STATUTEN
GEVA-VZW ONTMOETINGSCENTRA DIEST
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Grote Markt 1
3290 DIEST
Ondernemingsnummer: 0639.968.287

TITEL 1 – DE VERENIGING
Artikel 1 – Rechtsvorm
1.1. De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019 (hierna “WVV”).
1.2. De vereniging functioneert als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het lokaal
bestuur (hierna “DLB”) en de betreffende cultuurpactregelgeving.
Artikel 2 – Naam
De vereniging draagt de naam “GEVA-VZW Ontmoetingscentra Diest”.
Artikel 3 – Zetel
3.1. De zetel van de vereniging is gevestigd te Grote Markt 1, 3290 Diest, gelegen in het Vlaamse
Gewest.
3.2. Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vereniging te verplaatsen binnen hetzelfde
taalgebied en de nodige openbaarmakingsformaliteiten te vervullen.
Artikel 4 – Belangeloos doel & activiteiten
4.1. De vereniging is door de stad Diest belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang,
dit onder de voorwaarden zoals bepaald in het DLB en verder uitgewerkt in deze statuten en in de
samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de stad Diest.
4.2. De vereniging heeft tot belangeloos doel de promotie en ontwikkeling van allerhande activiteiten
van sociale en culturele aard ten behoeve van zowel het verenigingsleven als de bevolking van de
stad Diest. Zij heeft hierbij (onder meer) als opdracht het beheren van de ontmoetingscentra van de
stad Diest zoals aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de vereniging en
stad Diest.
4.3. De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende
activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking
van het belangeloos doel.
Artikel 5 – Duur
1 / 10

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
TITEL 2 – LIDMAATSCHAP
Artikel 6 – Leden
6.1. De vereniging heeft effectieve leden (hierna “leden” genoemd) en kan daarnaast ook toegetreden
leden hebben. De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt enkel toe aan de leden. De toegetreden leden genieten enkel de rechten die hen
uitdrukkelijk verleend worden in de statuten.
6.2. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar bedraagt ten minste twee (2) leden.
6.3. De leden worden ingedeeld in drie (3) categorieën:
-

Categorie A: de stad Diest;

-

Categorie B: de ontmoetingscentra die krachtens de samenwerkingsovereenkomst met de
stad Diest beheerd worden door de vereniging, met dien verstande dat elk
ontmoetingscentrum vertegenwoordigd wordt door één (1) lid, zijnde ofwel het
respectievelijke
ontmoetingscentrum
zelf
(voor
ontmoetingscentra
met
rechtspersoonlijkheid) ofwel een natuurlijke persoon die gekozen wordt door de werkgroep
van het respectievelijke ontmoetingscentrum en die in eigen naam toetreedt als lid van de
vereniging;

-

Categorie C: een deskundige, gekozen bij beslissing door de algemene vergadering.

6.4. De stad Diest wordt in de algemene vergadering van de vereniging vertegenwoordigd door
natuurlijke personen (hierna “vertegenwoordigers”).
De vertegenwoordigers van de stad Diest in de algemene vergadering worden door de
gemeenteraad uit zijn leden gekozen, met dien verstande dat de stad Diest vertegenwoordigd wordt
door de schepen van ontmoetingscentra en één (1) vertegenwoordiger per politieke fractie in de
gemeenteraad van de stad Diest.
De gemeenteraad kan op elk moment beslissen om de aanwijzing van een vertegenwoordiger te
herroepen. De betrokken vertegenwoordigers zijn door die herroeping van rechtswege
ontslagnemend.
Alle aanwijzingen van vertegenwoordigers worden tevens herroepen door de volledige vernieuwing
van de gemeenteraad, waarna de vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend zijn.
Het mandaat van een vertegenwoordiger van de stad Diest eindigt eveneens van rechtswege bij de
beëindiging van diens politieke mandaat als lid van de gemeenteraad.
De ontslagnemende vertegenwoordigers blijven in elk geval in functie totdat hun vervangers werden
aangewezen door de gemeenteraad.
6.5. Het bestuursorgaan van de vereniging houdt op de zetel van de vereniging een register van de
leden bij.
Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel.
Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in
dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.
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Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe
richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de
raadpleging van het register overeenkomen.
Artikel 7 – Toetreding
7.1. Naar aanleiding van eventuele wijzigingen omtrent de ontmoetingscentra die krachtens de
samenwerkingsovereenkomst met de stad Diest beheerd worden (bijvoorbeeld uitbreiding naar een
bijkomend ontmoetingscentrum) kunnen nieuwe leden toetreden mits uitdrukkelijke aanvaarding bij
besluit van de algemene vergadering en mits inachtneming van (de voorwaarden/modaliteiten van)
de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de stad Diest.
7.2. Kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan.
Artikel 8 – Uittreding & uitsluiting
8.1. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door de voorzitter van het bestuursorgaan per
aangetekend schrijven in kennis te stellen van haar uittreding.
8.2. De algemene vergadering van de vereniging kan de uitsluiting van een lid uitspreken, met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. De
uitsluiting van een lid moeten worden aangegeven in de oproeping van de algemene vergadering
en het desbetreffende lid wordt op de algemene vergadering gehoord.
8.3. Een uitgetreden of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit/vermogen van de vereniging
en kan nooit een teruggave of vergoeding vorderen voor eventuele gestorte bijdragen of gedane
inbrengen.
Artikel 9 – Bijdrage
9.1. De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.
9.2. De financiële, materiële, logistieke en andere middelen die de stad Diest ter beschikking stelt aan
de vereniging worden geregeld in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de stad
Diest overeenkomstig het DLB.
Artikel 10 – Toegetreden leden
10.1. Het bestuursorgaan van de vereniging kan, onder voorwaarden te bepalen door het
bestuursorgaan, natuurlijke personen of rechtspersonen die niet in aanmerking komen voor
lidmaatschap als B-lid of C-lid maar die wel een band hebben met de vereniging aanvaarden als
toegetreden leden.
10.2. De toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering, maar hebben wel
het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.
TITEL 3 – DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN
Artikel 11 – Bevoegdheid
De algemene vergadering van de vereniging is bevoegd voor:
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-

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en afzetten van de bestuurders;
het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en/of de commissarissen;
de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid van de vereniging;
alle andere gevallen waarin de toepasselijke regelgeving of de statuten een besluit van de
algemene vergadering vereisen.

Artikel 12 – Bijeenroeping
12.1. Het bestuursorgaan van de vereniging roept de algemene vergadering bijeen, telkens als het doel
of belang van de vereniging zulks vereist en in de gevallen bepaald bij de wet of in de statuten.
12.2. Het bestuursorgaan is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de stad
Diest of één vijfde van de leden hierom verzoekt via een aangetekende brief aan het
bestuursorgaan waarin de te behandelen agendapunten worden vermeld. In dit geval moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen binnen de éénentwintig (21) dagen na
het verzoek tot bijeenroeping én wordt de algemene vergadering uiterlijk gehouden op de
veertigste (40ste) dag na dit verzoek.
12.3. De oproeping tot de algemene vergadering door het bestuursorgaan, wordt ondertekend door de
voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.
12.4. Alle leden worden ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering opgeroepen per gewone
brief, per e-mailbericht of per aangetekende brief, met dien verstande evenwel dat:
-

elk agendapunt steeds voorafgaandelijk besproken moet kunnen worden op de
gemeenteraad van de stad Diest;
de oproeping dus in elk geval verstuurd moet worden op een moment dat de
gemeenteraad nog tijdig kennis kan nemen van de erin vermelde agendapunten.

12.5. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk door de stad Diest of door ten minste één twintigste van
de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Onderwerpen die niet op de agenda
staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
12.6. Het bestuursorgaan kan, indien zij dit nodig acht, één of meerdere personeelsleden van de stad
Diest en/of bepaalde personen die over een bijzondere expertise beschikken, uitnodigen om de
algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.
12.7. Het bestuursorgaan is gehouden de toegetreden leden uit te nodigen om de algemene
vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

Artikel 13 – Deelneming & verloop
13.1. Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een
lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
De stad Diest is rechtsgeldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering van zodra één van
haar vertegenwoordigers aanwezig is.
De vertegenwoordigers van de stad Diest handelen in de algemene vergadering steeds
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
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13.2. De schepen van ontmoetingscentra van de stad Diest is van ambtswege de voorzitter van de
vereniging en zit de algemene vergadering voor.
In geval van belet of afwezigheid, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een door de
voorzitter aan te duiden vertegenwoordiger van de stad Diest.
13.3. Met uitzondering van de stad Diest, heeft elk lid één stem op de algemene vergadering.
De stad Diest beschikt over evenveel stemmen als het aantal vertegenwoordigers van de stad
Diest (i.e. het aantal politieke fracties in de gemeenteraad + één (1)), met dien verstande evenwel
dat:
-

de stad Diest steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering
beschikt;

-

wanneer de stad Diest niet (meer) over de meerderheid van stemmen in de algemene
vergadering zou beschikken, het aantal stemmen van de stad Diest van rechtswege
verhoogd wordt tot twee (2) stemmen (of meer indien nodig) per vertegenwoordiger
zodat de stad Diest ten allen tijde over de meerderheid van de stemmen in de algemene
vergadering blijft beschikken.

13.4. Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in de statuten worden de besluiten van de
algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, met dien verstande dat er slechts rechtsgeldig beslist kan worden
indien minstens één vertegenwoordiger van de stad Diest aanwezig is zodat de stad Diest steeds
over de meerderheid van de stemmen beschikt.
13.5. De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen
en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping
en wanneer ten minste twee derde van de leden (met inbegrip van de stad Diest) op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat er slechts rechtsgeldig beslist kan worden
indien minstens één vertegenwoordiger van de stad Diest aanwezig is. De tweede vergadering
mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van
de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 14 – Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden aan alle leden bezorgd. De
notulen kunnen eveneens op de zetel van de vereniging door de leden en belanghebbende derden
worden ingezien.
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TITEL 4 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15 – Samenstelling bestuursorgaan
15.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, dat optreedt als collegiaal
bestuursorgaan en minstens drie (3) bestuurders telt.
Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit
twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een
lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
15.2. Het bestuursorgaan van de vereniging wordt samengesteld als volgt:
-

Categorie A: bestuurders die de stad Diest vertegenwoordigen, zijnde de schepen van
ontmoetingscentra en één (1) bestuurder per politieke fractie in de gemeenteraad van de
stad Diest;

-

Categorie B: bestuurders die de deelnemende ontmoetingscentra vertegenwoordigen,
zijnde één (1) bestuurder per ontmoetingscentrum:

-

Desgevallend, Categorie C: een deskundige, gekozen door de algemene vergadering.

met dien verstande dat:
-

de bestuurders die de stad Diest vertegenwoordigen (Categorie A) steeds de
meerderheid van de leden van het bestuursorgaan uitmaken;

-

wanneer de stad Diest niet (meer) over de meerderheid van bestuurders in het
bestuursorgaan zou beschikken, de stad Diest bijkomende bestuurders kan voordragen
totdat zij de meerderheid van bestuurders in het bestuursorgaan heeft voorgedragen.

15.3. De bestuurders die de stad Diest vertegenwoordigen (Categorie A) worden voorgedragen door
de gemeenteraad van de stad Diest.
Ten hoogste twee derde van de door de stad Diest voorgedragen bestuurders is van hetzelfde
geslacht.
Als aan voormelde vereiste niet voldaan is op basis van de voorgedragen kandidaten, geldt
voormelde vereiste zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester
en schepenen, als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en
schepenen en worden de fracties opnieuw uitgenodigd om nieuwe voordrachten te doen.
Als aan voormelde vereiste niet voldaan is op basis van de voordragen kandidaten van de tweede
ronde, dragen de grootste politieke fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht
voor tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogte twee derden van de door de stad Diest
voorgedragen bestuurders van hetzelfde geslacht is. De overige voordrachten blijven behouden.
15.4. De bestuurders die de ontmoetingscentra vertegenwoordigen (Categorie B), worden
voorgedragen door de werkgroep van de respectievelijke ontmoetingscentra.
15.5. Eenzelfde persoon kan nooit tezelfdertijd de hoedanigheid van bestuurder van meer dan één
Categorie hebben.
15.6. De schepen van ontmoetingscentra van de stad Diest is van ambtswege voorzitter van het
bestuursorgaan van de vereniging.
In geval van belet of afwezigheid, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een door de
voorzitter aan te duiden bestuurder, vertegenwoordiger van stad Diest.
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Artikel 16 – Bestuursmandaat
16.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van zes (6)
jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. De mandaten lopen tot op de eerstvolgende algemene
vergadering na de globale vernieuwing van de gemeenteraad, in de loop van de eerste zes (6)
maanden volgende op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
16.2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
16.3. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde eindigen door afzetting door de algemene
vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van de periode van het bestuursmandaat
of door overlijden.
16.4. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, dient het bestuursorgaan daar per aangetekende brief
van in kennis te stellen. Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij het ontslag tot gevolg zou hebben
dat het aantal bestuurders onder het wettelijk minimum aantal zou dalen of dat de stad Diest niet
meer over de meerderheid van bestuurders in het bestuursorgaan zou beschikken (in welk geval
de ontslagnemende bestuurder in functie blijft totdat een vervanger werd benoemd).
16.5. Bij het voortijdig beëindigen van een bestuursmandaat (om welke reden dan ook) moet het
bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, met als
agendapunt de vervanging van de ontslagnemende bestuurder overeenkomstig de
voordrachtregeling uit artikel 15.2. De overige bestuurders hebben geen coöptatierecht.
Artikel 17 – Bevoegdheid & vertegenwoordiging
17.1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen/zaken die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door
de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
17.2. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.
17.3. Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen, wijzigen en openbaar maken
overeenkomstig artikel 2:59 WVV.
17.4. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt op voor de
vereniging, als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
17.5. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als
college, wordt de vereniging in en buiten rechte steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van het bestuursorgaan (de schepen van ontmoetingscentra van de stad Diest).
Artikel 18 – Bijeenroeping
18.1. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee
bestuurders, minstens acht dagen op voorhand, per gewone brief, per e-mailbericht of per
aangetekende brief. De oproeping vermeldt agenda, dag, uur en plaats van de vergadering.
18.2. Het bestuursorgaan kan, indien zij dit nodig acht, één of meerdere personeelsleden van de stad
Diest en/of personen die over een bijzondere expertise beschikken, uitnodigen om de vergadering
van het bestuursorgaan met raadgevende stem bij te wonen.
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Artikel 19 – Beraadslaging, beslissing & belangenconflictregeling
19.1. Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen als minstens de helft van
de bestuurders die de stad Diest vertegenwoordigen (Categorie A-bestuurders) en minstens de
helft van de bestuurders die de ontmoetingscentra vertegenwoordigen (Categorie B-bestuurders)
aanwezig zijn.
Indien niet voldaan is aan voormelde aanwezigheidsvereiste, wordt binnen de maand een tweede
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen en gehouden, waarop geldig kan beslist
worden ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
19.2. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter van het bestuursorgaan, of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
19.3. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De betreffende bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen
van het bestuursorgaan over de betreffende beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming
in dat verband.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een
belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd.Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
De belangenconflictregeling uit onderhavig artikel is niet van toepassing wanneer de beslissingen
van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder
de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
19.4. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
19.5. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen
door een andere bestuurder van dezelfde categorie, evenwel met dien verstande dat de
betreffende volmacht schriftelijk is en dat een bestuurder slechts één andere bestuurder kan
vertegenwoordigen op de vergadering van het bestuursorgaan.
Artikel 20 – Notulen
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen gemaakt. Deze notulen worden
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden in een apart
daartoe bestemd register bewaard.
Artikel 21 – Dagelijks bestuur
21.1. Het bestuursorgaan van de vereniging kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de
vertegenwoordiging van de vereniging wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
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21.2. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging , als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

TITEL 5: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
Artikel 22 – Boekjaar, rekeningen en begrotingen
22.1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
22.2. Het bestuursorgaan sluit de rekening over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van
het komende boekjaar voor. Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum
van het boekjaar legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de
begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Vervolgens zal de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming beslissen omtrent de kwijting
aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen.
22.3. Er wordt met één boekhoudkundig systeem gewerkt. Een uniforme registratie voor alle
ontmoetingscentra met een opsplitsing van uitgaven en ontvangsten per ontmoetingscentrum
dient beschikbaar gesteld te worden aan alle leden van de algemene vergadering die over de
jaarrekening en de begroting beslist.
TITEL 6: ONTBINDING & VEREFFENING
Artikel 23 – Beslissing tot vrijwillige ontbinding
23.1. Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, kan slechts de
algemene vergadering tot (vrijwillige) ontbinding van de vereniging besluiten mits inachtneming
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een wijziging van het doel van
de vereniging.
23.2. In geval van beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vereniging door de algemene vergadering,
benoemt zij tevens – bij gewone meerderheid – de vereffenaar(s), en stelt zij de bevoegdheden
van de vereffenaar(s) vast, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 24 – Bestemming van het vermogen
In geval van ontbinding wordt het actief van de vereniging, na aanzuivering van de passiva,
overgedragen aan stad Diest en aangewend ten voordele van hetzelfde of een gelijkaardig doel.
TITEL 7: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 25 – Diverse bepalingen
25.1. Tussen de vereniging en stad Diest wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten omtrent de
toevertrouwde taken van gemeentelijk belang overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van
het DLB.
25.2. Met behoud van toepassing van wettelijke en decretale bepalingen, mag de vereniging haar taken
van gemeentelijk belang noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.
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25.3. De vereniging is onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid
van bestuur die gelden voor de stad Diest.
25.4. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien of geregeld, blijven het WVV, het DLB en de
cultuurpactregelgeving toepasselijk.
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