Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw - Stationsstraat 2 - 9120 Beveren - ON: 0426.170.191

STATUTEN Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw

De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en voldoende in aantal om rechtsgeldig te vergaderen
en te besluiten, heeft in zitting van 12 juni 2014 met algemene stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden beslist om de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren
integraal te wijzigen en te vervangen door volgende artikels:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

ARTIKEL 1
De vereniging is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en draagt de naam
‘Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren’, hierna genoemd ‘de vereniging’.
ARTIKEL 2
§1. De zetel van de vereniging is gevestigd te Stationsstraat 2, 9120 Beveren. De vereniging ressorteert
onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet
worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van voornoemd gerechtelijk
arrondissement.
§2. De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze de regels in acht
neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden, mits
inachtneming van de desbetreffende bepalingen in de VZW-wet en het Gemeentedecreet.
ARTIKEL 4
§1. De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van
gemeentelijk belang.
§2. De vereniging is een onderdeel van en onderschrijft de missie en de visie van het cultuurcentrum van
de gemeente Beveren, ook wel ‘Ter Vesten’ of ‘cultuurcentrum Ter Vesten’ genoemd.
§3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van ieder winstbejag en met inachtneming van alle
geldende wetten en decreten, inzonderheid de Cultuurpactwet van 16 juli 1973 en het Decreet Lokaal
Cultuurbeleid van 6 juli 2012, in te staan voor de programmering van de culturele activiteiten van
cultuurcentrum Ter Vesten en alles wat daar rechtstreeks bij hoort, namelijk:
a. Het prospecteren, voorbereiden, vastleggen en organiseren van culturele activiteiten (concerten,
voorstellingen, omkaderingen, cursussen, lezingen, tentoonstellingen, projecten…), van welke
aard ook, al dan niet in samenwerking met partners, die samen het eigen cultuuraanbod van Ter
Vesten vormen dat beantwoordt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor culturele centra;
b. De communicatie, promotie en ticketverkoop voor alle bovenvermelde activiteiten;
c. Alle administratieve en financiële handelingen die nodig zijn voor a en b.
§4. De vereniging is hiertoe gemachtigd door de gemeente Beveren overeenkomstig artikel 245 van het
gemeentedecreet en onder de voorwaarden van het gemeentedecreet, zoals verder uitgewerkt in deze
statuten.
§5. De vereniging mag alle verrichtingen ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van de voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan
de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de nietwinstgevende doelstellingen en dit mits inachtneming van de bepalingen die voorzien zijn in de
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Beveren en de vereniging.
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ARTIKEL 5
§1. De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente Beveren.
Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beveren waarin de
onderlinge rechten en plichten worden bepaald.
§2. De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt. Als binnen die periode geen nieuwe
samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege
verlengd tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 6
De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip
van het stemrecht op de algemene vergadering, toe.
ARTIKEL 7
§1. De vereniging bestaat uit volgende stemgerechtigde leden die samen de algemene vergadering
vormen:
- De gemeente Beveren, als lid vertegenwoordigd in de algemene vergadering door de schepen
van cultuur die door de gemeenteraad uit zijn leden wordt verkozen en voorgedragen.
- 17 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, voorgedragen door de
politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Beveren.
- 18 vertegenwoordigers van het culturele middenveld die worden voorgedragen door de
gemeentelijke cultuurraad van Beveren.
§2. De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van alle leden vermeld in §1 zonder stemming.
ARTIKEL 8
§1. De 17 leden, afgevaardigd door de politieke fracties in de gemeenteraad, zetelen in eigen naam in de
algemene vergadering. Zij worden aangeduid door en evenredig verdeeld over de fracties waaruit de
gemeenteraad van Beveren is samengesteld en waarbij alle fracties zijn vertegenwoordigd.
§2. De personen die een ambt of functie bekleden, vermeld in artikel 229 van het gemeentedecreet,
kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in de vereniging.
§3. Personeelsleden van de gemeente Beveren, tewerkgesteld voor het cultuurcentrum Ter Vesten,
kunnen geen lid worden van de vereniging.
ARTIKEL 9
De leden van de vereniging zijn verplicht:
- de statuten van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
- de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
ARTIKEL 10
§1. De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Zij ontvangen geen bezoldiging en mogen noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks enig geldelijk of stoffelijk voordeel halen uit hun lidmaatschap.
§2. De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de
vereniging.
ARTIKEL 11
§1. De vertegenwoordiger van de gemeente Beveren verliest zijn/haar hoedanigheid als lid:
- door ontslag. Dit ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur;
- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad;
- door het beëindigen van het mandaat van gemeenteraadslid;
- bij een beslissing van de gemeenteraad waarbij de aanduiding wordt herroepen;
- bij overlijden of rechtsonbekwaamheid.
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§2. Bij verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid wordt zo spoedig mogelijk tot vervanging
overgegaan. De vertegenwoordiger van de gemeente Beveren blijft in functie tot rechtsgeldig in zijn/haar
vervanging is voorzien door de gemeenteraad.
ARTIKEL 12
§1. De vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, aangeduid door de politieke
fracties, verliezen hun hoedanigheid van lid:
- door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij 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.
§2. Bij verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid wordt zo spoedig mogelijk tot vervanging
overgegaan. In geval van vrijwillig ontslag blijven de leden in functie tot in hun vervanging is voorzien.
ARTIKEL 13
§1. De vertegenwoordigers van het culturele middenveld, aangeduid door de gemeentelijke cultuurraad,
verliezen hun hoedanigheid van lid:
- door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur;
- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeentelijke cultuurraad;
- door een beslissing van de gemeentelijke cultuurraad tot herroeping van de voordracht van de
vertegenwoordiger namens de gemeentelijke cultuurraad;
- door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
§2. Bij verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid wordt zo spoedig mogelijk tot vervanging
overgegaan. In geval van vrijwillig ontslag blijven de leden in functie tot in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 14
De algemene vergadering gaat binnen de zes maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad over tot
de hersamenstelling van de algemene vergadering. Daartoe dragen de gemeente Beveren, de politieke
fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad en de gemeentelijke cultuurraad hun vertegenwoordigers
voor conform artikel 7. De vertegenwoordiger van de gemeente Beveren blijft in functie tot rechtsgeldig in
zijn/haar vervanging is voorzien. De vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen
en de vertegenwoordigers van het culturele middenveld blijven in functie tot de algemene vergadering
rechtsgeldig is hersamengesteld.
ARTIKEL 15
Diegene die om welke reden ook, zijn/haar hoedanigheid van lid verliest, kan geen aanspraak maken op
een aandeel in het maatschappelijk vermogen en kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties.
Hetzelfde geldt voor de rechthebbenden van een overleden lid.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
§2. De leden van de raad van bestuur van de vereniging die geen lid zijn van de algemene vergadering,
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen zonder stemrecht.
§3. Niet-leden mogen op vraag van de voorzitter als deskundigen de algemene vergadering bijwonen
maar hebben slechts een adviserende stem (geen stemrecht).
ARTIKEL 17
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en is bevoegd voor:
- het goedkeuren en wijzigen van de statuten;
- het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
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-

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid van de vereniging;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
alle gevallen waarin de statuten of de wetgeving dat vereisen.

ARTIKEL 18
§1. De gewone algemene vergadering vergadert minstens één keer per jaar.
§2. De algemene vergadering komt bijeen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar voor
de bespreking en de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar, de beslissing over de
kwijting van de bestuurders en de bespreking en de goedkeuring van de begroting voor het volgende
jaar.
§3. De agenda van de algemene vergadering wordt ter kennis gegeven aan de gemeenteraad 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 van de eerstvolgende algemene vergadering. 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.
§4. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de
ondervoorzitter, alsmede door de secretaris. De oproepingsbrieven worden ten minste acht dagen voor
de samenkomst verstuurd aan alle leden onverminderd de bepalingen van artikel 18 §3 en §5. Het
versturen kan gebeuren per post of via e-mail. In geval van uitnodiging via e-mail wordt de
oproepingsbrief verstuurd door de secretaris. De oproepingsbrief vermeldt dag, uur en plaats van de
vergadering en bevat de agenda die wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met de secretaris en de
ondervoorzitter.
§5. Elk voorstel, ondertekend door ten minsten één twintigste van de leden, dat uiterlijk zeven dagen na
poststempeldatum of datum van e-mailverzending van de oproepingsbrief en minstens 21 dagen vóór de
bespreking van de agendapunten op de gemeenteraad schriftelijk wordt ingediend bij de voorzitter, moet
op de agenda worden gebracht.
ARTIKEL 19
De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen telkens als hij dit nodig
acht. Hij moet daartoe overgaan wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden van de algemene
vergadering daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de te bespreken agenda. In dat
geval is de raad van bestuur verplicht binnen de 21 dagen de algemene vergadering samen te roepen
met vermelding van de gevraagde punten op de agenda. De gevraagde samenkomst moet uiterlijk de
ste
40 dag na het verzoek en na de bespreking van de agendapunten op de gemeenteraad plaatsvinden.
ARTIKEL 20
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze
belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de raad van bestuur
en, indien ook hij/zij belet of afwezig is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
§2. Het ambt van secretaris wordt uitgeoefend door een personeelslid van de gemeente Beveren,
aangeduid door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren. De secretaris
mag geen lid van de vzw zijn en heeft slechts een adviserende stem (geen stemrecht). De secretaris kan
zich in zijn taak laten bijstaan door andere personeelsleden van het cultuurcentrum of de gemeente
Beveren.
§3. Elke samenkomst begint met het ter goedkeuring voorleggen van het verslag van de vorige
vergadering. Op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda,
zoals gevoegd bij de oproeping, voorkomen. Alleen bij beslissing van de algemene vergadering kan deze
volgorde worden gewijzigd.
§4. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, vermits
dit punt niet voorafgaandelijk op de gemeenteraad kon worden besproken.
ARTIKEL 21
§1. Overeenkomstig artikel 246 §2 van het Gemeentedecreet wordt de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. Hij/zij handelt
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. De gemeente beschikt bovendien overeenkomstig
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artikel 246 §1 van het gemeentedecreet, steeds over de meerderheid van de stemmen in de algemene
vergadering.
§2. De leden die de ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigen en worden voorgedragen
door de politieke fracties in de gemeenteraad hebben elk één stem in de algemene vergadering.
§3. De leden die het culturele middenveld vertegenwoordigen en worden voorgedragen door de
gemeentelijke cultuurraad hebben elk één stem in de algemene vergadering.
ARTIKEL 22
§1. De schepen van cultuur kan zich als vertegenwoordiger van de gemeente laten vervangen door een
ander lid van de gemeenteraad dat drager moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam of een
machtiging op naam per e-mail aan de secretaris.
§2. Een lid, afgevaardigd door de politieke fracties, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid,
afgevaardigd door de politieke fracties, dat drager moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam of
een machtiging op naam per e-mail aan de secretaris. Elk lid, afgevaardigd door de politieke fracties, kan
evenwel slechts één ander lid, afgevaardigd door de politieke fracties, vertegenwoordigen.
§3. Een lid, afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad, kan zich laten vertegenwoordigen door een
ander lid, afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad, dat drager moet zijn van een schriftelijke
machtiging op naam of een machtiging op naam per e-mail aan de secretaris. Elk lid, afgevaardigd door
de gemeentelijke cultuurraad, kan evenwel slechts één ander lid, afgevaardigd door de gemeentelijke
cultuurraad, vertegenwoordigen.
§4. De machtigingen op naam worden bij aanvang van de zitting aan de voorzitter overhandigd.
ARTIKEL 23
§1. In alle gevallen moet de gemeente Beveren op de algemene vergadering aanwezig zijn. Indien de
vertegenwoordiger van de gemeente Beveren niet aanwezig is op de algemene vergadering, wordt zijn
stemrecht uitgeoefend door het gemeenteraadslid dat hem vervangt.
§2. Behoudens de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 er
anders over beschikt, beslist de algemene vergadering geldig, wanneer de vertegenwoordiger van de
gemeente Beveren, of zijn/haar vervanger, met meerderheid van de stemmen aanwezig is.
§3. Wanneer op een eerste vergadering de aanwezigheidsvoorwaarden om geldig te beraadslagen en te
besluiten niet werden bereikt, wordt de vergadering opnieuw bijeengeroepen. Deze tweede vergadering
mag niet worden gehouden binnen de tien dagen na de eerste vergadering. De opnieuw samengeroepen
algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten voor de punten die voor een tweede maal op de
agenda worden geplaatst als de vertegenwoordiger van de gemeente Beveren aanwezig is, ongeacht het
aantal aanwezige vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en ongeacht het
aantal vertegenwoordigers van het culturele middenveld.
ARTIKEL 24
§1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden behoudens in de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, een bijzondere meerderheid van stemmen voorziet.
§2. Stemmingen over personen of functies zijn geheim.
§3. Op verzoek van minstens één derde van de stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim.
§4. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee
derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan
alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§5. Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een
lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn
verdediging te kunnen voorzien.
ARTIKEL 25
§1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten
van het afgelopen dienstjaar en beraadslaagt hierover. Zij geeft door een afzonderlijke stemming
ontheffing aan de raad van bestuur.
§2. De algemene vergadering doet uitspraak over de rekening van het afgelopen dienstjaar en over de
begroting voor het volgend dienstjaar, voorgelegd door de raad van bestuur. Zij verleent door een
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afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders.
§3. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement, opgemaakt door de raad van bestuur,
vast.
ARTIKEL 26
§1. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen
en worden, na goedkeuring door de volgende algemene vergadering, ondertekend door de voorzitter en
de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden en
belanghebbende derden er ter plaatse inzage van kunnen nemen.
§2. Alle leden of belanghebbende derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
§3. Elk lid ontvangt een verslag met de notulen en beslissingen van de afgelopen algemene vergadering
voor aanvang van de eerstvolgende algemene vergadering.
§4. Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 27
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn van zes jaar, gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur.
§2. De raad van bestuur bestaat uit minstens 21 en maximum 25 bestuurders zodat het aantal
bestuurders steeds kleiner is dan het aantal leden van de algemene vergadering.
§3. De bestuurders worden al dan niet uit de leden van de algemene vergadering benoemd.
§4. De onverenigbaarheden van artikel 229 van het gemeentedecreet zijn van toepassing.
ARTIKEL 28
§1. De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
- minstens 11 en maximum 13 bestuurders, voorgedragen door de gemeenteraad van Beveren,
waaronder de schepen van cultuur van Beveren.
- minstens 10 en maximum 12 bestuurders, voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad van
Beveren.
§2. Het aantal bestuurders afgevaardigd door de gemeente Beveren is altijd één meer dan het aantal
bestuurders afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad.
ARTIKEL 29
Voor de bestuurders, afgevaardigd door de gemeente Beveren, gelden volgende regels:
- Overeenkomstig artikel 246 §1 van het gemeentedecreet draagt de gemeente Beveren in alle
gevallen de meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur.
- Behalve de schepen van cultuur, moeten de bestuurders, afgevaardigd door de gemeenteraad
van Beveren, niet noodzakelijk de hoedanigheid van gemeenteraadslid hebben.
- Elke fractie in de gemeenteraad van Beveren is in de raad van bestuur vertegenwoordigd door
minimum één bestuurder.
- het principe van evenredige vertegenwoordiging, conform artikel 9b van het Cultuurpact, wordt
gerespecteerd.
- ten hoogste twee derde van de door de gemeenteraad voorgedragen bestuurders is van
hetzelfde geslacht. Indien niet aan de vereiste wordt voldaan dat ten hoogste twee derde van de
door de gemeente voorgedragen bestuurders van hetzelfde geslacht is, geldt deze vereiste zowel
voor de meerderheidsfracties als voor de oppositiefracties. Levert ook dit niet het verplichte
resultaat op, dan duiden de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere
geslacht aan tot voldaan is aan de vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad
van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn.
ARTIKEL 30
§1. De bestuurders worden benoemd en zijn te allen tijde afzetbaar door de leden van de algemene
vergadering.
§2. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan
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betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van
hun opdracht.
§3. De schepen van cultuur van Beveren is ambtshalve voorzitter van de raad van bestuur.
§4. De raad van bestuur kiest onder haar leden voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad een
ondervoorzitter.
§5. De secretaris van de algemene vergadering is tevens de secretaris van de raad van bestuur. De
secretaris woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De secretaris kan zich hierin laten bijstaan
door andere personeelsleden van het cultuurcentrum of de gemeente Beveren.
§6. Personeelsleden van het cultuurcentrum of van de gemeente Beveren kunnen de vergaderingen op
uitnodiging van de voorzitter bijwonen met raadgevende stem.
§7. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
ARTIKEL 31
§1. Elke bestuurder beschikt over één stem.
§2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van
diegene die hem vervangt doorslaggevend.
§3. De stemming gebeurt geheim in geval het gaat over personen of functies, of wanneer minstens één
derde van de vergadering daarom verzoekt.
§4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per brief, per fax of per email. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL 32
§1. Een bestuurslid, afgevaardigd door de gemeenteraad, kan zich in geval van verhindering laten
vervangen door een andere bestuurder, afgevaardigd door de gemeenteraad die drager moet zijn van
een schriftelijke machtiging op naam of een machtiging op naam per e-mail aan de secretaris.
§2. Een bestuurslid, afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad, kan zich in geval van verhindering
laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad,
die drager moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam of een machtiging op naam per e-mail aan
de secretaris.
§3. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
§4. De machtigingen op naam worden bij aanvang van de raadszitting aan de voorzitter overhandigd.
ARTIKEL 33
§1. De voorzitter of bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter roept de raad bijeen.
§2. Eén derde van de leden van de raad van bestuur kan de bijeenroeping van de raad van bestuur eisen
met een door hen opgestelde dagorde, door daartoe schriftelijk bij de voorzitter een verzoek in te dienen.
§3. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
§4. De oproepingen worden minstens acht kalenderdagen voor de datum van de vergadering per post of
per e-mail verzonden naar alle leden van de raad van bestuur. De oproeping vermeldt de datum, het uur
en de plaats van bijeenkomst, evenals de agenda die wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met
de secretaris en de ondervoorzitter. De oproepingsbrief wordt door de voorzitter, of bij ontstentenis, door
de ondervoorzitter alsmede door de secretaris ondertekend.
§5. De raad van bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vereniging het vereisen maar
minstens twee keer per jaar.
§6. Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die aan de bestuurders
worden toegezonden en die, na goedkeuring op de eerstvolgende raad van bestuur, ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register.
ARTIKEL 34
§1. De leden van de raad van bestuur verliezen hun mandaat als bestuurder:
- door ontslag. Dit ontslag moet schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter of de secretaris
van de raad van bestuur;
- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad;
- voor de afgevaardigden van de gemeenteraad: door een beslissing van de gemeenteraad tot
herroeping van de voordracht van de vertegenwoordiger; voor de afgevaardigden van de
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cultuurraad: door een beslissing van de gemeentelijke cultuurraad tot herroeping van de
voordracht van de vertegenwoordiger;
- door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
§2. In geval van vacature zal tot een zo spoedig mogelijke vervanging worden overgegaan in de
eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.
§3. De mandaten lopen totdat de rechtmatig samengestelde algemene vergadering, in de loop van de
eerste zes maanden na de installatie van de gemeenteraad, in hun vervanging heeft voorzien.
§4. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot
onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
§5. Alle akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 35
§1. De raad van bestuur wordt aangesteld als beheersorgaan van het cultuurcentrum van Beveren
conform artikel 9b van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Dit betekent dat de raad van bestuur van de vereniging
samenvalt met het wettelijk verplichte beheersorgaan dat adviesrecht heeft naar het gemeentebestuur
toe voor die aspecten van het beheer van de infrastructuur en de werking van het cultuurcentrum die tot
de bevoegdheid van het gemeentebestuur behoren.
§2. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur en het beheer van
zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden van
beschikking. Al wat door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
§3. Tenzij anders bepaald in de statuten of in de wet, oefent de raad van bestuur zijn bevoegdheden uit
als college.
ARTIKEL 36
§1. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door
de voorzitter en de secretaris gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor
het optreden in rechte als eiser en verweerder. De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van
de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In deze beslissing wordt de omvang en de duur van de
delegatie opgenomen. De voorzitter en de secretaris hebben zich tegenover derden niet te
verantwoorden door middel van een besluit of enige machtiging.
§2. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging tegenover derden tevens
geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen, al dan niet lid van de vereniging,
dan de voorzitter en de secretaris. In deze beslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie
opgenomen.
§3. De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen door middel van een schriftelijke mededeling
aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de machtiging afnemen bij gewone meerderheid van
stemmen.
ARTIKEL 37
§1. De raad van bestuur kan in zijn midden werkgroepen oprichten waarvan de samenstelling en de
adviserende bevoegdheden worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. In de schoot van deze
werkgroepen kan beroep gedaan worden op deskundigen die geen lid zijn van de algemene vergadering
en/of geen lid zijn van de raad van bestuur.
§2. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen met betrekking tot de werkgroepen uit
die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 38
§1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
§2. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komende boekjaar voor.
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§3. De rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar worden ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na
afsluitingsdatum van het boekjaar.
§4. De rekeningen van het voorbije boekjaar en het ontwerp van begroting voor het volgende boekjaar
worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 39
§1. De vrijwillige ontbinding wordt uitgesproken door de algemene vergadering, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
§2. 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.
§3. 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 mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de
vereniging vrijwillig te ontbinden.
§4. 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.
ARTIKEL 40
In geval van ontbinding wordt het netto-actief van de vereniging overgedragen aan de gemeente Beveren
ten bate van het gemeenschapsleven van de gemeente.

TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 41
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 42
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, wordt verwezen naar de regelgeving uit de
VZW-wet van 27 juni 1921 en het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 12 juni 2014.
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