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STATUTEN – wijzigingen conform het gemeentedecreet 

De algemene vergadering van maandag, 30 juni 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over 
de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten 
zoals verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25/01/2007  integraal te wijzigen en 
te vervangen door onderstaande tekst. Deze vernieuwde statuten vervangen alle vorige versies. 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

Artikel 1: naam 

De ‘Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Middelkerke’ vzw , afgekort: VVV Middelkerke vzw, zal 
voortaan ‘Toerisme Middelkerke’ vzw heten.  

De vereniging is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 
overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. 

De vereniging is onderworpen aan de verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en formele 
motivering die gelden voor de gemeente (art. 228 Gemeentedecreet) en aan de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. 

Artikel 2: zetel 

De zetel van de vereniging is gevestigd 8430 Middelkerke, Spermaliestraat 1. De zetel kan slechts 
verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals 
vereist voor een statutenwijziging. 

Artikel 3: doel 

De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsvoorbereidende en 
beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. De vereniging heeft tot doel processen, 
activiteiten, acties en taken in te richten, te bevorderen of te stimuleren welke rechtstreeks het 
toerisme en de lokale economie  in de gemeente Middelkerke kunnen dienen. De vereniging realiseert 
haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente Middelkerke. Hiertoe wordt een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Middelkerke en de vereniging, waarin 
de invulling van de taken en de onderlinge rechten en plichten worden bepaald. 

De vereniging mag eveneens de noodzakelijke activiteiten ondernemen die dit doel kunnen 
bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor 
zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 

Artikel 4: duur  

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden, mits 
inachtneming van de desbetreffende bepalingen in de vzw-wet en het Gemeentedecreet. 



Artikel 5: bestemming netto-actief 

In geval van ontbinding wordt het netto-actief van de vereniging overgedragen aan de gemeente 
Middelkerke. 

TITEL II: L E D E N 

Artikel 6: leden 

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden. De vereniging kan ook toegetreden leden tellen.  

Effectieve leden 

De effectieve leden in de algemene vergadering worden aangeduid overeenkomstig art. 7 van de 
statuten waarbij de gemeente Middelkerke verplicht lid is van de algemene vergadering en over de 
meerderheid van stemmen in de algemene vergadering beschikt.  

Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de 
vereniging wordt bijgehouden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de 
algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. 

Toegetreden leden 

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als 
ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden 
beschouwd als toegetreden leden. 

Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden 
leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. 

Gemeenteraadsleden, die geen deel lasthebber zijn van de gemeente (categorie A) of die geen lid zijn 
van de vereniging in een andere categorie, kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen zonder 
stemrecht. 

Artikel 7: effectieve leden 

De effectieve leden van de Algemene Vergadering worden na installatie van de nieuwe gemeenteraad 
benoemd. De leden van de Algemene Vergadering blijven in hun functie tot in hun vervanging wordt 
voorzien.  

De vereniging bestaat uit leden behorende tot volgende categorieën: 

 Categorie A: gemeente Middelkerke  

 Categorie B: vertegenwoordiger(s) van de politieke fracties 

 Categorie C: organisaties uit de privé sector  

 Categorie D: natuurlijke personen uit de privésector  

 

 Categorie A: de gemeente Middelkerke  

De gemeente Middelkerke zit in de Algemene Vergadering als enig lid van categorie A. De Algemene 

Vergadering benoemt de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) en zijn vervanger zonder stemming. 

De vertegenwoordiger(s) van de gemeente Middelkerke in de Algemene Vergadering word(t)en door 

de gemeenteraad uit haar leden gekozen. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de Algemene 

Vergadering handel(t)(en) als lasthebber(s) conform de instructies van de gemeenteraad.  

Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van verschillende partijen beschikt de gemeente 

steeds over de meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering. 

 Categorie B: vertegenwoordiging van de politieke fracties  
Categorie B telt maximum 25 leden.  De leden uit categorie B worden voorgedragen door de politieke 

fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad.  



Bij de voordrachten van de politieke fracties wordt toepassing gemaakt van het zgn. 

afspiegelingsbeginsel. Elke politieke fractie draagt evenveel leden voor in categorie B als ze zetels 

heeft in de gemeenteraad. 

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk zijn/haar (hun) kandidatuur indienen bij de 

voorzitter van hun politieke partij. De aanstelling gebeurt in de algemene vergadering op basis van de 

voordrachtakte vanuit elke politieke fractie. De leden van Categorie B zetelen in eigen naam. 

 Categorie C: vertegenwoordiging van de organisaties uit de privé-sector 
 
Categorie C bestaat, naargelang de interesse vanuit de sector, uit min. 3 en max. 6 organisaties uit de 

privé sector voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen uit de kandidatenlijst 

samengesteld na open oproep. De kandidaat-organisaties dienen een aantoonbare interesse of 

belang te hebben in de toeristische sector van de gemeente Middelkerke. De Algemene Vergadering 

beslist over de aanstelling van de voorgedragen organisaties. 

 Categorie D: vertegenwoordiging van de natuurlijke personen uit de privé-sector 
 

Categorie D bestaat naargelang de interesse vanuit de sector, uit min. 5 en maximum 10 natuurlijke 

personen uit de privésector voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen uit de 

kandidatenlijst samengesteld na open oproep. Deze natuurlijke personen zetelen ten persoonlijk titel. 

De kandidaat-leden dienen een aantoonbare interesse of belang te hebben in de toeristische sector 

van de gemeente Middelkerke (vb. hoteliers, cafe-  en tea-room uitbaters, restaurantuitbaters, 

kleinhandelaars, exploitanten van kampeer- en verblijfverblijfparken, immobiliën, ontspanningssector, 

…). De Algemene Vergadering beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden. 

Artikel 8: einde mandaat  

§1. Het mandaat van lasthebber(s) van de gemeente Middelkerke (categorie A) eindigt door: 

- ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van de 
raad van bestuur en aan de voorzitter van de gemeenteraad; 

- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad; 

- het beëindigen van het mandaat van gemeenteraadslid; 

- bij een beslissing van de gemeenteraad waarbij de aanduiding wordt herroepen; 

- bij overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

§2. Voor de leden van de categorie B wordt de hoedanigheid van lid verloren: 

- door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van 
de raad van bestuur; 

- door een beslissing van de politieke fractie tot herroeping van de voordracht van de 
vertegenwoordiger namens de fractie; 

- door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 

- door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; 

- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad. 

§3. Voor de leden van de categorie C en D wordt de hoedanigheid van lid verloren: 

- door een beslissing tot ontbinding van de organisatie, of door een beslissing van de natuurlijke 
persoon of de organisatie tot ontslag. Het ontslag of de beslissing tot ontbinding moet schriftelijk 
worden meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur; 

- door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 

- door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; 

- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad. 



§4. De lasthebber(s) van de gemeente Middelkerke (categorie A) blijven in functie tot zijn vervanger 
rechtsgeldig is aangeduid. 

§5. In het geval van vrijwillig ontslag blijven de leden in functie tot in hun vervanging is voorzien. In 
geval van beëindiging van het lidmaatschap ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad blijven 
de leden in functie tot de algemene vergadering rechtsgeldig is hersamengesteld. 

§6. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van 
de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of 
gedane inbrengsten vorderen. 

Artikel 9: bijdrage 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. 

Artikel 10: ondersteunende functies 

De gemeentesecretaris, de financieel beheerder, de sectorfunctionaris toerisme  en het 
afdelingshoofd vrije tijd hebben het recht aanwezig te zijn in de vergaderingen van de algemene 
vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.  Zij hebben een adviserende stem en 
hebben geen stemrecht. Zij dienen verplicht te worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de 
vereniging. 

De Algemene Vergadering kan een secretaris en penningmeester aanduiden. De secretaris en 
penningmeester hebben in principe geen stemrecht (tenzij zij deel uitmaken van de vergadering(en) in 
hoedanigheid van lid of bestuurder). De verslaggeving kan gebeuren door een personeelslid van de 
gemeente Middelkerke, die dan de vergaderingen met dat doel bijwoont, zonder stemrecht. 

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 11: bevoegdheid 

De algemene vergadering is bevoegd voor: 

- het wijzigen van de statuten;  

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging 
ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van meerjarenplan, de budget, de budgetwijzigingen en  
  van de rekening;  

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging (dit dient te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad); 

- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging; 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

- het goedkeuren en/of het wijzigen van het algemeen huishoudelijk reglement; 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

Artikel 12: samenstelling 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden zoals beschreven in artikel 7 van 
de statuten.  

Artikel 13: voorzitter 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een gemeentelijke vertegenwoordiger van 
categorie A die door de gemeenteraad hiertoe zal worden aangeduid. 

Artikel 14: samenkomst 

§1. De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar voor de goedkeuring van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de goedkeuring van het budget van het komend jaar. 



§2. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel 
van de vereniging zulks vereist. 

Artikel 15: oproeping en agenda 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op initiatief van de Raad van Bestuur. De 
oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door zijn 
vervanger, en door de secretaris. 

De oproeping wordt via e-mail verstuurd aan het e-mail adres dat de leden medegedeeld hebben aan 
de secretaris. Bij defect van het mailsysteem van de vereniging gebeurt de oproeping schriftelijk. 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt 
vastgelegd door de Raad van Bestuur.  

Artikel 16: termijn bijeenroeping 

De agenda van de Algemene Vergadering wordt ter kennis gegeven aan de gemeenteraad van de 
gemeente Middelkerke binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat de gemeenteraad kennis heeft 
kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten én voldoende tijd heeft gekregen om zich te 
kunnen uitspreken over de agendapunten. Deze bepaling geldt onverminderd de door de VZW-
wetgeving voorziene minimumtermijn van 8 dagen waarbinnen alle leden van de algemene 
vergadering van tevoren worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering. De agenda wordt bij de 
oproepingsbrief gevoegd. 

Artikel 17: aanwezigheidsquorum en beslissingsmeerderheden 

Voor de algemene vergaderingen moet, wil de vergadering geldig kunnen beslissen, een derde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens een vertegenwoordiger van de 
gemeente Middelkerke (categorie A).  

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop deze 
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen, voor zover 
minstens een vertegenwoordiger van de gemeente Middelkerke (categorie A) aanwezig is. Deze 
tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden.  

Besluiten worden, tenzij anders bepaald, genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. 

De gemeente Middelkerke is lid van de Algemene Vergadering (categorie A) en beschikt over de 
meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering (ook bij bijzondere meerderheid vb. 3/4e 
of 4/5e meerderheid). De leden zoals bedoeld in artikel 7, categorie B, C en D, hebben elk één stem in 
de Algemene Vergadering. De toegetreden leden uit artikel 6 hebben enkel een adviserende stem. 

De Algemene Vergadering beslist bij geheime stemming: 

 over de benoeming en afzetting van personen die een mandaat uitoefenen binnen de 
vereniging; 

 over de definitieve aanvaarding van leden; 

 over de uitsluiting van leden. 

Artikel 18: volmachten 

Een stemgerechtigd lid mag zich op de zittingen van de Algemene Vergadering laten 
vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de vereniging dat behoort tot dezelfde 
categorie. Het stemgerechtigd lid moet drager zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal 
worden overhandigd aan de voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting.  

Geen enkel lid mag echter ter zitting optreden in plaats van meer dan één afwezig lid, met 
uitzondering van de vertegenwoordigers van de gemeente, die elk kunnen optreden namens alle 
vertegenwoordigers van de gemeente en handelen overeenkomstig de instructies van de 
Gemeenteraad. 

Artikel 19: statutenwijziging  

De statuten kunnen enkel gewijzigd worden conform de vigerende wet- en regelgeving.  

Artikel 20: notulering 



Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de 
vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan 
door twee leden van de Algemene Vergadering. 

Artikel 21: presentiegeld 

Aan het bijwonen van de Algemene Vergaderingen is geen presentiegeld verbonden.    

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 22: bevoegdheden  

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet of 
de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in 
alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.  

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel van de VVV en bepaalt hun 
bezoldigingen. 

Artikel 23: samenstelling 

§1. De Raad van Bestuur bestaat uit 14 bestuurders die bij gewone meerderheid worden benoemd 
door de Algemene Vergadering. De bestuurders zijn niet verplicht gemeenteraadslid of lid van de 
Algemene Vergadering. 

§2. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:  

- De gemeenteraad draagt 12 bestuurders voor, waaronder het lid dat binnen het college van 
burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft. Die voordracht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de 
gemeente voorgedragen leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. Indien niet 
aan die vereiste wordt voldaan geldt deze vereiste voor de door de fracties voorgedragen 
leden. Indien dan nog niet aan de vereiste wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de 
meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet verplichte resultaat op, 
dan duidt de grootste fractie onder de meerderheidsfracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien de vereiste niet werd voldaan door deze fracties, 
en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van het minst 
vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze fracties.  

Deze bestuurders moeten voldoen aan de voorwaarden om tot gemeenteraadslid van de 
gemeente Middelkerke verkozen te worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het lokale en provinciale kiesdecreet.   

- De leden van categorie C dragen 1 bestuurder voor. 

- De leden van categorie D dragen 1 bestuurder voor. 

§3. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie 
van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 24: voorzitter  

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt toevertrouwd aan het lid dat binnen het college 
van burgemeester en schepenen het toerisme onder zijn bevoegdheid heeft. Bij afwezigheid van de 
voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de plaatsvervanger die wordt aangeduid door de 
voorzitter.  

Artikel 25: samenkomst 

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het nodig blijkt, maar minstens 10 x per jaar. 

Artikel 26: bijeenroeping 



De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur 
is evenwel verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen wanneer de helft van de bestuurders 
hierom verzoekt. 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt 
vastgelegd door de Raad van Bestuur. De oproeping wordt via e-mail verstuurd aan het e-mail adres 
dat de bestuurders medegedeeld hebben aan de secretaris. Bij defect van het mailsysteem van de 
vereniging gebeurt de oproeping schriftelijk. 

Alle bestuurders worden ten minste drie dagen voor de Raad van Bestuur opgeroepen. De agenda 
wordt bij de oproeping gevoegd.  

Artikel 27: aanwezigheidsquorum en beslissingsmeerderheden 

Besluiten worden, tenzij anders bepaald, genomen bij gewone meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking der stemmen 
is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.  

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden 
aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe Raad bijeengeroepen worden met 
dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders 
aanwezig zijn. 

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken, tenzij twee derde van de 
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders bij aanvang van de vergadering akkoord gaan met de 
bijkomende agendapunten.  

Artikel 28: volmacht  

In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijk mandaat geven aan een andere 
bestuurder om in zijn plaats deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen. Elke 
bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht. De bestuurder kan geen volmacht geven aan 
een derde om hem te vertegenwoordigen. 

Artikel 29: duur  

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, dus voor de duur van de legislatuur 
van de gemeenteraad, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts 
verkozen voor de rest van de duur van het mandaat 

Artikel 30: ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door  

 - ontslag van het lid.  

 - van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad; 

 - bij overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

 - afzetting door de algemene vergadering 

De leden van de Raad van Bestuur blijven in functie tot dat in hun vervanging is voorzien. 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda 
van de algemene vergadering. 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur 
en aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

De akten betreffende de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet neergelegd worden op de griffie 
van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 31: presentiegeld 

Het toekennen van presentiegeld en andere vergoedingen aan de bestuurders voor het bijwonen van 
de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt geregeld in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de vereniging en de gemeente Middelkerke die overeenkomstig art. 247 van het GD dient te 
worden afgesloten. 

Artikel 32: notulering 



Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten 
worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten 
geldig ondertekenen. 

Artikel 33: huishoudelijke reglementen 

De Raad van Bestuur vaardigt bijzondere huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig 
oordeelt. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen kunnen door de 
Algemene Vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De uitvaardiging van het Algemeen Huishoudelijk Reglement blijft te allen tijde een bevoegdheid van 
de Algemene Vergadering. Bij strijdigheid met de bijzondere huishoudelijke reglementen primeert het 
Algemeen huishoudelijk reglement. 

Artikel 34: delegatiebevoegdheid 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur wordt de 
vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris 
gezamenlijk handelend. 

Artikel 35 

De Raad van Bestuur kan raadgevende commissies en werkgroepen oprichten waarvan de 
samenstelling en de bevoegdheid bij huishoudelijk reglement worden bepaald. Het voorzitterschap 
van deze commissies en werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van de raad van 
bestuur. Ook deze commissies en werkgroepen mogen beroep doen op deskundigen, al dan niet lid 
van de vereniging. 

TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 36: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 
13, 4° lid, W.VZW 

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn 
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan 
niet lid is van de vereniging.   

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden  

1) op vrijwillige basis door deze persoon zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad 
van bestuur; 

2) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid; 

3) door het verstrijken van de duur van de benoeming als lid van het orgaan van dagelijks 
bestuur; 

4) door overlijden; 

5) door ontslag, indien het personeelsleden betreft. 

De akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van deze personen moet neergelegd 
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad. 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. 

 
Artikel 37: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 
13bis, 1° lid, W.VZW 

De Raad van Bestuur kan een directiecomité aanstellen die belast is met het dagelijks bestuur. 

Het directiecomité bestaat uit maximum zes leden. De voorzitter van de Raad van Bestuur (schepen 
van toerisme) maakt van ambtswege deel uit van het directiecomité, met stemrecht . De overige leden 



van het directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die 
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.   

Het directiecomité kan onder haar leden een voorzitter aanduiden. Bij afwezigheid van de voorzitter 
wordt deze vervangen door de plaatsvervanger die wordt aangeduid door de voorzitter. 

De beslissingen genomen door het directiecomité, worden steeds genomen in collegiaal overleg.  

Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en voert de beslissingen 
van de raad van bestuur uit. Het mag in geen enkel geval het beslissingsrecht van de raad uithollen 
en zodoende de raad overbodig maken. Het kan uitzonderlijk, in dringende gevallen, zekere 
beslissingen nemen, die dan echter op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur ter 
eventuele bekrachtiging worden voorgelegd.  

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

1) op vrijwillige basis door deze persoon zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad 
van bestuur; 

2) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid; 

3) door het verstrijken van de duur van de benoeming als lid van het orgaan van dagelijks 
bestuur; 

4) door overlijden; 

5) door ontslag, indien het personeelsleden betreft. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks 
bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen 
de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. 

Artikel 38: 

De toekenning van presentiegelden en andere vergoedingen voor de vergaderingen van het 
directiecomité wordt geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de 
gemeente Middelkerke die overeenkomstig art. 247 van het GD dient te worden afgesloten. 

TITEL VI:  ADVIESRADEN 

Artikel 39: 

De vereniging kan adviesraden oprichten. Hun samenstelling en werking wordt geregeld bij 
huishoudelijk reglement.  

TITEL VII: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

Artikel 40: jaarrekening 

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingdatum van het boekjaar legt de Raad van 
Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de VZW-
Wet, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.  

Artikel 41: budget 

De Algemene Vergadering keurt het budget goed uiterlijk tegen de start van het betreffende jaar. 

Artikel 42: financieel toezicht 

Het toezicht over de financiën van de vereniging wordt opgedragen aan de financieel beheerder van 
de gemeente Middelkerke met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake. 

De financieel beheerder van de gemeente Middelkerke is gerechtigd ten allen tijde inzage te nemen 
van alle boekhoudkundige stukken van de vereniging zonder verplaatsing ervan, en een verslag over 
zijn bevindingen ter zake op te stellen. In dit geval dient dit verslag op de zetel van de vereniging ter 
inzage te worden gehouden van alle leden die dat wensen en de besluiten ervan moeten door de 
Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 



Het verslag dient aan de rekening van het desbetreffende boekjaar te worden gehecht. 

De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde inzage krijgen van alle boekhoudkundige 
stukken van de vereniging, zonder verplaatsing ervan. 

De jaarrekening dient ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering en aan de gemeenteraad te 
worden voorgelegd. 

TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING 

ARTIKEL 43: procedure 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging 
vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de 
agenda van de algemene vergadering vermeld worden. 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet 
een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar voor zover minstens een vertegenwoordiging van 
de gemeente Middelkerke (categorie A) aanwezig is en mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord 
gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.  

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de 
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 
vereffeningsvoorwaarden. 

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen 
na de neerlegging  dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

TITEL IX: SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 44: slotbepaling 

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten blijft de vigerende regelgeving toepasselijk. In geval van 
strijdigheid van de statuten met de bepalingen van hogere wetgeving, inzonderheid de VZW-Wet en 
het gemeentedecreet, worden de statuten buiten beschouwing gehouden. 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van maandag, 30 juni 2014. 

 

 

 


