Gecoördineerde statuten Netwerk Meetjesland(
Goedgekeurd in algemene vergadering dd. 16/12/1995
en gewijzigd op 26/10/1996, 22/02/1997, 9/5/1998, 2/12/1999,
29/05/2001, 21/09/2005, 7/11/2005, 18/06/2008, 15/12/2009, 30/06/2014 , 20/10/2014 en
1/9/2015

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Netwerk Meetjesland vzw.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Oostveldstraat 91, gelegen
in het gerechtelijk arrondissement Gent.
Artikel 2
Het werkingsgebied van de vereniging omvat de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,
Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke,
Zelzate en Zomergem.
Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4
Doelstellingen:
De vereniging wil binnen het doelgebied een fundamentele bijdrage leveren tot het verhogen van de
samenwerking tussen de lokale besturen, het lokale bedrijfsleven en de sociale en maatschappelijke
organisaties,met het oog op meer samenwerking in de regio tussen deze partners.
Dit zal vooral gebeuren door in te zetten op:
- organiseren en faciliteren van streekoverleg
- netwerking
- strategie en regie rond de verspreiding van het regiomerk
- Nastreven en/of realiseren van consensus rond een integrale streekvisie en
streekontwikkeling
- Nastreven en/of realiseren van regionale projecten

TITEL II: LEDEN
Artikel 5
Het minimum aantal leden bedraagt twaalf.
Artikel 6
De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van leden. Het lidmaatschap wordt toegekend
voor een periode van minimaal drie kalenderjaren. Het instapjaar wordt beschouwd als een eerste
volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap is hernieuwbaar.
Nieuwe leden die wensen toe te treden tijdens een lopende periode van 3 jaar, sluiten voor hun eerste
periode slechts aan voor de resterende duurtijd van de lopende periode. Na deze eerste periode zal
elke volgende hernieuwing van het lidmaatschap telkens worden toegekend voor een minimale
periode van drie kalenderjaren.
Artikel 7
Er zijn effectieve leden en adviserende leden.
De effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering, hebben alle rechten en plichten als
lid, inclusief het volle stemrecht.

Alle leden verbinden zich ertoe op een geëngageerde manier de doelstellingen van de vereniging te
ondersteunen en een constructieve rol te vervullen in het brede partnerschap.
Artikel 8
Het effectief lidmaatschap wordt toegekend aan:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

één afgevaardigde op voordracht van de OCMW-vereniging ‘Welzijnsband Meetjesland’;
één afgevaardigde van de polders en wateringen uit het werkingsgebied;
één afgevaardigde op voordracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen;
één vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest;
zes vertegenwoordigers voor de sectoren economie en arbeidsmarkt, waarvan minstens twee
vertegenwoordigers namens de werkgeversorganisaties en twee vertegenwoordigers namens de
werknemersorganisaties;
vier vertegenwoordigers van de sectoren welzijn en gezondheid;
vier vertegenwoordigers voor de sectoren onderwijs, opleiding en vorming;
drie vertegenwoordigers voor de sectoren landschap, natuur en milieu, waarvan minstens één
vertegenwoordiger namens de landbouworganisaties en minstens één vertegenwoordiger namens
de natuur- of milieuverenigingen;
vier vertegenwoordigers voor de sector ‘vrije tijd’ (toerisme, sport en recreatie, cultuur, jeugd).

De voordracht gebeurt conform de bepalingen van artikel 10.
Artikel 9
De algemene vergadering kan volgende adviserende leden, zonder stemrecht, opnemen in de
algemene vergadering:
⇒ Vlaamse, federale of Europese volksvertegenwoordigers, senatoren of parlementsleden, wonend
in het werkingsgebied;
⇒ Provincieraadsleden, wonend in het werkingsgebied;
⇒ Vertegenwoordigers van representatieve organisaties met een bovenlokale werking, waarvan de
algemene vergadering oordeelt dat ze binnen de vzw een belangrijke toegevoegde waarde
kunnen betekenen;
⇒ Natuurlijke personen, waarvan de algemene vergadering oordeelt dat ze vanuit hun functie of
deskundigheid een belangrijke toegevoegde waarde kunnen betekenen voor de vzw;
⇒ Ere-voorzitters
Artikel 10
Kandidaat-effectieve leden (artikel 8) worden voorgedragen door de respectievelijke organisaties of
sectoren.
De modaliteiten van voordracht worden in een beslissing van de algemene vergadering verder
uitgewerkt.
Adviserende leden (artikel 9) kunnen worden aanvaard op voordracht van een bestuur of een
vereniging.
Zij kunnen ook zichzelf kandidaat stellen ten aanzien van de raad van bestuur, die de kandidatuur ter
aanvaarding voorlegt aan de algemene vergadering.
Artikel 11
Het lidmaatschap vervalt bij niet herkiezing, bij uitsluiting of wanneer het lid het bestuur of de
vereniging in hoofde waarvan het lidmaatschap werd bekomen, niet meer vertegenwoordigt. De
uitsluiting van een lid gebeurt op basis van 2/3 meerderheid.
Alle leden (effectieve of adviserende leden) kunnen zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken
door een formeel schrijven (per gewone brief en/of aangetekend schrijven) aan de voorzitter van de
vereniging. Het ontslag wordt effectief, één maand na dit bericht.
In de vervanging van afgevaardigden van openbare besturen dient te worden voorzien uiterlijk binnen
de zes maanden na de vernieuwing van de raden op basis van verkiezingen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden.
De adviserende leden worden uitgenodigd naar de bijeenkomsten en kunnen de vergadering bijwonen
zonder stemrecht.
Artikel 13
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
− de wijziging van de statuten;
− de benoeming en afzetting van de bestuurders;
− 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 de begroting en van de rekening;
− de ontbinding van de vereniging;
− de uitsluiting van een lid;
− de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
− alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 14
De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen. De uitnodiging tot de algemene
vergadering gebeurt per brief, fax of e-mail op initiatief van de voorzitter of op verzoek van minstens
de helft plus één van de bestuurders of minstens één vijfde van de stemgerechtigde leden. De
uitnodiging vermeldt de dagorde en dient uiterlijk acht werkdagen voor de vergadering aan de leden
overgemaakt te worden.
Artikel 15
Elk effectief lid beschikt over een stem, behalve de leden met volmacht, die over twee stemmen
beschikken. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, behalve wanneer de statuten of de wet het anders voorzien.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist geldig wanneer het aantal aanwezigen en vertegenwoordigden bij
volmacht de helft pus één bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. Indien dit aantal niet is
bereikt wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda, ten vroegste
binnen de acht dagen en uiterlijk binnen de veertien dagen volgend op de eerste vergadering. Deze
tweede algemene vergadering kan geldig beslissen, welke ook het aantal aanwezigen is.
Artikel 17
Elk lid mag zich krachtens een schriftelijk gegeven volmacht op de vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid. Als schriftelijke volmacht worden eveneens meldingen via mail
of digitaal opgemaakte volmachtverklaringen aangenomen.
Niemand mag houder zijn van meer dan één volmacht.
Een lid dat twee opeenvolgende keren de algemene vergadering niet bijwoont, zonder zich schriftelijk
te verontschuldigen of zonder een volmacht te geven aan een ander lid, wordt door de algemene
vergadering uitgesloten.
Artikel 18
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in een verslag dat binnen de veertien
dagen aan alle leden toegezonden wordt. Belanghebbende derden kunnen de besluiten van de
algemene vergadering opvragen bij de voorzitter.
Artikel 19
De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen
wanneer het onderwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden

van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot geen wijziging kan
worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derden der stemmen.
Echter, wanneer de wijziging een der doeleinden betreft, dienen twee derden van de leden op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient de wijziging te worden
goedgekeurd door vier vijfden der stemmen.
Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen, welk het aantal
aanwezige leden ook zij.

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR, VAST BUREAU EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 20
De algemene vergadering kiest onder haar leden, een raad van bestuur.
De bestuurders worden voorgedragen door effectieve leden, door sectoren of door de raad van
bestuur. De modaliteiten van voordracht worden in een beslissing van de algemene vergadering
verder uitgewerkt.

Artikel 21
De raad van bestuur telt ten minste zes leden.
De bestuurders worden aangeduid voor een periode van drie jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar.
De raad van bestuur wordt divers en intersectoraal samengesteld:
Namens de sectoren:
⇒ 2 mandaten worden toegekend aan de sector economie en arbeidsmarkt
⇒ 2 mandaten worden toegekend aan de sector welzijn en gezondheid
⇒ 1 mandaat wordt toegekend aan de sector onderwijs, opleiding en vorming
⇒ 2 mandaten worden toegekend aan de sector landschap, milieu en natuur
⇒ 2 mandaten worden toegekend aan de sector vrije tijd

Artikel 21 bis
Bijkomend aan de bepalingen van artikel 20 en 21, met betrekking tot de samenstelling van de raad
van bestuur, kan de algemene vergadering onder haar leden één extra lid coöpteren in de raad van
bestuur, voor een periode van drie jaar. Dit gecoöpteerd lid heeft binnen de raad van bestuur
eveneens stemrecht. Een gecoöpteerd lid is herverkiesbaar.
Artikel 22
Bestuurders kunnen zich laten vervangen op een vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd
bestuurder. Elke bestuurder kan drager zijn van één volmacht.
Mandaten eindigen door verstrijken van termijn, overlijden, ontslag, afzetting.
Een bestuurder kan vrijwillig ontslag geven door middel van een schriftelijke verklaring bij de voorzitter
van de raad van bestuur.
Artikel 23
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur is tevens
voorzitter van de algemene vergadering.
De raad van bestuur duidt één of meerdere ondervoorzitters aan.
Artikel 24
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De uitnodiging wordt verstuurd
minstens vijf dagen op voorhand en bevat de agenda van de vergadering.
Indien vijf leden van de raad van bestuur dit wensen, dient een vergadering van de raad van bestuur
bijeengeroepen te worden.

Het staat ieder stemgerechtigd lid vrij bijkomende punten te agenderen, op voorhand ten aanzien van
de voorzitter. Uitzonderlijk kan dit ook bij aanvang van de vergadering, indien dit in consensus door de
leden wordt aanvaard. Zoniet wordt het automatisch geagendeerd op de volgende vergadering.
Artikel 25
De leden van de raad van bestuur oefenen hun bevoegdheid uit als college. Mits de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, worden de beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen
genomen, waarbij eventueel blanco stemmen en onthoudingen niet meegerekend worden.
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan de algemene
vergadering zijn toegewezen en zoals bepaald door de vzw-wet van 27 juni 1921, en gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002

Artikel 26
In functie van het dagelijks beheer van de vzw wordt een vast bureau geïnstalleerd.
Het vast bureau bestaat uit 5 leden. De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het vast bureau. De
overige 4 leden van het vast bureau worden verkozen door en uit de leden van de raad van bestuur.
Aan het vast bureau worden door de raad van bestuur volgende bevoegdheden gedelegeerd:
− Het vaststellen van de vergaderagenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering
− Uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering
− Dagelijks financieel beheer
− Dagelijkse opvolging van de projecten
− Voordracht, opvolging en evaluatie personeel
Deze delegatie van bevoegdheden geldt voor een periode van drie jaar en kan bij beslissing van de
raad van bestuur ten allen tijde worden beperkt, uitgebreid of stopgezet.
Het vast bureau oefent zijn verantwoordelijkheid collegiaal uit.
Een lid van het vast bureau kan vrijwillig ontslag nemen uit het vast bureau, door middel van een
schriftelijke verklaring bij de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 27
De raad van bestuur kan volmachten verlenen aan het vast bureau, de leden ervan en/of eventueel
bijkomende gemachtigden. Deze volmachten hebben betrekking op specifieke en welomschreven
taken waaronder het handtekenen van brieven en stukken, financiële verrichtingen en het
vertegenwoordigen van de organisatie.
Deze gemachtigden kunnen afzonderlijk of gezamenlijk hun volmachten uitoefenen.
Indien niet anders beschreven, gelden de volmachten voor een periode van drie kalenderjaren en
kunnen ze bij beslissing van de raad van bestuur ten allen tijde worden beperkt, uitgebreid of
stopgezet.
Een gevolmachtigde kan vrijwillig afstand doen van zijn verkregen volmacht, door middel van een
schriftelijke verklaring bij de voorzitter van de raad van bestuur.

TITEL V: DESKUNDIGEN – PERSONEEL
Artikel 28
Zowel de algemene vergadering, de raad van bestuur als het vast bureau kunnen zich laten bijstaan
door deskundigen. Deze kunnen de vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.
Ook andere waarnemers kunnen tot de vergadering worden toegelaten, zonder stemrecht.

Ook personeelsleden kunnen tot de vergadering worden toegelaten, zonder stemrecht.

TITEL VI: BOEKHOUDING EN FINANCIËLE VERANTWOORDING
Artikel 29
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De boekhouding wordt gevoerd conform de wet
van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van
begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VII: SLOTBEPALINGEN
Artikel 30
De vereniging kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, mits naleving van
de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. In geval van
ontbinding zal, na aanzuivering van de eventuele passiva, het bezit van de vereniging overgedragen
worden aan een instantie met een intergemeentelijke of regionaal socio-economische werking in het
Meetjesland.
Artikel 31
Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk is voorzien blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

