STATUTEN WIJKCENTRUM DE KRING vzw
Goedgekeurd AV 15.01.2019
I.

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art. 1

De vereniging draagt de naam WIJKCENTRUM DE KRING vzw

Art. 2

De maatschappelijk zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Zuidmoerstraat 136/8,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Art. 3

De vereniging stelt zich tot doel de organisatie en uitbouw van een geïntegreerde dienstverlening
met het oog op het realiseren van de sociale grondrechten van elke burger, maar met bijzondere
aandacht voor burgers in een maatschappelijk kwetsbare positie.
De vereniging streeft naar samenwerking met bestaande dienstverleningsinitiatieven.
De vereniging kan zich voor de verwezenlijking van haar doelstelling voorzien van de nodige
infrastructuur; ze kan hiervoor gebruiks- of huurovereenkomsten afsluiten of eigendom verwerven.

Art. 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II

LIDMAATSCHAP

II.1.

LEDEN

Art. 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf bedragen.

Art. 6

Kandidaat leden moeten blijk geven van een sociale bewogenheid en de statuten van de vereniging
onderschrijven. Leden komen uit de volgende groepen :
1/
de eerste groep zijn personen die personeelslid of bestuurder zijn in een dienst of
vereniging met sociale doelstelling, actief in Eeklo
2/
de tweede groep leden bestaat uit max 6 leden; waarvan er max 2 lid zijn van het BCSD
OCMW Eeklo; er max 2 lid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen/Vast
Bureau Eeklo en er max 2 lid zijn van de Gemeenteraad/OCMWraad Eeklo, waarbij deze
laatste geen lid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau Eeklo of
het BCSD OCMW Eeklo
3/
derde groep zijn personen met een eigen deskundigheid, nuttig voor de verwezenlijking van
de doelstellingen van de vereniging.
De leden van de eerste en derde groep samen moeten evenwel steeds de meerderheid van de leden
uitmaken.
Kandidaat-leden richten hun aanvraag schriftelijk tot de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de
kandidatuur onderzoekt en voorlegt aan de Algemene Vergadering, die beslist.

Art. 7

Er is door de leden geen lidgeld verschuldigd.

II.2.

TOEGETREDEN LEDEN

Art. 8

Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vzw onderschrijft, gebruiker is van de
vereniging en blijk geeft van een zeker engagement in de vereniging, kan bij de voorzitter van de
Raad van Bestuur een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden.
De Raad van Bestuur zal op haar eerstvolgende vergadering beslissen over de aanvaarding van de
kandidaat als Toegetreden Lid.
Lidmaatschap als Toegetreden Lid is beperkt tot vier jaar.

Er worden slechts vier Toegetreden Leden toegelaten tot de vereniging.
Art 9

Toegetreden leden worden uitgenodigd naar de Algemene Vergadering, nemen er volwaardig aan
deel, evenwel zonder stemrecht.

Art.10

Er is door de Toegetreden Leden geen lidgeld verschuldigd.

II.3.

ONTSLAG en UITSLUITING

Art.11

Elk lid of toegetreden lid kan ten alle tijde vrijwillig ontslag nemen door dit schriftelijk aan de voorzitter
van Raad van Bestuur te melden.
Uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de Algemene Vergadering met een
tweederde meerderheid van de stemgerechtigde leden.
Uitsluiting van een toegetreden lid kan alleen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur met
een gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden.

Art.12

Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen
aanspraak maken op enig aandeel in het vermogen van de vereniging.

III.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 13

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens aanwezigheid de ondervoorzitter van de Raad van
Bestuur of bij beider afwezigheid door de oudste -in jaren- van de aanwezige bestuurders.

Art. 14

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
1/
de wijziging van de statuten
2/
de benoeming en de afzetting van de leden van de Raad van Bestuur
3/
de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging
4/
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
5/
de goedkeuring van de begroting en de rekening
6/
de ontbinding van de vereniging
7/
de aanvaarding en de uitsluiting van een lid
8/
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

Art. 15

Er zal jaarlijks een Algemene Vergadering worden gehouden in het eerste semester. Alle leden en
toegetreden leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
Een Buitengewone Algemene Vergadering kan telkens bijeengeroepen worden op initiatief van de
Raad van Bestuur of op verzoek van tenminste 1/5 van de leden. Alle leden en toegetreden leden
moeten ertoe uitgenodigd worden

Art. 16

De vergaderingen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2
bestuurders bijeengeroepen per gewone brief of per mail minstens 14 dagen voorafgaand aan de
datum van de Algemene Vergadering.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum,uur en de agenda. Een agendapunt met toelichting dat door
een lid wordt aangebracht minstens 8 dagen voor de vergadering, wordt aan de agenda
toegevoegd. Toegevoegde agendapunten worden aan alle leden bezorgd voor de vergadering.

Art. 17

Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft 1 stem.
Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is
van de vereniging. Een gevolmachtigde kan slechts één ander lid van de vereniging
vertegenwoordigen.

Art. 18

De Algemene Vergadering komt rechtsgeldig samen als minstens de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordig is. Wanneer dit niet het geval is kan een tweede vergadering worden

samengeroepen met dezelfde agenda die rechtsgeldig samenkomt welke ook het getal van
aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, tenzij de wet een andere meerderheid voorziet.
Art.19

Van de vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat de eerstvolgende vergadering wordt
voorgelegd ter goedkeuring. De verslagen worden bijgehouden in een apart register.Uittreksels van
de verslagen kunnen bekomen worden onder handtekening van de voorzitter en secretaris of van
één van beiden en een bestuurder.

IV.

RAAD VAN BESTUUR

Art. 20

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste 4 leden,
benoemd door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 21

De Raad van Bestuur wordt om de vier jaar benoemd ; bij tussentijdse benoemingen loopt de termijn
tot aan de vierjaarlijkse benoeming van de Raad van Bestuur. De datum van de jaarlijkse Algemene
Vergadering geeft het begin en het einde aan van de vier jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen ten alle tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter of
door de Algemene Vergadering ontslagen worden met tweederde meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 22

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester.

Art. 23

De Raad van Bestuur bestuurt handelend als een college, vertegenwoordigt de vereniging in en
buiten rechte en verbindt geldig de vereniging zonder bijkomende machtiging van de Algemene
Vergadering in alle gerechtelijk en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Alle bevoegdheden die niet door de wet en door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene
Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Art. 24

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vereniging het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van afwezigheid van de
voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste bestuurder
indien de ondervoorzitter eveneens afwezig is.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder heeft één stem. Een bestuurder mag zich door een andere
bestuurder laten vertegenwoordigen maar beschikt slechts over één volmacht. Beslissingen van de
Raad van Bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Van elke Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt dat aan alle bestuurders wordt bezorgd en
ook bewaard in een notulenregister dat wordt bewaard op de maatschappelijk zetel en dat ter inzage
ligt van de leden.

Art. 25

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere
bestuurders of aan derden, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het
gebruik van maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.
De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur benoemen, bestaande uit maximum vijf bestuurders,
waaronder de voorzitter en de secretaris. Hieraan wordt tevens de coördinator toegevoegd.
Tot de taken van het Dagelijks Bestuur behoren alle handelingen die dag aan dag moeten worden

verricht om de normale gang van zaken te de vzw ter verzekeren en die, hetzij wegens hun minder
belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de
Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Ten aanzien van derden is de vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders, hiertoe door de Raad van Bestuur gemachtigd, behoudens wanneer de Raad van
Bestuur één afgevaardigd-bestuurder wiens bevoegdheden hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.
V

REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Art. 26

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december
Elk jaar stelt de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het
volgend jaar op. Beide elementen worden ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar
en dit voor 30 juni onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Deze beslist
vervolgens over het verstrekken van kwijting van de bestuurders en desgevallend van de
aangestelde commissarissen.

VI.

ONTBINDING

Art.27

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege kan slechts
de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging beslissen op de wijze vastgelegd door de
wet.
Bij ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na vereffening van de schulden en het
aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een vereniging die het best aansluit bij de
doelstellingen van onderhavige vereniging op beslissing van de Algemene Vergadering.

VII.
Art. 28

SLOTBEPALINGEN
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, en latere
wijzigingen, van toepassing, evenals andere wettelijke bepalingen of gebruiken terzake.

