
TOERISME OOST-VLAANDEREN V.Z.W.

Opgericht bij akte nr. 135 verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 maart 1948, en gewijzigd bij beslissing van de
Algemene Vergadering in zitting van 19 december I9ll, 19 januari
1981 en 30 maart 1994.

STATUTEN

TOERIS ME OO ST-VLAANDEREN
Woodrow Wilsonplein 3, 9000 Gent
1. BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Artikel 1

Onder de ondergetekenden, allen van de Belgische nationaliteit, en
diegenen die later als lid zullen worden aanvaard, wordt een vereniging
zonder winstbejag opgericht onder de naam "Toerisme Oost-
Vlaanderen".

Artikel 2
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van het toerisme
onder al zijn vormen in de provincie Oost-Vlaanderen, onder meer door
de plaatselijke en regionale Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer,
waarvan de onafhankelijkheid wordt gelerbiedigd, in hun aktie te
helpen; door het toeristisch patrimonium van de provincie te
valoriseren; dit patrimonium door middel van oen doeltreffende
propaganda in binnen- en buitenland bekend te maken; door
voordrachten, reizen, feestelijkheden, tentoonstellingen of welke andere
initiatieven dan ook, met het oog op de verwezenlijking van het gesteld
cloel, in te richten; door bij te dragen tot het in stand houden en het
heropleven van folkloristische feesten, gebeurtenissen,
streekgastronomie, en tot de bescherming van natuur- en stedenschoon
door het uitgeven en/of verkopen van boeken, folders, brochures en
andere geschriften, die van aard zijn een ruime toe¡istische voorlichting
over de provincie Oost-Vlaanderen te verschaffen.
De vereniging zal bovendien met het overkoepelend Vlaams organisme
een geest van nauwe samenwerking betrachten tot aanmoediging van
het toerisme in onze Provincie.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel wordt per 1 november 1994 gevestigd te
Gent, P.A.C. "Het Zuid", oD kan door de Algemene Vergadering op
voorstel van de Raad van Beheer, elders binnen het grondgebied van de
provincie Oost-Vlaanderen worden ondergebracht.



II. DE LEDEN

Artikel 4
Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
dri e.

Artikel 5

Behalve de leden, die bij de stichting van de vereniging deze statuten
ondertekenden, zullen in de toekomst als werkend lid kunnen worden
aanvaard, alie natuurlijke en rechtspersonen (gemeenten, verenigingen
tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, verenigingen voor
Toerisme, enz...) die deze standregelen zullen aanvaarden en door de
Raad van beheer worden aangenomen.
De rechtspersonen zullen op de Algemene Vergaderingen door een
mandataris worden vertegenwoordigd. Dadelijk na de aansluiting moet
de naam van de mandataris aan de Raad van Beheer worden
medegedeeld. Dit mandaat neemt een einde drie volle dagen nadat de
intrekking ervan aan de Raad van Beheer bij aangetekend schrijven
werd betekend.

Artikel 6

De vereniging omvat ereleden en werkende leden.
De hoedanigheid van erelid wordt verleend door de Algemene
Vergadering op voorstel van de Raad van Beheer; de ereleden moeten
niet noodzakelijk een bijdrage aan de vereniging betalen.

Artikel 7
De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering,
op voorstel van de Raad van Beheer. Het minimumbedrag wordt
vastgesteld op 500 F. Het maximumbedrag wordt bepaald op 5.000 F.
voor natuurlijke personen, 10.000 F. voor rechtspersonen, andere dan
gemeenten, en maximum I F. per inwoner voor steden en gemeenten.

Artikel 8

Het ontslag als lid dient schriftelijk ingediend. Wordt als
ontslagnemend beschouwd het lid dat, na daartoe schriftelijk per
aangetekend schrijven te zijn aangemaand zijn jaarlijkse bijdragen niet
heeft betaald.

Artikel 9



De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de
Algemene Vergadering in toepassing van art. 12 van de wet van 27 jtni
1921.

Artikel 10
De ontslagnemende en uitgesloten leden hebben zomin als de
erfgenamen van overleden leden, enig recht op het bezit van de
vereniging of op de teruggave van de gestorte bijdragen.

III. RAAD VAN BEHEER

Artikel 11

De Raad van Beheer is samengesteld uit ten minste 14 en ten hoogste
25 leden. Hij zal ten minste omvatten: twee leden van de Bestendige
Deputatie, waarvan ÈÈn het ambt van Voorzitter zal waarnemen, vier
leden van de Provinciale Raad; twee vertegenwoordigers van de
Gemeenten; drie van de Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer;
minstens drie vertegenrvoordigers van Verenigingen voor Algemeen en
Sociaal Toerisme.
De heer Minister, die toerisme in zijn bevoegdheid heeft, of zijn
afgevaardigde heeft steeds het recht de vergaderingen van de Raad van
Beheer en de Algemene Vergaderingen bij te wonen. Hij heeft aldus
raadgevende stem.

Artikel 12
De leden van cle Raad van Beheer worden door de Algemene
Vergadering gekozen voor een termijn van zes jaar; hun aantal wordt
voor de helft hernieuwd na drie jaar.
De gemandateerden van de Bestendige Deputatie en van de Provinciale
Raad worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een termijn,
beperkt tot de duur van hun mandaat. Bij de kandidatuurstelling van
hernieuwing van mandaten moet rekening worden gehouden met de
kategorieln, vermeld in art. I 1. De kandidaten kunnen slechts de
respektievelijk te kiezen leden, deze kategorieÎn vertegenwoordigende,
vervangen. Alle uittredende leden van de Raad van Beheer zijn
herkiesbaar. De Raad van Beheer is bevoegd voor absoluut alle materies,
ook over daden van beschikking, die niet bij de wet of door deze
statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Artikel 13

De leden van de Raad van Beheer kiezen in hun midden, bij geheime
stemming ÈÈn Voorzitter en twee Ondervoorzitters. De Raad van
Beheer is ertoe bevoegd een Direkteur en een Penningmeester buiten de



leden van de Vereniging aan te duiden, na voorafgaande goedkeuring
van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad. De Raad van
Beheer stelt hun gebeurlijke vergoeding vast. De Direkteur en de
Penningmeester hebben slechts raadgevende stem. Telkens de Direkteur
verhinderd is, wordt hij vervangen door een Stafmedewerker, daartoe
aalìgewezen door de Voorzitter. Deze Stafmedewerker kan in de andere
gevallen de zittingen van de Raad bijwonen als verslaggever.

Artikel l4
In geval van beÎindiging van mandaat, om welke reden ook, voltooit
het vervangend lid het mandaat van degene die hij (ziÐ vervangt.

Artikel 15

De Raad van beheer vergadert op schriftelijke uitnodiging van de
Voorzitter of op schriftelijk verzoek van vijf van zijn leden. Hij kan
slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden
aanwezig is. Is dit niet het geval, dan wordt de Raad ten tweede male
schriftelijk bijeengeroepen binnen de maand, volgend op de datum van
de eerste bijeenkomst, en met dezelfde in extenso opnieurv vermelde
dagorde. Tijdens deze zitting kan de Raad geldig beraadslagen, welke
ook het aantal der aanwezige leden zij. Bij staking van stemmen is
steeds de stem van de Voorzitter beslissend, tenzij het gaat om een
geheime stemming.

Artikel 16
De beslissingen van de Raad van Beheer worden vastgelegd in
processen-verbaal, en na goedkeuring ondertekend door de Voorzitter
en de Direkteur, en bewaard in een afzonderlijke bundel.

Artikel f]
De Raad van Beheer richt in zijn midden een Dagelijks Bestuur in, dat
is samengesteld uit de Voorzitter, de Direkteur, de Penningmeester, en
maximum vijf leden van de Raad van Beheer, door deze Raad aangeduid
voor een periode van zes jaar, behoudens het verlies van hun mandaat
in de Raad van Beheer zoals bepaald in art. 12. Uittredende leden van
het Dagelijks Bestuur zijn herverkiesbaar zolang zij als stemgerechtigd
lid deel uitmaken van de Raad van Beheer. De bevoegdheden en de
werkingsmodaliteiten van dit Dagelijks Bestuur worden nader
omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 18

Alle bescheiden, uitgaande van de vereniging, worden ondertekend
door de Voorzitter of zijn afgevaardigde en door de Direkteur. De Raad
van Beheer kan evenwel, wanneer de Voorzitter verhinderd is, een



Afgevaardigde-Beheerder of de Direkteur machtigen tot het
ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19
De Algemene Vergadering vergadert ten minste tweo maal per jaar.
Een eerste maal in het eerste kwartaal, een tweede maal in het vierde
kwartaal. Telkens de Raad van Beheer zulks nodig of nuttig acht,
alsmede op aanvraag van tenminste ÈÈn vijfde van de leden, zal een
buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden.

Artikel 20
Tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering
behoren:
De wijzigingen van de standregelen.
De benoeming en de afstelling van de leden van de Raad van Beheer.
De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen.
De uitsluiting van leden.
De ontbinding van de vereniging.
Op voorstel van de Raad van Beheer benoemt de Algemene
Vergadering jaarlijks trvee Commissarissen, belast met nazicht van de
boekhouding. Deze Commissarissen mogen geen lid zijn van de Raad van
Beheer.

Artikel 2I
De uitnodigingen tot de gewone of buitengewone Algemene
Vergaderingen worden, namens de Raad van Beheer, per gewone brief
gezonden tenminste 14 dagen op voorhand, zij worden door de
Voorzitter en de Direkteur of een gevolmachtigde ondertekend en
bevatten de agenda. Ieder lid, dat een punt op de agenda wenst, moet
een met redenen omkleed voorstel indienen bij de Raad van Beheer
tenminste 8 dagen uÛÛr de datum van de vergadering. De Raad van
Beheer beslist of het al dan niet aan de Algemene Vergadering dient
voorgelegd.
Ieder voorstel dat doo¡ ten minste Il2}ste der leden (volgens de
jongste jaarlijkse ledenlijst) is ondertekend moet op de agenda worden
gebracht mits het tenminste 8 dagen uÛÛ. de Algemene Vergadering
bij de Raad van Beheer werd ingediend.

Artikel 22
De leden mogen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de

Algemene Vergadering, inklusief met hun stemrecht. Een lid mag



evenwel niet meer dan ÈÈn ander lid vertegenwoordigen. Om geldig te
zijn moet deze vertegenwoordiging ter kennis gebracht worden van de

Raad van Beheer vUUr de opening van de Algemene Vergadering.

Artikel 23
Elk lid heeft recht op ÈÈn stem in de Algemene Vergadering

Artikel 24
Bij uitzondering van de gevallen, door de wet voorzien, komt de
Algemene Vergadering op geldige wijze bijeen, welk ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigende leden zij. Alle beslissingen worden
met meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigende leden getroffen, behoudens andersluidende
beschikkingen van de wet van 27 jtni 1921. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen. Met uitzondering van de stemmingen over
personen, welke steeds geheim zíjn, gebeuren alle stemmingen bij
handopheffing. Nochtans dient eveneens tot geheime stemming
overgegaan, telkens ll5de van de aanwezige leden daarom verzoeken.

Artikel 25
De beslissingen worden vastgelegd in processen-verbaal na
goedkeuring ondertekend door de Voorzitter en de Direkteur, en
bewaard in een afzonderlijke bundel. Zíj kunnen altijd door de leden
worden geraadpleegd terplaatse waar zij berusten.

V. BEGROTING, RE,KENING

Artikel 26
Op 31 december van ieder jaar wordt de rekening afgesloten. De
begroting voor het komende dienstjaar wordt door de Raad van Beheer
aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd tijdens haar
zittíng van het vierde kwa¡taal. Rekeningen van het afgesloten
dienstjaar worden voorgelegd in de zitting van het eerste kwartaal.

VI. ONTBINDING

Artikel 27
De ontbinding van de Vereniging kan slechts worden uitgesproken
door een buitengewone, speciaal daartoe samengeroepen Algemene
Vergadering. Zij moet worden beslist door een meerderheid van 3l4de
stemmen. Bij ontbinding van de Vereniging moet het overblijvend bezit
worden overgedragen aan het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.



VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 28
Alles wat niet door de huidige statuten is voorzien, wordt geregeld
overeenkomstig de wet van 27 juni 792I en het huishoudelijk
reglement.


