GEWIJZIGDE STATUTEN
HET EEPOS
VERENIGING TITEL VIII HOOFDSTUK I van het OCMW-decreet

Deze statutenwijziging wijzigt de statuten van ‘Het Eepos (Wonen voor volwassen personen met
een handicap)”, vastgesteld bij oprichtingsakte dd. 08.12.2006.
Bij wijziging van een artikel wordt telkens het oorspronkelijke artikel weergegeven.

Titel I

Benaming, vorm, doel, zetel en duur

Artikel 1
Onder de benaming “Het Eepos” wordt de door de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn van Geel en Laakdal opgerichte vereniging verdergezet. Deze vereniging is
onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van negentien december
tweeduizend en acht betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, verder in deze statuten aangeduid als “het OCMW-decreet”.
Al de akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van de
vereniging, vermelden de benaming van de vereniging met, onmiddellijk daarvoor of
daarna, de leesbaar en voluit geschreven woorden : "vereniging onderworpen aan titel
VIII, hoofdstuk I, van het decreet van negentien december tweeduizend en acht
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" of
"OCMW-vereniging van publiekrecht".
Oorspronkelijk artikel 1
Onder de benaming “Het Eepos (Wonen voor volwassen personen met een handicap)” vereniging
onderworpen aan de wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, wordt door de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn van Geel en Laakdal een vereniging opgericht, beheerst door
de voormelde organieke wet, verder in deze statuten aangeduid als “organieke wet”.

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel het organiseren van huisvesting, opvang en begeleiding van
personen met een handicap.
De vereniging mag alle verrichtingen stellen welke betrekking hebben op haar doel of van
die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan bevorderen.
Oorspronkelijk artikel 2
De vereniging heeft tot doel het organiseren van opvang en begeleiding van volwassen personen
met een handicap.
De vereniging mag alle verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of van die aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan bevorderen.

Artikel 3
De maatschappelijke zetel is gevestigd op hetzelfde adres als het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Laakdal, Markt 19 – 2430 Laakdal.
De raad van bestuur kan één of meer administratieve zetels instellen op het grondgebied
van de deelgenoten.
Oorspronkelijk artikel 3
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Laakdal (Veerle), Veerledorp 17, op hetzelfde adres als het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal.
De raad van bestuur kan één of meer administratieve zetels instellen op het grondgebied van de
deelgenoten.

Artikel 4
De vereniging werd opgericht voor de duur van dertig jaar en nam een aanvang op één
januari tweeduizend en zeven.
Aan de bestaande vereniging Het Eepos, met vestigingen “Huis Eeckhoudt”, Meerlaarstraat
79 - 2430 – Laakdal en “Huis De Post” Kollegestraat 34 – 2440 Geel worden toegevoegd:
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“OCMW-dagcentrum Vogelzang”, Vogelzang 48 – 2430 Laakdal en “OCMW-dagcentrum
Geel” Nieuwstraat 27a – 2440 Geel.
Als de algemene vergadering, overeenkomstig art. 224 en art. 232 van het OCMW-decreet,
de duur van de vereniging wenst te verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen één
jaar voor het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn en dit op de wijze
bepaald in artikel 21van deze statuten.
De leden zijn evenwel niet individueel gebonden door de beslissing van verlenging: zij
kunnen op dat moment uit de vereniging treden mits zij de raad van bestuur hiervan kennis
geven binnen de veertig dagen die volgen op de verzending van de beslissing tot
verlenging.
Oorspronkelijk artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor de duur van dertig jaar en neemt een aanvang op één januari
tweeduizend en zeven.
Als de algemene vergadering, overeenkomstig art. 131 van de organieke wet, de duur van de
vereniging wenst te verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen één jaar voor het verstrijken
van de in het eerste lid vermelde termijn en dit op de wijze bepaald in artikel 23 van deze statuten.
De leden zijn evenwel niet individueel gebonden door de beslissing van verlenging: zij kunnen op dat
moment uit de vereniging treden mits zij de raad van bestuur hiervan kennis geven binnen de veertig
dagen die volgen op de verzending van de beslissing tot verlenging.

Artikel 5
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij deze
verbintenissen kan nakomen.
Oorspronkelijk artikel 5
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan zo zij deze
verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, reservefonds, kasgeldfonds en
vastbeloofde toelagen.
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Titel II

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 6
§1 Voor de bestaande gebouwen, zijnde “Huis Eeckhoudt”, Meerlaarstraat 79 - 2430 –
Laakdal, “Huis De Post” Kollegestraat 34 – 2440 Geel,“OCMW-dagcentrum Vogelzang”,
Vogelzang 48 – 2430 Laakdal en “OCMW-dagcentrum Geel” Nieuwstraat 27a – 2440
Geel, worden de niet-gesubsidieerde investeringskosten gedragen door het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn op wiens grondgebied de voorziening zich
bevindt. Deze investeringskosten betreffen de bouw-, de aankoop- en
verbouwingskosten met betrekking tot huisvesting en verblijf, alsmede alle duurzame
investeringen die hiermee samenhangen (bijvoorbeeld: uitbreidingskosten, kosten die
betrekking hebben op de standvastigheid van het gebouw, en alle goederen die door
de BTW-wetgeving als onroerende goederen worden beschouwd, enzovoort)
Het respectievelijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dient dit
uitdrukkelijke goed te keuren.
Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn kan het vastgoed en de roerende
goederen, die als investering beschouwd worden en dienstig zijn voor de vereniging,
voor één euro inbrengen in de vereniging. Niet-gesubsidieerde investeringskosten
worden in dit geval, vanaf de inbreng, gedragen door de vereniging zelf.
Deze ingebrachte gebouwen en de overige ingebrachte investeringsgoederen zullen,
bij een eventuele ontbinding van de vereniging of uittreding van een Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, terug naar het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van herkomst gaan. Investeringen gedaan door de vereniging
aan deze gebouwen vloeien bij ontbinding terug naar het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van herkomst en deze laatste betaalt aan de vereniging in ruil
de boekhoudkundige waarde ervan.
§2 Nieuwe investeringen aangegaan vanaf één januari tweeduizendachttien, exclusief de
investeringen aan de gebouwen vermeld in §1 van dit artikel, worden gedragen door
Het Eepos en zullen bij een eventuele ontbinding van de vereniging verdeeld worden
conform art. 43 van deze statuten.
Oorspronkelijk artikel 6
Voor woonvoorzieningen die door de vereniging opstart worden, worden de niet-gesubsidieerde
investeringskosten gedragen door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn op wiens
grondgebied de woonvoorziening zich bevindt. Deze investeringskosten betreffen de bouw-, de
aankoop- en verbouwingskosten met betrekking tot de huisvesting, alsmede alle duurzame
investeringen die hiermee samenhangen (bijvoorbeeld:. uitbreidingskosten, kosten die betrekking
hebben op de standvastigheid van het gebouw, en alle goederen die door de BTW-wetgeving als
onroerende goederen worden beschouwd, enzovoort)
Als investeringskosten worden eveneens in aanmerking genomen de aankoop van roerende goederen
zoals tafels, computers, stoelen, bedden zonder dat deze opsomming beperkend is en voor zover de
waarderingsregels van de vereniging de betreffende goederen als investeringsgoederen beschouwen.
Deze waardering gebeurt door de algemene vergadering.
Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn kan het vastgoed en de roerende goederen, die
als investering beschouwd worden en dienstig zijn voor de vereniging, voor één euro inbrengen in
de vereniging.
Het vastgoed en de overige investeringsgoederen zullen, bij een eventuele ontbinding van de
vereniging of uittreding van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, terug naar het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van herkomst gaan.

Artikel 7
De wijze en datum van betalen wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
Oorspronkelijk artikel 7: idem
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Artikel 8
Onverminderd de toepassing van art. 231 van het OCMW-decreet en het nakomen van de
verplichting hen opgelegd door deze statuten, zijn de deelgenoten slechts verantwoordelijk
tot beloop van het door hen ingetekende kapitaal van de vereniging.
Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid.
Oorspronkelijk artikel 8
Onverminderd de toepassing van art. 130 van de organieke wet en het nakomen van de verplichting
hen opgelegd door deze statuten, zijn de deelgenoten slechts verantwoordelijk tot beloop van het
door hen ingetekende kapitaal van de vereniging.
Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid.

Artikel 9
De vereniging mag geen verbintenissen aangaan die uitgaven met zich meebrengen die
niet gedekt zijn door inkomsten, reserves, toelagen of gewaarborgde leningen of
maatschappelijk kapitaal of een waarborg van de betrokken Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Oorspronkelijk artikel 9
Initiatieven van de vereniging die slechts betrekking hebben op het werkgebied van één van de
aangesloten Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, kunnen enkel tot stand komen na het
akkoord van dit Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
De hieraan verbonden investeringskosten zullen enkel verrekend worden op het bij het initiatief
betrokken Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Oorspronkelijk artikel 10: wordt geschrapt
Indien een deelgenoot binnen de dertig dagen na de door de raad van bestuur vastgestelde datum
de vereiste betaling niet heeft verricht, is voor deze sommen de wettelijke jaarlijkse intrest aan de
vereniging verschuldigd, met ingang van de datum waarop het bedrag eisbaar is.
Oorspronkelijk artikel 11: wordt geschrapt
De vereniging mag geen verbintenissen aangaan die uitgaven met zich meebrengen die niet gedekt
zijn door inkomsten, reserves, toelagen of gewaarborgde leningen of maatschappelijk kapitaal of een
waarborg van de betrokken Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 10
De eventuele exploitatieverliezen van de vereniging worden voor twintig procent gedragen
door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Geel en voor twintig procent
door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal. De resterende
zestig procent wordt verdeeld a rato van het aantal inwoners.
Exploitatiekosten betreffen de personeelskosten, woon- en leefkosten van de persoon met
een beperking , telefoonkosten, de kosten van het normale onderhoud, de herstellingen
en de dagdagelijkse werking van de voorziening(en) en alle goederen die niet als
investeringsgoederen worden beschouwd.
Oorspronkelijk artikel 12
De eventuele exploitatieverliezen van de vereniging worden voor twintig procent gedragen door het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Geel en voor twintig procent door het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal. De resterende zestig procent wordt verdeeld a
rato van het aantal inwoners.
Exploitatiekosten betreffen de personeelskosten, de dagprijs per gehandicapte persoon,
telefoonkosten, de kosten van het normale onderhoud, de herstellingen en de dagdagelijkse werking
van de woonvoorziening(en) en alle goederen die niet als investeringsgoederen worden beschouwd.

Artikel 11
Indien andere rechtspersonen tot de vereniging toetreden, wordt over hun inbreng beslist
door de algemene vergadering.
Oorspronkelijk artikel 13: idem

Artikel 12
Bij de toetreding van nieuwe leden wordt in een afzonderlijke akte een overeenkomst
gesloten betreffende de rechten die de leden van de vereniging kunnen laten gelden op de
inbrengen die zij zouden gedaan hebben bij de toetreding tot de vereniging of tijdens hun
deelgenootschap.
Oorspronkelijk artikel 14: idem
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Titel III

Leden

Artikel 13
De vereniging is samengesteld uit de in artikel 1 van deze statuten opgesomde Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Andere Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn kunnen later toetreden bij beslissing
van de algemene vergadering en na goedkeuring van de toetredingsbeslissing van de raad
voor maatschappelijk welzijn door de respectievelijke gemeenteraad.
De hoedanigheid van deelgenoot wordt vastgesteld door overbrenging van de behoorlijk
goedgekeurde toetredingsbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in een
daartoe bestemd register.
Oorspronkelijk artikel 15: idem

Artikel 14
De hoedanigheid van deelgenoot wordt verloren door:
- Uittreding
Behoudens toepassing van art. 225 lid 1 van het OCMW-decreet kan geen aanvraag tot
uittreding worden toegestaan tijdens de eerste drie jaar volgend op de aanvaarding.
Elk lid dat zich wenst terug te trekken moet, in de loop van de eerste zes maanden van
het kalenderjaar, per aangetekend schrijven ontslag indienen bij de voorzitter van de raad
van bestuur. De raad van bestuur zal de aanvraag voorleggen op de eerstkomende,
eventueel daartoe samengeroepen algemene vergadering die beslist overeenkomstig
artikel 18van deze statuten.
Zo de uittreding wordt toegestaan, heeft deze uitwerking vanaf éénendertig december van
het daarop volgend dienstjaar.
Door de uittreding vervallen de mandaten van de door hem gekozen of voorgedragen leden
in alle organen van de vereniging.
- Uitsluiting
Tot uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering omwille van het niet uitvoeren
door een deelgenoot van zijn verbintenissen tegenover de vereniging.
De betrokken deelgenoot moet per aangetekend schrijven uitgenodigd worden om gehoord
te worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist
overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
Door de uitsluiting vervallen de mandaten van de door hem gekozen of voorgedragen leden
in alle organen van de vereniging.
Oorspronkelijk artikel 16
De hoedanigheid van deelgenoot wordt verloren door:
Ontslag
Behoudens toepassing van art. 123 lid 1 van de organieke wet kan geen aanvraag tot uittreding
worden toegestaan tijdens de eerste drie jaar volgend op de aanvaarding.
Elk lid dat zich wenst terug te trekken moet, in de loop van de eerste zes maanden van het
kalenderjaar, per aangetekend schrijven ontslag indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal de aanvraag voorleggen op de eerstkomende, eventueel daartoe
samengeroepen algemene vergadering die beslist overeenkomstig artikel 20 van deze statuten.
Zo de uittreding wordt toegestaan, heeft deze uitwerking vanaf éénendertig december van het
daarop volgend dienstjaar.
Door de uittreding vervallen de mandaten van de door hem gekozen of voorgedragen leden in alle
organen van de vereniging.
Uitsluiting
Tot uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering omwille van het niet uitvoeren door een
deelgenoot van zijn verbintenissen tegenover de vereniging.
De betrokken deelgenoot moet per aangetekend schrijven uitgenodigd worden om gehoord te worden
door de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 20 van deze
statuten.
Door de uitsluiting vervallen de mandaten van de door hem gekozen of voorgedragen leden in alle
organen van de vereniging.

GEWIJZIGDE STATUTEN VERENIGING “Het Eepos”

pagina 5

Artikel 15
De uittredende of uitgesloten deelgenoot kan op geen enkel aandeel van het vermogen,
reserves of kasgelden van de vereniging aanspraak maken. Hij kan niet de teruggave eisen
van de betaalde bijdragen.
Hij kan wel de tegenwaarde ontvangen van zijn inbreng in de vereniging, geraamd volgens
de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van het ontslag. Deze terugbetaling kan
slechts plaats hebben na vereffening.
De termijn waarop deze terugbetaling moet geschieden is binnen de zes maanden met als
uiterste limiet éénendertig december van het daaropvolgende dienstjaar. Tijdens deze
termijn brengt de terug te betalen som geen enkele intrest op.
Oorspronkelijk artikel 17: idem
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Titel IV

De Algemene Vergadering

Artikel 16
De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de deelgenoten. Iedere
deelgenoot is in de algemene vergadering vertegenwoordigd door negen leden.
Ieder lid van de algemene vergadering heeft één stem.
Elk stemgerechtigd lid kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een ander
stemgerechtigd lid van de algemene vergadering.
Een stemgerechtigd lid kan slechts houder zijn van één volmacht.
De beslissingen van de algemene vergaderingen binden alle deelgenoten.
De secretarissen van de betrokken Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en
deskundigen kunnen de algemene vergadering bijwonen zonder stemrecht.
Oorspronkelijk artikel 18: idem

Artikel 17
Tenzij de regelgeving bepaalde bevoegdheden toewijst aan de raad van beheer, is de
gewone algemene vergadering bevoegd voor volgende aangelegenheden:
- het wijzigen van de statuten;
- het vaststellen van het meerjarenplan en de wijzigingen aan het meerjarenplan;
- het vaststellen van het budget en de wijzigingen van het budget;
- het vaststellen van de waarderingsregels;
- het vaststellen van de jaarrekeningen;
- het ontbinden van de vereniging;
- het aanvaarden van nieuwe deelgenoten, met inbegrip van het vaststellen van hun
inbreng;
- het verlengen van de duur van de vereniging;
- het goedkeuren van het jaarverslag en het aanduiden van de leden van de raad van
bestuur op voordracht van de deelgenoten die zij vertegenwoordigen;
Alle stukken die op voormelde documenten betrekking hebben liggen ter inzage op de zetel
van de vereniging.
De algemene vergadering spreekt zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting die
dient verleend te worden aan de bestuurders.
De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen.
Oorspronkelijk artikel 19
De gewone algemene vergadering is bevoegd voor volgende aangelegenheden:
het wijzigen van de statuten;
het goedkeuren van het budget;
het opstellen van de boekhoudkundige waarderingsregels;
het goedkeuren van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
het ontbinden van de vereniging;
het aanvaarden van nieuwe deelgenoten, met inbegrip van het vaststellen van hun inbreng;
het verlengen van de duur van de vereniging;
het goedkeuren van het jaarverslag en het aanduiden van de leden van de raad van bestuur op
voordracht van de deelgenoten die zij vertegenwoordigen;
Alle stukken die op voormelde documenten betrekking hebben liggen ter inzage op de zetel van de
vereniging.
De algemene vergadering spreekt zich bij bijzondere stemming uit over de ontlasting die dient
gegeven te worden aan de bestuurders.
De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen.

Artikel 18
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden
samengeroepen telkens deze dit noodzakelijk acht. Bovendien is de bijeenroeping van de
algemene vergadering verplicht binnen de maand volgend op de schriftelijke gemotiveerde
aanvraag van één derde van de leden in de algemene vergadering of op verzoek van een
deelgenoot.
De buitengewone algemene vergadering neemt de beslissingen bij twee derde
meerderheid. Zij kan maar geldig beslissen als twee derde van de leden aanwezig zijn.
Oorspronkelijk artikel 20: idem
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Artikel 19
De uitnodigingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda. De agenda wordt
opgesteld door de raad van bestuur en moet aan de leden toekomen minstens veertien
dagen voor de datum van de algemene vergadering.
De agenda kan aangevuld worden met de punten die door de leden ten minste zeven dagen
voor de vergadering aan de raad van bestuur worden ter kennis gebracht. In dit geval zal
een bijkomende agenda ten minste drie dagen voor de algemene vergadering aan de leden
worden toegestuurd.
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan,
behalve in geval van hoogdringendheid, die door twee derde van de aanwezige leden moet
worden vastgesteld.
Oorspronkelijk artikel 21: idem

Artikel 20
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, en bij dienst ontstentenis door het oudste
lid in functie van de raad van bestuur, of bij gelijkheid, door het oudste lid in jaren van de
raad van bestuur.
De taak van secretaris wordt waargenomen door de directeur van de vereniging. Deze
bevoegdheid en de daaraan verbonden verplichtingen kunnen door hemzelf niet
gedelegeerd worden. Bij diens afwezigheid zal de algemene vergadering een waarnemend
secretaris aanduiden.
Oorspronkelijk artikel 22: idem

Artikel 21
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist geldig indien de meerderheid van de
afgevaardigden aanwezig is, behoudens in de bijzondere gevallen bepaald door de wet of
door onderhavige statuten.
Wanneer de voorwaarde van aanwezigheid niet is vervuld, wordt binnen de twee maanden
een nieuwe algemene vergadering samengeroepen, die ongeacht haar samenstelling geldig
kan beslissen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de
bijzondere gevallen bepaald door de wet of door onderhavige statuten. Bij staking van de
stemmen is het voorstel verworpen.
De vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar, behalve als:
• het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter van de algemene vergadering
de behandeling in besloten vergadering
• de algemene vergadering met twee derde van de aanwezige leden en op
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang
van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een
budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd
in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt
in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met
dat doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de
behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat
punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering. In geval van
dringende noodzakelijkheid van het punt, kan de besloten vergadering, enkel met dat doel,
worden onderbroken.
Oorspronkelijk artikel 23
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist geldig indien de meerderheid van de
afgevaardigden aanwezig is, behoudens in de bijzondere gevallen bepaald door de wet of door
onderhavige statuten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de bijzondere
gevallen bepaald door de wet of door onderhavige statuten. Bij staking van de stemmen is het
voorstel verworpen.
Tot geheime stemming kan door de vergadering worden beslist. De geheime stemming is verplicht
indien het personen betreft.
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Oorspronkelijk artikel 24: opgenomen in nieuw artikel 21
Wanneer de voorwaarde van aanwezigheid niet is vervuld, wordt binnen de twee maanden een
nieuwe algemene vergadering samengeroepen, die ongeacht haar samenstelling geldig kan
beslissen.

Artikel 22
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de
benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw
gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald
hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Er kan alleen
gestemd worden op de kandidaten die op de lijst voorkomen. Personen worden benoemd,
aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
Nieuw artikel 22: toegevoegd

Artikel 23
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen worden, na
goedkeuring door de algemene vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register
en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de vereniging. Een eensluidend afschrift van de notulen ligt binnen de
veertien dagen na de vergadering ter inzage in de maatschappelijke zetel van de vereniging
en wordt aan alle deelgenoten verstuurd ten laatste samen met de uitnodiging voor de
volgende vergadering.
Oorspronkelijk artikel 25: idem
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Titel V

Raad van bestuur

Artikel 24
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De leden hiervan worden aangewezen door de respectievelijke raden voor maatschappelijk
welzijn en dit volgens de verkiezingsprocedure vermeld in art. 60 §3 van het OCMWdecreet voor de verkiezing van de leden van het vast bureau.
Iedere deelgenoot wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door drie
stemgerechtigde leden.
Elk der deelgenoten kan in de raad van bestuur deskundigen toelaten. Deze hebben
evenwel geen stemrecht.
De secretarissen van de betrokken Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn alsmede
één afgevaardigde van het stads- of gemeentebestuur van betrokken Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn worden, zonder enig stemrecht, op permanente wijze
toegelaten tot de vergaderingen van de raad van bestuur.
Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor de
vergaderingen van de raad van bestuur voor de besprekingen van alle nietpersoonsgebonden aangelegenheden die betrekking hebben op de werking van de
vereniging.
Oorspronkelijk artikel 26:
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De leden hiervan worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelgenoten
die zij vertegenwoordigen.
Iedere deelgenoot wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door drie stemgerechtigde leden.
Elk der deelgenoten kan in de raad van bestuur deskundigen toelaten. Deze hebben evenwel geen
stemrecht.
De secretarissen van de betrokken Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn alsmede één
afgevaardigde van het stads- of gemeentebestuur van betrokken Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn worden, zonder enig stemrecht, op permanente wijze toegelaten tot de
vergaderingen van de raad van bestuur.
Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergaderingen
van de raad van bestuur voor de besprekingen van alle niet-persoonsgebonden aangelegenheden
die betrekking hebben op de werking van de vereniging.

Artikel 25
Wanneer een mandaat van een bestuurder openvalt, heeft de deelgenoot die de bestuurder
afvaardigde, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
De definitieve vervanging heeft plaats tijdens de eerstkomende algemene vergadering. De
aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degenen die hij vervangt.
Oorspronkelijk artikel 27: idem

Artikel 26
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Bij de eerste verkiezing
loopt de termijn tot de installatie van de nieuwe Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn-raden van de deelgenoten. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Een bestuurder wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd:
- Bij verlies van het mandaat van Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijnraadslid.
- Op datum van de vernieuwing van een verkozen orgaan dat hem had voorgedragen.
In dat geval kan zijn mandaat bevestigd worden op voordracht van het bevoegde
orgaan.
- Op verzoek van het bestuur dat hij vertegenwoordigt. In dat geval zal het bestuur welke
hij vertegenwoordigt zowel aan de betrokkene als aan de vereniging zijn beslissing bij
aangetekend schrijven laten toekomen.
Oorspronkelijk artikel 28: idem

Artikel 27
De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen en verbintenissen
aangegaan door de vereniging.
Het is aan bestuurders verboden:
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-

-

-

Tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij, hetzij
persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde , rechtstreeks belang hebben of waarbij bloed-of
aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en/of rechtstreeks belang
hebben. Inzake benoeming tot ambten en tuchtmaatregelen, geldt dit verbod slechts
ten aanzien van bloed-of aanverwanten tot en met de tweede graad.
Rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige overeenkomst, aanbesteding,
levering, verkoop of aankoop voor de vereniging. Dit verbod is eveneens van toepassing
op de handelsvennootschappen waarin de bestuurder, vennoot, zaakvoerder,
beheerder of lasthebber is.
Als advocaat, notaris, zaakwaarnemer of deskundige belangen te behartigen die strijdig
zijn met die van vereniging of, anders dan kosteloos, in dezelfde hoedanigheid de
belangen van de vereniging te verdedigen.

Oorspronkelijk artikel 29: idem

Artikel 28
De bestuurders worden niet bezoldigd.
De algemene vergadering kan hen een presentiegeld toekennen, dat niet meer mag
bedragen dan het hoogste bedrag dat toegekend wordt aan de raadsleden van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de deelgenoten.
De raad van bestuur mag de reiskosten van zijn leden vergoeden (op basis van het tarief
geldend voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente waar
de zetel is gevestigd).
De algemene vergadering bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter,
voor terugbetaling in aanmerking komen.
Overeenkomstig artikel 68 van het OCMW-decreet mag de voorzitter van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn die de deelgenoot in de vereniging
vertegenwoordigt, buiten de vergoedingen, vermeld in dit artikel geen aanvullende
vergoedingen, wedden en presentiegelden genieten ten laste van de vereniging, om welke
reden of onder welke benaming ook. Dit geldt ook voor de ondervoorzitter van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Overeenkomstig artikel 109 van het OCMW-decreet mogen de personeelsleden van de
deelnemende Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn geen vergoedingen, wedden,
toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties ontvangen van de vereniging.
Oorspronkelijk artikel 30
De bestuurders worden niet bezoldigd.
De algemene vergadering kan hen een presentiegeld toekennen, dat niet meer mag bedragen dan
het hoogste bedrag dat toegekend wordt aan de raadsleden van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van de deelgenoten.
De raad van bestuur mag de reiskosten van zijn leden vergoeden (op basis van het tarief geldend
voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente waar de zetel is
gevestigd).

Artikel 29
Tijdens de eerste vergadering volgend op de benoeming van de bestuurders door de
algemene vergadering kiest de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en een
ondervoorzitter.
De taak van secretaris van de raad van bestuur wordt waargenomen door de directeur van
de vereniging. Deze bevoegdheid en de daaraan verbonden verplichtingen kunnen door
hemzelf niet gedelegeerd worden. Bij diens afwezigheid zal de raad van bestuur een
waarnemend secretaris aanduiden.
Oorspronkelijk artikel 31: idem

Artikel 30
De raad van bestuur vergadert minstens drie maal per jaar na bijeenroeping door de
voorzitter of op verzoek van minstens één derde van de leden.
Oorspronkelijk artikel 32: idem
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Artikel 31
De raad van bestuur beraadslaagt en beslist geldig indien de meerderheid van de
afgevaardigden aanwezig is, behoudens in de bijzondere gevallen bepaald door de wet of
door onderhavige statuten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de
bijzondere gevallen bepaald door de wet of door onderhavige statuten. Bij staking van de
stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 47 van het OCMW-decreet is van toepassing voor elke contractuele indienstneming
of voor elke benoeming tot ambten.
Oorspronkelijk artikel 33
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De leden van de raad van
bestuur stemmen mondeling, de voorzitter het laatst, tenzij het over personen gaat, in welk geval
de stemming geheim is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Er wordt geen rekening gehouden met
onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen.
Artikel 33 par. 3 van de organieke wet is van toepassing voor elke contractuele indienstneming of
voor elke benoeming tot ambten.

Artikel 32
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de
vereniging om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die binnen het
maatschappelijk doel van de vereniging vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk en verplichtend
wordt voorbehouden aan de voorzitter of aan de algemene vergadering door de wet of
deze statuten, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Oorspronkelijk artikel 34
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging
om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die binnen het maatschappelijk doel van de
vereniging vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk en verplichtend wordt voorbehouden aan de voorzitter
of aan de algemene vergadering door de wet of deze statuten, behoort tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie.
Alle personeelsleden worden door de raad van bestuur aangeworven of benoemd overeenkomstig
vooraf bepaalde aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.
De raad van bestuur is bevoegd tot het toepassen van alle bepalingen vervat in hoofdstuk III van de
organieke wet.

Artikel 33
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur oprichten dat belast is met het afhandelen
van zaken van dagelijks beheer en waarnaar hij bovendien andere wel omschreven
bevoegdheden kan overdragen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal vier leden.
De voorzitter van de raad van bestuur is voorzitter van het dagelijks bestuur.
Elk der deelgenoten kan in het dagelijks bestuur deskundigen afvaardigen. Deze hebben
evenwel geen stemrecht.
De taak van secretaris van het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directeur
van de vereniging. Deze bevoegdheid en de daaraan verbonden verplichtingen kunnen
door hemzelf niet gedelegeerd worden. Bij diens afwezigheid zal het dagelijks bestuur een
waarnemend secretaris aanduiden.
Oorspronkelijk artikel 35: idem

Artikel 34
Behoudens de uitzonderingen bepaald door de raad van bestuur worden alle akten die de
vereniging verbinden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.
Tenzij de raad van bestuur in een bijzonder geval hierover anders beslist, vertegenwoordigt
de voorzitter de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Tot het aangaan van leningen wordt beslist door de raad van bestuur.
Oorspronkelijk artikel 36: idem
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Titel VI

Personeel

Artikel 35
De personeelsleden van de vereniging zijn, conform artikel 229 van het OCMW-decreet,
onderworpen aan dezelfde rechtspositieregeling en hetzelfde pensioenstelsel en aan
dezelfde bepalingen van het OCMW-decreet als die welke van toepassing zijn op de
personeelsleden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dat de gemeente
bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Oorspronkelijk artikel 37
De personeelsleden van de vereniging zijn, conform artikel 128 van de organieke wet, onderworpen
aan hetzelfde administratief statuut, reglement contractuelen, geldelijk statuut en pensioensstelsel
en aan dezelfde bepalingen van de wet als die welke van toepassing zijn op de personeelsleden van
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dat de gemeente bedient waar de zetel van de
vereniging gevestigd is.

Titel VII

Administratief toezicht

Artikel 36
De regels van het administratief toezicht zoals bepaald in het OCMW-decreet zijn van
toepassing op de vereniging.
Een college, samengesteld uit de respectievelijke financieel beheerders van de deelgenoten
heeft controlebevoegdheid op de gevoerde boekhouding en maakt hiervan verslag op voor
de algemene vergadering.
Oorspronkelijk artikel 38
De regels van het administratief toezicht zoals bepaald in de organieke wet zijn van toepassing op
de vereniging.
Een college, samengesteld uit de respectievelijke ontvangers van de deelgenoten heeft
controlebevoegdheid op de gevoerde boekhouding en maakt hiervan verslag op voor de algemene
vergadering.

Titel VIII

Resultatenrekeningen, balans en winstverdeling

Artikel 37
Het dienstjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Oorspronkelijk artikel 39: idem

Artikel 38
De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van het
OCMW-decreet (art. 230).
Oorspronkelijk artikel 40
De boekhouding van de vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen art. 129 van de
organieke wet.

Artikel 39
Bij een positief resultaat op kasbasis van het boekjaar worden deze financiële middelen
niet uitgekeerd aan de deelgenoten.
Oorspronkelijk artikel 41
De eventuele winst wordt gestort in een reservefonds.

Artikel 40
Bij een negatief resultaat op kasbasis van het boekjaar zullen de deelgenoten dit dragen
volgens de bepalingen van artikel 10van deze statuten.
Oorspronkelijk artikel 41
Wordt een dienstjaar met verlies afgesloten, dan wordt dit gedelgd door het in artikel 41 bedoelde
reservefonds.
Zo dit ontoereikend is zullen de deelgenoten het tekort van de gewone activiteiten van de vereniging
dragen volgens de bepalingen van artikel 12 van deze statuten.
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Artikel 41
Onverminderd de toepassing van artikel 40van deze statuten is voor bijkomende
rechtstreekse of onrechtstreekse financiële inbreng of verbintenissen van één of meerdere
deelgenoten, steeds het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de betrokken
deelgenoot of deelgenoten vereist.
Oorspronkelijk artikel 43
Onverminderd de toepassing van artikel 42 van deze statuten is voor bijkomende rechtstreekse of
onrechtstreekse financiële inbreng of verbintenissen van één of meerdere deelgenoten, steeds het
uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de betrokken deelgenoot of deelgenoten vereist.
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Titel IX

Ontbinding en vereffening, slotbepalingen.

Artikel 42
De voortijdige vrijwillige ontbinding van de vereniging is mogelijk, mits instemming van
alle deelgenoten. Ze wordt beslist door de algemene vergadering overeenkomstig
onderhavige statuten.
Oorspronkelijk artikel 44: idem

Artikel 43
Onverminderd de toepassing van art. 235 van het OCMW-decreet wordt, in geval van
ontbinding, het netto-actief of passief vermogen verdeeld als volgt:
Twintig procent voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Geel en
twintig procent voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal. De
resterende zestig procent wordt verdeeld a rato van het aantal inwoners op één januari
van het jaar waarin de vereniging is ontbonden.
De roerende en onroerende goederen, beschreven in art. 6 §1 gaan, conform de artikel 6
van onderhavige statuten, terug naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van herkomst.
De roerende en onroerende goederen, beschreven in art. 6 §2 worden verdeeld conform
alinea 1 en alinea 2 van dit artikel.
Oorspronkelijk artikel 43
Onverminderd de toepassing van art. 135 van de organieke wet wordt, in geval van ontbinding, het
netto-actief of passief vermogen verdeeld als volgt:
Twintig percent voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Geel en twintig voor
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Laakdal.
De resterende zestig procent wordt verdeeld a rato van het aantal inwoners op één januari van het
jaar waarin de vereniging is ontbonden.
De roerende en onroerende goederen gaan, conform de artikels 6 en 12 van onderhavig statuut,
terug naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van herkomst.

Opgemaakt te Laakdal op 12/06/2017 in 2 exemplaren

Namens OCMW Geel

Gie Claes,
Secretaris.

Griet Smaers,
Voorzitter.

Namens OCMW Laakdal

Hans Ghoos,
Secretaris.

Raf Moons,
Voorzitter.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HET EEPOS
VERENIGING TITEL VIII HOOFDSTUK I van het OCMW-decreet
Onderhavig huishoudelijk reglement regelt de werking van de organen van de vereniging
tehuis voor niet-werkende volwassen mentaal gehandicapten.
Artikel 1
De algemene vergadering is belast met het verwezenlijken van de doelstellingen zoals
beschreven in art. 2 van de statuten van de vereniging.
Zij vergadert minstens 1 maal per jaar.
Uit deze algemene vergadering wordt een raad van bestuur gekozen zoals bepaald in de
statuten.
De raad van bestuur kiest een dagelijks bestuur dat belast is met het afhandelen van zaken
van dagelijks beheer.
De raad van bestuur vergadert volgens noodwendigheid en minstens drie maal per jaar.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
De taak van secretaris van de raad van bestuur wordt waargenomen door de directeur van
de vereniging. Deze bevoegdheid en de daaraan verbonden verplichtingen kunnen door
hemzelf niet gedelegeerd worden. Bij diens afwezigheid zal de raad van bestuur een
waarnemend secretaris aanduiden.
Het dagelijks bestuur vergadert als het nodig is en wordt samengeroepen door de
voorzitter.
Artikel 2
De raad van bestuur kan één of meerdere pedagogische overleggroepen instellen.
Aan deze pedagogische overleggroep(en) kan opdracht gegeven worden advies te verlenen
over bepaalde onderwerpen en kan bevoegdheid toegekend worden om te beslissen over
bepaalde aangelegenheden.
Artikel 3
De raad van bestuur stelt het personeelskader vast.
Elk personeelslid ontvangt bij de installatie van de vereniging of voor hen die later
aangeworven worden, bij de indiensttreding, van het bestuur een taakomschrijving.
Artikel 4
De secretaris van de vereniging heeft volgende taken:
- Hij woont de vergaderingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en
van het dagelijks bestuur bij en is er verantwoordelijk voor dat de besluiten van de
vergadering in het verslag worden opgenomen.
- Hij is verantwoordelijk voor het overbrengen van de verslagen en de beslissingen van
die organen in de daartoe bestemde registers.
- Hij is eveneens verantwoordelijk voor de doorstroom van de informatie uit de
verschillende bestuurs- en beheersorganen naar de deelgenoten. Daartoe gelden
volgende regels:
o
de notulen en beslissingen van de verschillende organen worden ondertekend
door voorzitter en secretaris;
o
van iedere beslissing en ieder verslag wordt een afschrift doorgestuurd naar de
deelgenoten op naam van de secretaris van het OCMW.
- Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt hij de zaken, leidt hij de administratie
en is hoofd van het personeel.
- Hij bewaart het archief.
- Hij maakt een voorontwerp van meerjarenplan en budget op.
- Hij zorgt voor de werving van de fondsen, het aanvragen van de subsidies, het toezicht
op de naleving van de financiële en administratieve voorwaarden die bij toekenning
van de subsidies zijn gesteld.
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Bij afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door een (personeels)lid dat hiertoe
door de raad van bestuur is aangeduid.
Artikel 5
De voorzitter is belast met:
- het samenroepen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, van de raad van
bestuur en van de algemene vergadering
- het openen, leiden en sluiten van bovengenoemde vergaderingen
- het handhaven van de orde bij de beraadslagingen
- het afkondigen van de uitslag van een stemming
- het in acht nemen van de statuten
- in overleg en nauwe samenwerking met de secretaris van de vereniging de zaken
onderzoeken en leiden
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. Indien ook
deze afwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid van het dagelijks
bestuur dat langs lid is van de raad van bestuur, en bij gelijk aantal jaren dienst, door het
oudste lid in jaren.
Artikel 6
De algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen in het
gebouw waar de administratie gevestigd is, tenzij daar door de betreffende vergadering
voor een bepaalde of alle vergaderingen anders over wordt beslist.
Artikel 7
Voor wat betreft de uitnodigingen en de agenda van de vergaderingen van de organen van
de vereniging gelden de regels zoals bepaald door de statuten van de vereniging. Samen
met de uitnodiging voor de volgende vergadering wordt het verslag van de vorige
vergadering meegestuurd. Het eerste punt op de agenda is steeds de goedkeuring van dat
verslag.
Artikel 8
Behalve in spoedeisende gevallen zullen de volledige dossiers van de punten die op de
agenda staan 3 werkdagen voor de vergadering ter inzage liggen in het bureel van de
secretaris van de vereniging tijdens de normale openingsuren.
Artikel 9
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de aanwezigen het
aanwezigheidsregister. Indien een lid van de vergadering pas op een later tijdstip de
vergadering vervoegd wordt hierbij het uur vermeld en het punt op de dagorde welke op
dat ogenblik ter tafel ligt; hetzelfde gebeurt wanneer een lid van de algemene vergadering
de vergadering vroegtijdig verlaat. Deze gegevens worden in de notulen vermeld.
Artikel 10
De vergadering behandelt de punten zoals zij voorkomen op de agenda tenzij een
meerderheid akkoord gaat met een andere volgorde.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt mag niet in bespreking worden gebracht, behalve
in spoedeisende gevallen wanneer de verdaging ervan nadelig zou kunnen zijn. Tot
spoedbehandeling kan slechts worden besloten als twee derden van de aanwezige leden
met die spoedbehandeling instemmen. De namen van die leden worden in de notulen
vermeld.
Artikel 11
Ieder voorstel dat op de agenda voorkomt wordt behandeld en over ieder voorstel wordt
een uitspraak gedaan. De voorstellen waarover geen beslissing is kunnen genomen
worden, worden op de agenda van de volgende vergadering geplaatst behoudens
andersluidende beslissing van de vergadering. Een andersluidende beslissing kan zijn dat
de beslissing wordt doorverwezen naar een ander orgaan van de vereniging.
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Artikel 12
Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het onderwerp waarover de vergadering zich
moet uitspreken. Er wordt mondeling gestemd. De beslissingen worden bij volstrekte
meerderheid van stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
De stemmen worden geteld door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris. De uitslag
van de stemming wordt door de voorzitter bekendgemaakt. De leden die zich onthouden
kunnen de redenen van hun onthouding doen kennen. Deze zullen, op hun verzoek,
opgenomen worden in de notulen.
Artikel 13
Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden wanneer het om personen gaat,
inzonderheid voor elke benoeming, voordracht van kandidaten, opleggen van een
tuchtmaatregel. De bestuursleden stemmen ja, neen of onthouden zich. Deze drie
mogelijkheden staan op de kiesbrief vermeld.
De stemmen worden geteld door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris, deze laatste
noteert de namen van de leden die aan elke stemming deelnemen.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt
dit niet overeen met het aantal aanwezige leden die aan de stemming hebben
deelgenomen, worden de stembriefjes vernietigd en wordt tot een nieuwe stemming
overgegaan.
Artikel 14
Artikel 27 van de statuten van de vereniging is van toepassing op de leden van de
algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur, of zij nu als stemgerechtigd
of adviserend lid aan de vergaderingen deelnemen.
Artikel 15
De algemene vergadering keurde onderhavig huishoudelijk reglement goed in de
vergadering van 12/06/2017.
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2018 en wordt ter inzage gelegd tijdens de
vergaderingen van de verschillende organen van de vereniging.
Wijzigingen aan dit reglement dienen de goedkeuring te verkrijgen van de algemene
vergadering.

Opgemaakt te Laakdal op 12/06/2017 in 2 exemplaren

Namens de algemene vergadering

Paul Snoeckx,
De secretaris.

Raf Moons,
De voorzitter.
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