Met het oog op de realisatie van dit doel heeft de vereniging, op basis van artikel 6, §2
van het decreet, de volgende specifieke doelstellingen:
1°
het verzorgen van de administratieve, personele en logistieke ondersteuning van één
of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de Regio, erkend binnen
ESF-oproep 354;
2°
het op verzoek van de initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de Regio,
erkend binnen ESF-oproep 354, verrichten van studiewerk;
3°
het op verzoek van één of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de
Regio, erkend binnen ESF-oproep 354, inzamelen, verwerken en/of bestuderen van
sociaal-economische gegevens binnen en met betrekking tot de Regio;
4°
het op grond van een of meer samenwerkingsovereenkomsten of -protocollen instaan
voor de uitwisseling van gegevens en/of de samenwerking op andere vlakken met
andere Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden en/of met één of meer
bestuursniveaus;
5°
het op verzoek van één of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de
Regio, erkend binnen ESF-oproep 354, organiseren van het overleg tussen de
overheden en instellingen die, binnen de provincie Oost-Vlaanderen, bevoegd zijn voor
de sociaal-economische streekontwikkeling;
6°
het nemen van alle initiatieven en het stellen van de daartoe vereiste
rechtshandelingen met het oog op de juridische vormgeving van de projecten van één
of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de Regio, erkend binnen
ESF-oproep 354;
7°
conform de regels en gebruiken van het verenigingsrecht, het vervullen van
ondersteunende taken en het stellen van ondersteunende rechtshandelingen die nodig
zijn voor, dan wel bijdragen tot de verwezenlijking van de hierboven onder de punten
1° tot en met 6° vermelde specifieke doelstellingen;
8°
het, op verzoek van één of meer initiatieven inzake vernieuwd streekbeleid binnen de
Regio, erkend binnen ESF-oproep 354, nemen van alle initiatieven en het stellen van
de daartoe vereiste handelingen met het oog op de ondersteuning van de missie, de
visievorming en de uitvoering van de taken van deze initiatieven.
§3. De vereniging zal deze specifieke doelstellingen nastreven op basis van
gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid, levensbeschouwing en autonomie van de
leden.
§4. Om deze specifieke doelstellingen te verwezenlijken kan de vereniging alle initiatieven
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met één van deze specifieke doelstellingen te
maken hebben en/of deze kunnen bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
oprichting of mede-oprichting van, dan wel de deelname in andere verenigingen,
vennootschappen, voor zover verenigbaar met de rechtsvorm, en/of andere rechtspersonen
en, indien gewenst, het aangaan van privé-kredieten en het aanvragen en ontvangen van
subsidies.
De vereniging kan meer in het algemeen alle middelen aanwenden die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vereniging kan, ter
uitvoering van wat hierboven bepaald is, binnen de wettelijke grenzen en mits naleving van
de wettelijke voorwaarden, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in
huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten,
fondsen inzamelen, titularis worden van enig ander zakelijk recht op enig roerend of
onroerend goed, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel
rechtvaardigen.
Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en bestuur en de
instandhouding van de goederen die eigendom zijn van de vereniging.
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De vereniging kan, in ondergeschikte orde, daden van koophandel stellen in zoverre deze in
overeenstemming zijn met en ondergeschikt zijn aan het doel en de specifieke doelstellingen
zoals omschreven in §1 en §2 en in zoverre de winst die eventueel uit deze activiteiten zou
worden geput integraal zal worden besteed om het doel en de specifieke doelstellingen zoals
omschreven in §1 en §2 te verwezenlijken.
Artikel 4. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde worden
ontbonden.

Titel II. Leden
Artikel 5. Toetreding
§1. Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens drie.
§2. De vereniging telt uitsluitend werkende leden. De stichters zijn de eerste werkende
leden. De stichters zijn:
1° de feitelijke vereniging het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel;
2° de feitelijke vereniging de Belgische Boerenbond, Minderbroederstraat 8, 3000 Leuven;
3° de vzw UNIZO, met zetel te Spastraat 8, 1000 Brussel;
4° de vzw Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen, met zetel te
Lacomblélaan 61, 1030 Brussel;
5° de feitelijke vereniging Vlaamse Regionale ACLVB, Koning Albertlaan 93, 9000 Gent;
6° de feitelijke verening Vlaamse Intergewestelijke ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel;
7° de vzw VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, met zetel te
Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen;
8° de vzw VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, met zetel te Martelaarslaan 49,
9000 Gent;
9° de Stad Aalst, met zetel te Grote Markt 3, 9300 Aalst;
10° de gemeente Aalter, met zetel te Europalaan 22, 9880 Aalter;
11° de gemeente Assenede, met zetel te Markt 4, 9960 Assenede;
12° de gemeente Beveren, met zetel te Stationsstraat 2, 9120 Beveren;
13° de gemeente Brakel, met zetel te Marktplein 1, 9660 Brakel;
14° de gemeente De Pinte, met zetel te Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte;
15° de Stad Deinze, met zetel te Markt 21, 9800 Deinze;
16° de gemeente Denderleeuw, met zetel te Alfons De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw;
17° de Stad Dendermonde, met zetel te Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;
18° de gemeente Destelbergen, met zetel te Dendermondsesteenweg 430, 9070
Destelbergen;
19° de Stad Eeklo, met zetel te Markt 34, 9900 Eeklo;
20° de gemeente Erpe-Mere, met zetel te Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere;
21° de gemeente Evergem, met zetel te F. De Kokerlaan 11, 9940 Evergem;
22° de gemeente Gavere, met zetel te Markt 1, 9890 Gavere;
23° de Stad Geraardsbergen, met zetel te Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen;
24° de gemeente Hamme, met zetel te Marktplein 1, 9220 Hamme;
25° de gemeente Herzele, met zetel te Markt 20, 9550 Herzele;
26° de gemeente Kaprijke, met zetel te Veld 1, 9970 Kaprijke;
27° de gemeente Kluisbergen, met zetel te Parklaan 16, 9690 Kluisbergen;
28° de gemeente Lebbeke, met zetel te Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke;
29° de gemeente Lierde, met zetel te Nieuwstraat 19, 9570 Lierde;
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30° de gemeente Lochristi, met zetel te Dorp-West 52, 9080 Lochristi;
31° de Stad Lokeren, met zetel te Groentemarkt 1, 9160 Lokeren;
32° de gemeente Nazareth, met zetel te Dorp 1, 9810 Nazareth;
33° de gemeente Oosterzele, met zetel te Dorp 1, 9860 Oosterzele;
34° de Stad Oudenaarde, met zetel te Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde;
35° de Stad Ronse, met zetel te Grote Markt 12, 9600 Ronse;
36° de gemeente Sint-Laureins, met zetel te Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins;
37° de gemeente Sint-Lievens-Houtem, met zetel te Marktplein 3, 9520 Sint-LievensHoutem;
38° de gemeente Sint-Martens-Latem, met zetel te Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem;
39° de Stad Sint-Niklaas, met zetel te Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas;
40° de gemeente Temse, met zetel te Kamiel Wautersstraat 9-11, 9140 Temse;
41° de gemeente Wachtebeke, met zetel te Dorp 61, 9185 Wachtebeke;
42° de gemeente Zele, met zetel te Markt 50, 9240 Zele;
43° de gemeente Zelzate, met zetel te Grote Markt 1, 9060 Zelzate;
44° de gemeente Zottegem, met zetel te Markt 1, 9620 Zottegem;
45° de gemeente Zwalm, met zetel te Zuidlaan 36, 9630 Zwalm;
46° de Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel te Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
§3. Op basis van artikel 5 van het decreet kunnen uitsluitend vertegenwoordigers van de
sociale partners, vertegenwoordigd in de SERV (Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen), twee of meer Oost-Vlaamse gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van
artikel 5, §2 van het decreet en de Provincie Oost-Vlaanderen lid worden van de vereniging.
Een gemeente die lid is van de vereniging kan niet tezelfdertijd lid zijn van een ander Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband.
§4. Elk nieuw kandidaat-lid zendt met het oog op het verkrijgen van het lidmaatschap een
schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur.
Het verzoek van een vertegenwoordiger van een van de sociale partners tot het verkrijgen
van het lidmaatschap wordt door de raad van bestuur op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst. De algemene vergadering beslist over de toekenning van
het lidmaatschap, rekening houdende met het in artikel 9, §1 vermelde quorum en met de in
artikel 14 vermelde meerderheid.
Een gemeente, die behoort tot de Regio en die voldoet aan de in artikel 5, §2 van het
decreet vermelde voorwaarden, wordt door het zenden van een schriftelijk verzoek
automatisch lid van de vereniging. De raad van bestuur stelt de algemene vergadering in
kennis van het lidmaatschap van de betrokken gemeente.
§5. Alle leden onderschrijven bij de aanvang van hun lidmaatschap uitdrukkelijk en op
schriftelijke wijze de statuten van de vereniging en haar Huishoudelijk Reglement.
De leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het doel van de
vereniging of die de vereniging op enigerlei wijze schade toebrengen.
§6. De bijdrage van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur.
Deze bijdrage kan verschillen naar gelang van de categorieën zoals omschreven in §3 en
kan voor bepaalde van deze categorieën worden berekend op basis van verschillende,
objectieve criteria, vast te stellen door de Algemene Vergadering.

4

I02/17/48/Vzw ERSV statuten/NDS – versie 20/06/17
De bijdrage bedraagt maximum 100 EUR voor de leden, andere dan de Provincie. De
bijdrage van de Provincie wordt gevormd door de jaarlijkse subsidie van de Provincie aan de
vereniging.
Artikel 6. Uittreding, uitsluiting en verlies van rechtswege van het lidmaatschap
§1. Een lid kan enkel uittreden na een voorafgaande schriftelijke mededeling van het
voornemen tot uittreding, via een aangetekende brief aan de voorzitter van de raad van
bestuur.
Deze uittreding moet ten minste 1 maand voor de uittredingsdatum worden meegedeeld.
§2. Wanneer een lid niet meer voldoet aan de decretale voorwaarden, gaat het lidmaatschap
van rechtswege verloren.
Het lidmaatschap gaat eveneens van rechtswege verloren bij verlies van de hoedanigheid op
basis waarvan de betrokkene lid is van de vereniging.
§3. Wanneer wordt vastgesteld dat een lid deze statuten niet naleeft, kan dit lid worden
uitgesloten bij beslissing van de algemene vergadering. Op deze algemene vergadering
moet het quorum zoals omschreven in artikel 9, §1 worden bereikt en moet, in afwijking van
artikel 14, tot de uitsluiting worden besloten bij consensus van alle op deze algemene
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, het betrokken lid uitgezonderd.
§4. De uittredende en uitgesloten leden, hun erfgenamen en hun rechtsopvolgers, en de
erfgenamen van de overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van
de vereniging. Ze kunnen evenmin teruggave of vergoeding van de eventueel door henzelf of
door hun rechtsvoorganger gestorte bijdragen vorderen.

Titel III. Algemene vergadering
Artikel 7. Samenstelling en agenda
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.
§2. Elk lid-rechtspersoon heeft het recht om aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van één vertegenwoordiger die daartoe speciaal werd
aangeduid door het daartoe wettelijk of statutair bevoegd orgaan.
Aan het mandaat van vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon wordt een einde gesteld
door:
1° overlijden of rechtsonbekwaamheid;
2° ontslag;
3° van rechtswege: het verlies van het mandaat op basis waarvan de betrokkene werd
afgevaardigd, zoals die blijkt uit het in artikel 20, §3 bedoelde register.
Elk lid-rechtspersoon kan steeds zijn vertegenwoordiger vervangen. Dit moet bij
aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de algemene vergadering.
§3. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over punten die op de agenda
opgenomen zijn, tenzij alle leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen dat een niet-geagendeerd onderwerp toch
behandeld wordt.
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Over agendapunten die niet binnen de door artikel 11, §2 bepaalde termijn worden
aangebracht door minstens één/twintigste van de leden kan eveneens slechts worden
beraadslaagd indien alle leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ermee instemmen dat deze punten toch worden behandeld.
§4. De algemene vergadering kan beslissen om deskundigen toe te laten aan de
beraadslaging van de algemene vergadering deel te nemen. Deze deskundigen hebben
enkel een raadgevende stem.
Artikel 8. Stemrecht van de leden – Verdeling van de stemmen
Alle leden zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering.
De ledengroep bestaande uit de in artikel 8, 2° a) en b) van het decreet bedoelde fracties en
de ledengroep bestaande uit de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie hebben
een gelijk stemmengewicht.
Binnen de groep bestaande uit de vertegenwoordigers van de gemeenten en de Provincie
bestaat er een gelijk stemmengewicht tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de
gemeenten en anderzijds de vertegenwoordigers van de Provincie.
Artikel 9. Quorum
§1. Onverminderd strengere bepalingen in de wet, het decreet of deze statuten, kan de
algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en ten minste één lid van elk van de in
artikel 8, 2° van het decreet bedoelde drie fracties aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij
ten minste één lid van elk van de twee subfracties binnen de fractie bestaande uit de
Provincie en de gemeenten aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2. Elke vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon en elk lid kan zich bij schriftelijke
volmacht op de algemene vergadering laten vervangen door een vertegenwoordiger van een
ander lid-rechtspersoon dat deel uitmaakt van dezelfde fractie of door een ander lid dat deel
uitmaakt van dezelfde fractie.
§3. Indien het quorum niet kan worden gehaald, kunnen alle leden ten minste acht dagen
tevoren voor een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen. Deze algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen,
ongeacht het aantal leden dat erop aanwezig of vertegenwoordigd is.
§4. Over een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel en de vrijwillige ontbinding
van de vereniging kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen voor
zover de wijzigingen en/of de ontbinding uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en voor
zover minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste
één lid van elk van de in artikel 8, 2° van het decreet bedoelde fracties aanwezig of
vertegenwoordigd is, waarbij ten minste één lid van elk van de twee subfracties binnen de
fractie bestaande uit de Provincie en de gemeenten aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien op een eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt gehaald, kan een tweede
algemene vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en beslissen
indien het in §1 bepaalde quorum wordt gehaald. Deze tweede algemene vergadering mag
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evenwel niet worden gehouden binnen de vijftien dagen volgend op de eerste algemene
vergadering.

Artikel 10. Bevoegdheden
De voorbehouden bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
1° inzake statutaire aangelegenheden:
- het wijzigen van de statuten;
- het benoemen en afzetten van de bestuurders;
- in voorkomend geval, het benoemen en afzetten van de commissarissen en/of de
verificateurs en het bepalen van hun bezoldiging indien er een bezoldiging wordt
toegekend;
- het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
- het aanvaarden en het uitsluiten van leden;
- het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement;
- het goedkeuren van de algemene beleidslijnen van de vereniging aan de hand van een
jaarlijks beleidsplan;
- het goedkeuren van de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
2° inzake de begroting en de rekening:
- het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur voorgestelde begroting en rekening;
- het toezicht op de rekening in vergelijking met de goedgekeurde begroting;
- het beslissen over de afwijkingen van de begroting in haar geheel of haar delen;
- het goedkeuren van de rekening van het afgelopen boekjaar en het geven van kwijting
aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen en/of de
verificateurs.

Artikel 11. Bijeenroeping
§1. Alle leden worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering door de
voorzitter van de raad van bestuur uitgenodigd op de algemene vergadering.
De uitnodiging kan gebeuren bij gewone post, fax of e-mail en bevat de dag, het uur, de
plaats en de agenda van de algemene vergadering.
De oproepingsbrief wordt in naam van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter
van de raad van bestuur en de secretaris.
§2. Op verzoek van ten minste één/twintigste van de leden is de raad van bestuur verplicht
de agenda aan te vullen met de door de verzoekende leden voorgestelde onderwerpen.
Het verzoek daartoe moet minstens vier dagen voor de algemene vergadering bij de
voorzitter van de raad van bestuur, op de zetel van de vereniging, worden ingediend. De
voorzitter van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat deze aanvullende agendapunten
tijdig worden bezorgd aan de leden.
§3. De algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vereniging of op enig andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrief, en dit op de dag en het uur aangeduid in de
oproepingsbrief. De voorzitter van de raad van bestuur is de voorzitter van de algemene
vergadering. Bij verhindering wordt de algemene vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter van de raad van bestuur.
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Artikel 12. Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering moet ten minste één maal per jaar bijeenkomen, in de loop van de
eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van de
rekening van het afgelopen boekjaar, de goedkeuring van de begroting voor het lopend
boekjaar, de goedkeuring van het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar en,
in voorkomend geval, de goedkeuring van het verslag van de commissarissen en/of de
verificateurs met betrekking tot de rekening.
Artikel 13. Buitengewone algemene vergadering
De raad van bestuur kan beslissen tot de bijeenroeping van een buitengewone algemene
vergadering telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
De raad van bestuur zal de algemene vergadering eveneens bijeenroepen indien één vijfde
van de leden daarom vraagt. In dit geval moet elk voorstel daartoe worden ondertekend door
één vijfde van de leden en moet dit voorstel de voorzitter van de raad van bestuur hebben
bereikt uiterlijk één maand voor de datum van de gevraagde buitengewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur zal de algemene vergadering eveneens bijeenroepen indien één van de
drie samenstellende fracties (de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties,
vertegenwoordigd in de SERV; de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV;
de gemeenten en de Provincie) in unanimiteit daarom vraagt.
Artikel 14. Besluitvorming
Onverminderd andere wettelijke, decretale of statutaire regels, worden de beslissingen van
de algemene vergadering genomen op basis van een consensus tussen de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
Indien geen consensus kan worden bereikt, neemt de algemene vergadering een beslissing
met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden in
iedere van de in artikel 8, 2° van het decreet bedoelde fractie en met een meerderheid van
de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden in elk van de twee subfracties
die in de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie worden gevormd door enerzijds
de vertegenwoordigers van de gemeenten en anderzijds de vertegenwoordigers van de
Provincie.
Indien de in het vorig lid omschreven meerderheden niet worden bereikt, wordt een nieuwe
stemronde georganiseerd op de eerstvolgende algemene vergadering. In deze stemronde
volstaat een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, met dien verstande dat de door de respectievelijke fracties en subfracties uitgebrachte
stemmen slechts wegen op het totaal van de uitgebrachte stemmen overeenkomstig het
stemmengewicht zoals omschreven in artikel 8. Bij staking van stemmen moet de voorzitter
samen met de ondervoorzitter tegen de eerstvolgende algemene vergadering tot een
consensus komen op basis van een gemeenschappelijk voorstel. Indien er geen consensus
wordt bereikt, zullen de Vlaamse Ministers van Werk en van Economie hierin bemiddelen.
Onthoudingen worden niet meegerekend als stem.
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Artikel 15. Notulen
De goedkeuring van de notulen wordt, na mededeling van de ontwerpnotulen, geagendeerd
op de eerstvolgende algemene vergadering.
Na goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en door
de leden die dit wensen. De secretaris van de raad van bestuur is de secretaris van de
algemene vergadering.
De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een op de zetel van de vereniging
bijgehouden register, waar alle leden en eventuele belanghebbende derden er inzage
kunnen van nemen.
Een kopie van de goedgekeurde notulen wordt door toedoen van de voorzitter of de
secretaris bij gewone brief aan elk van de leden bezorgd, en dit binnen een redelijke termijn
na de datum van de algemene vergadering.

Artikel 16. Statutenwijziging
De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan geldig beraadslagen
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en mits het in artikel 9, §4
vermelde quorum wordt bereikt.
Een statutenwijziging kan slechts worden aangenomen op basis van een consensus tussen
de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Indien er geen consensus kan worden bereikt, kan een statutenwijziging slechts worden
aangenomen voor zover er in iedere van de in artikel 8, 2° van het decreet bedoelde fracties
een meerderheid wordt bereikt van twee derde van de stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden en voor zover een meerderheid van twee derde van de stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden wordt bereikt in elk van de twee subfracties
die in de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie worden gevormd door enerzijds
de vertegenwoordigers van de gemeenten en anderzijds de vertegenwoordigers van de
Provincie.

Titel IV. Raad van Bestuur
Artikel 17. Samenstelling
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 12 bestuurders,
allen natuurlijke personen.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
De raad van bestuur wordt, op tripartiete wijze, samengesteld uit een vertegenwoordiging
van de drie fracties bedoeld in artikel 8, 2° van het decreet die in de vereniging voorkomen,
met name:
1° de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de SERV;
2° de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV en
3° de gemeenten, bedoeld in de artikelen 5, §1, 2° en 8, 6°van het decreet, en de Provincie,
bedoeld in artikel 5, §1, 3° van het decreet,
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met dien verstande dat drie bestuurders worden aangesteld op voordracht van de
representatieve werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties, drie bestuurders op
voordracht van de representatieve werknemersorganisaties, vier bestuurders op voordracht
van de gemeenten en twee bestuurders op voordracht van de Provincie.
Onverminderd het vorige lid beschikt ieder initiatief inzake vernieuwd streekbeleid dat binnen
de Regio erkend werd binnen de ESF-oproep 354 over minstens 1 bestuurder.
Het aantal bestuurders is in ieder geval steeds lager dan het aantal leden.
§2. De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan.
Enkel de vertegenwoordigers van de leden, vermeld in §1, 3de lid, 3°, komen in aanmerking
voor het voorzitterschap. De ondervoorzitter wordt aangeduid onder de vertegenwoordigers
van de leden, vermeld in §1, 3de lid, 1° en 2°.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt hij in de uitoefening van zijn statutaire
bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter.
De secretaris is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de
raad van bestuur.
§3. De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
Indien een van hen zijn mandaat voortijdig beëindigt, wordt, rekening houdend met §1, een
nieuwe benoeming door de algemene vergadering gedaan met het oog op de voortzetting
van het mandaat voor de resterende termijn.
Indien een van de bestuurders voor langer dan 6 maanden in de onmogelijkheid verkeert om
zijn mandaat uit te oefenen, wordt, rekening houdend met §1, door de algemene vergadering
voorzien in een tijdelijke vervanging.
§4. Aan het mandaat van bestuurder komt van rechtswege een einde op het ogenblik dat het
corresponderend lid-rechtspersoon geen deel meer uitmaakt van een van de initiatieven
inzake vernieuwd streekbeleid die binnen de Regio zijn erkend binnen de ESF-oproep 354.
Het mandaat van bestuurder neemt eveneens een einde indien het corresponderend lidrechtspersoon zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verliest ingevolge één van de in
artikel 6 vermelde gevallen.
Het mandaat van bestuurder gaat eveneens verloren door:
1° het verstrijken van de duur van het mandaat;
2° het ontslag, al dan niet vrijwillig, als bestuurder;
3° het verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon.
§5. De bestuurders hebben geen persoonlijke verplichtingen op basis van de verbintenissen
die door de vereniging worden aangegaan.

Artikel 18. Wijze van beraadslaging en stemming
§1. De raad van bestuur zetelt, beraadslaagt en beslist als college.
De bestuurders afkomstig uit de in artikel 8, 2° a) en b) van het decreet bedoelde fracties en
de bestuurders afkomstig uit de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie hebben
een gelijk stemmengewicht.
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Binnen de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie bestaat er bovendien een gelijk
stemmengewicht tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de gemeenten en anderzijds
de vertegenwoordigers van de Provincie.
§2. Onverminderd strengere bepalingen in de wet, het decreet of deze statuten, kan de raad
van bestuur maar geldig beraadslagen en beslissen indien een quorum wordt gehaald van
minstens de helft van de bestuurders, minstens één lid van elk van de drie fracties bedoeld
in artikel 17, §1, 3de lid en minstens één lid van elk van de twee subfracties binnen de fractie
bestaande uit de gemeenten en de Provincie.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen op basis van een consensus van
de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
Indien geen consensus kan worden bereikt, neemt de raad van bestuur een beslissing met
een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders in
iedere van de in artikel 8, 2° van het decreet bedoelde fractie en met een meerderheid van
de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders in elk van de twee
subfracties die in de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie worden gevormd door
enerzijds de vertegenwoordigers van de gemeenten en anderzijds de vertegenwoordigers
van de Provincie.
Indien de in het vorige lid omschreven meerderheden niet worden bereikt, wordt een nieuwe
stemronde georganiseerd op de eerstvolgende raad van bestuur. In deze stemronde volstaat
een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
bestuurders, met dien verstande dat de door de respectievelijke fracties en subfracties
uitgebrachte stemmen slechts wegen op het totaal van de uitgebrachte stemmen
overeenkomstig het stemmengewicht zoals omschreven in §1. Bij staking van stemmen moet
de voorzitter samen met de ondervoorzitter tegen de eerstvolgende raad van bestuur tot een
consensus komen op basis van een gemeenschappelijk voorstel. Indien er geen consensus
wordt bereikt, zullen de Vlaamse Ministers van Werk en van Economie hierin bemiddelen.
Onthoudingen worden niet als stem meegerekend.
§3. Iedere bestuurder kan zich voor een welbepaalde raad van bestuur, door middel van een
schriftelijke volmacht, laten vervangen door een andere bestuurder, met dien verstande dat
geen enkele bestuurder houder kan zijn van meer dan één volmacht.
Volmachtgever en volmachtdrager moeten vertegenwoordigers zijn van dezelfde fractie
zoals omschreven in artikel 17, §1, 3de lid.
§4. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over punten die geagendeerd
zijn, tenzij alle bestuurders op de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er,
bij consensus, mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch wordt behandeld.
§5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vereniging dit vereisen, kunnen de besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per
telegram, per telefax of per e-mail, voorzien van een gecertificeerde elektronische
handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
rekening.

Artikel 19. Nadere regels inzake de organisatie van de raden van bestuur
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§1. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, de secretaris of twee
bestuurders.
§2. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt hij in de uitoefening van zijn statutaire
bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter.
Van elke raad van bestuur worden notulen opgemaakt. De notulen worden bijgehouden in
een daartoe bestemd register en worden telkens ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Een kopie van de notulen wordt door toedoen van de voorzitter bij gewone brief en binnen
een redelijke termijn na de datum van de raad van bestuur bezorgd aan alle bestuurders.

Artikel 20. Bevoegdheden
§1. De raad van bestuur heeft de volheid van bestuursbevoegdheid, wat betekent dat de
raad van bestuur bevoegd is om alle rechtshandelingen te stellen die niet uitdrukkelijk door
de wet, het decreet of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
§2. Onverminderd de artikelen 21 en 22, kan de raad van bestuur deze bevoegdheden niet
op algemene wijze overdragen aan 1 of meerdere bestuurders of aan derden. De raad van
bestuur kan echter wel aan één van de bestuurders of aan een derde een bijzondere
volmacht verlenen.
§3. De raad van bestuur staat in voor het bijhouden van het register van de leden op de zetel
van de vereniging. In dit register worden opgenomen: de naam, voornamen en woonplaats
van de leden-natuurlijke personen en de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel van
de leden-rechtspersonen. Alle beslissingen met betrekking tot de toetreding, uittreding of
uitsluiting van leden of iedere andere reden waardoor de hoedanigheid van lid verloren gaat,
moeten door toedoen van de raad van bestuur worden opgenomen in dit register, en dit
binnen de acht dagen nadat hij kennis heeft gekregen van het verlies van de hoedanigheid
van lid.
De raad van bestuur staat ook in voor het bijhouden van een afzonderlijk register van de
vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen, met aanduiding van het lid waardoor zij
worden afgevaardigd en, in voorkomend geval, de hoedanigheid waarin zij worden
afgevaardigd.

Artikel 21. Vertegenwoordiging in en buiten rechte
De vereniging wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur en een andere bestuurder of, bij
verhindering van de voorzitter, van twee bestuurders.

Artikel 22. Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheden
overdragen aan een dagelijks bestuurder, al dan niet bestuurder of lid van de vereniging.
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Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en
die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde
beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk
maken.
Met betrekking tot de daden van dagelijks bestuur wordt de vereniging in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, die alleen handelt.
Binnen de perken van de algemene richtlijnen, uitgestippeld door de raad van bestuur, voert
de dagelijks bestuurder eveneens het personeelsbeleid van de vereniging.
§2. Aan het mandaat van de dagelijks bestuurder kan op elk ogenblik een einde worden
gesteld bij beslissing van de raad van bestuur, die aan de dagelijks bestuurder ter kennis
wordt gebracht door middel van een aangetekende brief, ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur.
De dagelijks bestuurder kan zelf een einde stellen aan zijn mandaat, rekening houdend met
een redelijke opzeggingstermijn, te onderhandelen met de raad van bestuur.
§3. Op het ogenblik van de beëindiging van zijn mandaat als dagelijks bestuurder bezorgt hij
onverwijld alle stukken die hij ten gevolge van zijn mandaat in zijn bezit zou hebben, terug
aan de vereniging.

Artikel 23. Huishoudelijk Reglement
§1. De modaliteiten inzake samenroeping, vergaderfrequentie en agenda voor de
bijeenkomsten van de raad van bestuur en van de algemene vergadering worden vastgelegd
in een Huishoudelijk Reglement.
§2. De raad van bestuur stelt een ontwerp van Huishoudelijk Reglement op en legt dit ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dit Huishoudelijk Reglement treedt pas in
werking na deze goedkeuring.
Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen, op voorstel van de raad van bestuur
of van één vijfde van de leden, door de algemene vergadering worden aangebracht.

Titel V. Begroting – Rekening – Controle
Artikel 24. Begroting en rekening
§1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
§2. De raad van bestuur bereidt de rekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de rekening en de begroting
spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de
bestuurders.
De ontwerpen van rekening en begroting en het beleidsplan voor het lopende boekjaar
worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de
leden.
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§3. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de rekening en de overige in de vzw-wet vermelde
stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Gent, of indien de vzw-wet dit vereist, bij de Nationale Bank
van België.
Artikel 25. Controle
Indien de vereniging verplicht is de controle van de financiële toestand, van de rekening en
van de regelmatigheid, in het licht van de wet en van deze statuten, van de verrichtingen die
in de rekening moeten worden vastgesteld op te dragen aan één of meer commissarissen,
zijn de artikelen 130 tot 133, 134, §§1, 2, 3 en 6, 135 tot 140, 142 tot 144, met uitzondering
van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van Vennootschappen van
overeenkomstige toepassing. Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden "wetboek",
"vennootschap" en "rechtbank van koophandel", aangewend in de vermelde artikelen van het
Wetboek van Vennootschappen, worden begrepen als respectievelijk "wet", "vereniging" en
"rechtbank van eerste aanleg".

Titel VI. Inzage en afschrift
Artikel 26. Inzage en afschrift
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de
notulen van de algemene vergadering te vragen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alle
notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de
personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan
een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Titel VII. Ontbinding en vereffening
Artikel 27. Ontbinding en vereffening
De algemene vergadering kan de vereniging slechts ontbinden indien het in artikel 9 §4
vermelde quorum wordt bereikt.
De vrijwillige ontbinding kan slechts worden aangenomen op basis van een consensus
tussen de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Indien er geen consensus kan worden bereikt, kan de vrijwillige ontbinding slechts worden
aangenomen voor zover een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen van de aanwezige
en vertegenwoordigde leden wordt bereikt in elk van de in artikel 8, 2°, a) en b) van het
decreet bedoelde fracties en voor zover een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden wordt bereikt in elk van de twee subfracties
die in de in artikel 8, 2° c) van het decreet bedoelde fractie worden gevormd door enerzijds
de vertegenwoordigers van de gemeenten en anderzijds de vertegenwoordigers van de
Provincie.
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De algemene vergadering stelt een vereffenaar of een college van vereffenaars aan en
bepaalt de bestemming van het netto-actief van de vereniging, rekening houdend met artikel
28.
De algemene vergadering bepaalt eveneens de bevoegdheid van de vereffenaar of
vereffenaars en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 28. Bestemming van het netto-actief
Indien de vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt het nettoactief bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die geen lid is van de
vereniging of die niet in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt dit
netto-actief op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen
voor socio-economische streekontwikkeling.

Titel VIII. Slotbepaling
Artikel 29. Slotbepaling
Voor alle aangelegenheden waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, is de vzwwet van toepassing.
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