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Algemeen bestuur

Gomité internationale

samenwerking

goedkeuring

beheersovereenkomst.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,

Gelet op het voorstel van beheersovereenkomst Verzustering Eeklo, voorgelegd door het
Comité voor lnternationale Samenwerking;
Gelet op de statuten voor het Comité lnternationale Samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

;

BESLUIT:
Eniq artikel
De beheersovereenkomst tussen de stad Eeklo en de vzw Comité lnternationale Samenwerking
(ClS) wordt als bijlage bij deze beslissing goedgekeurd.

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
126
nieuwe gemeentewet)
@rt.

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt.

Beheersovereenko mst Verzusterine Eeklo
Tussen
De Stad Eeklo, hier vertegenwoordigd door Koen Loete, Burgemeester, enerzijds
En

vzw Comité lnternationale Samenwerking ( in wat volgt kortweg het "ClS") , hier
vertegenwoordigd door Luc Verhulst (Voorzitter) en Marleen Van De Gehuchte
(Ondervoorzitter) a nderzijds,
De

Wordt het volgende overeengekomen

Artikel

1

De Stad Eeklo mandateert het CIS voor

haar en

de praktische uitwerking van

de verzustering tussen

de zustersteden Bagnols-sur-Cèze, Braunfels, Newbury, Feltre, Carcaixent

en

Kiskunfélegyháza evenals voor het uitwerken van nieuwe partnerschappen met andere steden en

het ontwikkelen
De Stad Eeklo

va n

internationale samenwerkingsinitiatieven.

verbindt er zich toe om dit mandaat exclusief aan de vzw

De vzw CIS zal Eeklo ook vertegenwoordigen als het

CIS

toe te kennen.

wordt uitgenodigd op internationale

bijeenkomsten door zustersteden.

Artikel2
verbindt er zich toe om diverse activiteiten te organiseren die de bekendheid bij de
inwoners van Eeklo van de verzustering tussen Eeklo en haar zustersteden moet vergroten.
De vzw CIS

De vzw CIS zal ook de samenwerking faciliteren tussen personen/groepen

diverse zustersteden.

uit Eeklo en uit de

Artikel

3

De beheersovereenkomst loopt in principe voor onbepaalde duur

Beide partijen kunnen een einde maken aan de overeenkomst per aangetekend schrijven. De
beëindiging zal ingaan op de eerste dag van de zesde maand volgend op de maand waarin de

stopzetting van de overeenkomst werd betekend,

Artikel4
De Stad Eeklo zal de vzw

hoofdzakelijk ondersteunen door het ter beschikking stellen van
lokalen voor vergaderingen en activiteiten.
CIS

De vzw CIS kan, indien gewenst, jaarlijks in oktober een grondig gemotiveerde budgetaanvraag

indienen voor financiële ondersteuning van activiteiten die het voorziet voor het volgende
kalenderjaar.

verbindt er zich toe om deze aanvraag mee te nemen in haar jaarlijkse
budgetbesprekingen maar neemt geen enkel engagement naar eventuele goedkeuring.
De Stad Eeklo

Artikel 5
De vzw CIS beslist autonoom over de activiteiten die het wenst

te organiseren.

Bij het begin van elk kalenderjaar stuurt ze haar activiteitenkalender voor het komende jaar ter

informatie door naar het Eeklose Stadsbestuur.

Artikel6
De Stad Eeklo beslist autonoom met welke steden ze verzusteringsakkoorden wenst af

te

sluiten, te behouden of stop te zetten. Deze beslissingen van de Stad Eeklo gebeuren na advies
van de vzw ClS.

,.COMITE

INTERNATIONALE SAMENWERKING
In afkorting "CIS"
Vereni ging zonder Winstoogmerk
OPRICHTINGSAKTE

DE ONDERGETEKENDEN

1.

De heer VERHUTST Luc Georges Simonne, nationaal nummer 72O22I063 57, geboren
te Lokeren op 21 febru ari t975, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4.
Van Belgische nationaliteit.

2.

De heer ITERBEKE Luc Aimé M., nationaal nummer

7ttOI6O37 24, geboren te Sleidinge

op L6 oktober L97L, wonend te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 89.
Van Belgische nationaliteit,

3.

Mevrouw VAN DE GEHUCHTE Marleen Gabriëlla B, nationaal nummer 541013 260
69, geboren te Eeklo op 13 oktober 7954, wonend te 9900 Eeklo, Rabautstraat 78.
Van Belgische nationaliteit.

VERKLAREN

Dat zij overeengekomen zijn om onder elkaar en voor allen die later werkelijk lid zullen
worden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 27 juni I92L en de latere wijzigingswetten en besluiten.
Zij verklaren de vereniging zonder winstoogmerk op te richten onder de volgende

voorwaarden en met de hierna vermelde statuten:

Hoofdstuk l. Benami

zetel, doel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam " Comite voor lnternationale Samenwerking", in afkorting

"cls".
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gevestigd te Kriekmoerstraat 89 , 9900
Eeklo en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.
Artikel 3
Het doel van de vzw CIS is om de bekendheid te vergroten bij de Eeklose bevolking van de
Verzustering van Eeklo met andere Europese steden en dit door diverse activiteiten te

t

organiseren.
Verder wil de vzw CIS de samenwerking faciliteren/bevorderen tussen personen/groepen uit
Eeklo en uit de diverse zustersteden.
De vzw CIS is geen Stedelijke Raad, noch enig ander officieel overlegorgaan van het Eeklose
Stadsbestuur.
De vzw CIS organiseert zijn activiteiten volledig autonoom en hoeft hiervoor geen
goedkeuring te krijgen van het Eeklose stadsbestuur.
De vzw CIS is volledig neutraal en staat los van elke politieke beweging en/of geloof. Ze staat
open voor alle personen die zich willen inzetten voor de doelstellingen geformuleerd in

Artikel 3,

Artikel4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk I l. Lidmaatschap

Artikel 5
De vereniging telt werkende leden en toegetreden leden
Artikel 6
Werkende leden
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van stemrecht op de Algemene Vergadering,
komt uitsluitend toe aan de werkende leden.
Een werkend lid is altijd een natuurlijk persoon.
ln principe is een werkend lid iemand die in de Raad van Bestuur actief is of iemand die
binnen de clusterwerking van een betrokken land of thema actief is.
De vzw CIS zal maximaal 15 werkende leden hebben.
Beslissingen over de toetreding van werkende leden behoren tot de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur.
Werkende leden hebben alle bevoegdheden die de statuten en de wet van27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 hen toekennen, zij hebben stemrecht op de
Algemene Vergadering.
Wie werkend lid wenst te zijn, dient zijn kandidatuur schriftelijk in te richten aan de Raad
van Bestuur, of diens Voorzitter,
Artikel 7
De Raad van Bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot toetreding en zal haar beslissing
toelichten op de eerstvolgende vergadering van de werkende leden.

Artikel 8
De hoedanigheid van een werkend lid gaat verloren :
a/ door vrijwillig ontslag, dat schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt
meegedeeld en dat ten allen tijde kan gebeuren.
b/ door overlijden of rechtsonbekwaamheid van een werkend lid.
c/ door uitsluiting uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de vzw-wet.
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d/ van rechtswege in de gevallen waarin het werkend lid niet meer voldoet aan de
voorwaarden gesteld bij wet en in deze statuten.

Artikel 9
Toegetreden leden
De toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen
stemrecht. Hun aantal is onbeperkt en elk natuurlijk persoon kan lid zijn voor zover hii/zij
akkoord gaat met de doelstellingen beschreven in Artikel 3'
Een toegetreden lid kan bijvoorbeeld iemand zijn die zich op regelmatige basis als gastgezin
aanbiedt, of personen die op regelmatige tijdstippen aan een activiteit van de vzw CIS
deelnemen.
De toetreding

tot de vzw CIS is kosteloos.

Artikel 10
Lidmaatschap van de vzw CIS houdt de aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk
reglement in.

Hoofdstuk

II

l. Algemene Vergadering

Artikel 11
De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden, met uitsluiting van de
toegetreden leden, en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. ln geval van afwezigheid van
een werkend lid op de algemene vergadering, kan deze zich niet door een ander werkend lid
laten vertegenwoordigen.

wordt vastgelegd op 2 juli 2OI4 om 19,00 uur.
volgende jaarvergaderingen vinden steeds plaats op 2 juli om 19.00 uur.
De datum van de eerste jaarvergadering

De

Artikel 12
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid opgesomd in artikel4 van de wet van27
juni 7921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2OL2 :
' De wijziging van de statuten
. De benoeming en afzetting van de bestuurders

'
'
.
.

De kwijting aan de bestuurders
De goedkeuring van de begroting en van de rekening
De ontbinding van de vereniging

Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen'

Artikel 13
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens het doel
of het belang van de vereniging zulks vereist of wanneer minstens 2OTovan de werkende
leden het vragen.
Zij moet minstens één maal per jaar worden gehouden, op uitnodiging van de Voorzitter of
de plaatsvervanger.
3

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering kan verspreid worden via e mail. Deze
vermeldt datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering. De uitnodigingen worden
minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd.

Artikel 14
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld als minstens de helft van de werkende
leden aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van de
aanwezigen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
Voor de wijziging van de statuten, uitsluiting van werkende leden en de ontbinding van de
vereniging geldt art. 8 van de wet op de vzw's.
lngeval het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering bijeen
geroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezigen
of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag evenwel niet gehouden worden
binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.
Artikel 15
Van elke vergadering worden er notulen gemaakt, die ondertekend worden door de
Voorzitter. Werkende leden hebben het recht op de maatschappelijke zetel van de vzw
inzage te vragen van de notulen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, alsook
van het register van de leden en alle boekhoudkundige stukken.

Hoofdstuk lV De Raad van Bestuur

Artikel 16
De Raad van Bestuur of kernbestuur van de vzw CIS is samengesteld uit minimaal 3
personen en maximaal 12 personen. Een lid van de Raad van Bestuur is een natuurlijk
persoon enhij/zij maakt deel uit van de werkende leden van de vereniging. De leden van de
Raad van Bestuur worden voor een periode van 6 jaar, overeenkomstig elke start van een
nieuwe gemeentelijke legislatuur, benoemd door de Algemene Vergadering.
Artikel 17
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander
orgaan van de vereniging zijn toegewezen.De werking van de vzw CIS wordt toegelicht in
het Huishoudelijk reglement.
Voor de jongerenwerking van de vzw CIS werkt de Raad van Bestuur samen met de
Jongerenafdeling van de vzw ClS.
Er is steeds 1 vertegenwoordiger van de Jongerenafdeling in de Raad van Bestuur.
De werking van de jongerenafdeling wordt toegelicht in een specifiek Huishoudelijk
reglement,
Artikel 18
De vzw CIS wordt tegenover leden en derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
handtekening van 2 of meer bestuurders die de functies van Voorzitter, Ondervoorzitter of
Penningmeester u itoefenen.
Artikel 19
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De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist, op
uitnodiging van de voorzitter of de ondervoorzitter. De uitnodiging gebeurt via e mail. Deze

vermeldt datum, plaats en agenda van de Raad van Bestuur. Agendapunten kunnen worden
toegevoegd wanneer een gewone meerderheid van de leden aanwezig is.
Artikel 20
De Raad van Bestuur kan slechts besluiten wanneer een gewone meerderheid van de leden
aanwezig is. lngeval het quorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige
leden.

Artikel 2L
De besluiten van de Raad van Bestuur worden neergeschreven in de notulen, die op de
maatschappelijke zetel ter inzage liggen van de werkende leden.
Hoofdstuk V. Diversen

Artikel 22
Elk jaar stelt de Raad van Bestuur de rekeningen en begroting op van respectievelijk het
afgelopen en het komend boekjaar, lopend van l januari tot en met 31 december. Deze
worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering, die kwijting
verleent aan de bestuurders. Het eerste boekjaar eindigt per 31 december 2014,
Artikel 23
Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meerdere
vereffenaars aan; zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan het netto-actief
van het vermogen moet gegeven worden.
Artikel 24
Het is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om een huishoudelijk reglement op te
ste

II

en.

BENOEMINGEN

te hebben en de statuten vastgesteld te hebben beslissen
de oprichters, in algemene vergadering verenigd, als eerste bestuurders te benoemen voor
een hernieuwbare periode van zes jaren:
Na aldus de vereniging opgericht

-

De heer Verhulst Luc, voornoemd,
De heer lterbeke Luc, voornoemd.

Mevrouw Van De Gehuchte Marleen, voornoemd

De aldus benoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te

aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming zou

kunnen verzetten.
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RAAD VAN BESTUUR

De hiervoor benoemde bestuurders, in raad verenigd, beslissen met eenparigheid van

stemmen te benoemen:

tot voorzitter van de vereniging: de heer Verhulst Luc, voornoemd.
Tot secretaris van de vereniging: mevrouw Van De Gehuchte Marleen, voornoemd.
Tot penningmeester van de vereniging: de heer Luc lterbeke, voornoemd.

Onderhavige akte werd opgemaakt te Eeklo
er partijen zijn.

op

12 december 2OL3, in zoveel exemplaren als

Door de ondertekening van de akte erkent elk lid een origineel exemplaar ontvangen te
hebben.

VERHULST LUC

ITERBEKE LUC

VAN DE GEHUCHTE MARLEEN
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