(Üittitreiksel uit het Belgisch Staatsblad van 4 seipftemb'er 1982)

Welzijnszorg Kempen

Statuten

Goedgekeurd bij ministerieel besluit de dato dertig juni negentienhonderd tweeëntaohtig

Het jaar negentienihonderd eenentachtig, op drieëntwmtig oktober :
Voor mij, Herman Van Hemeldonck, notaris te Olen.
Zijn verschenen :
De hiemavermelde Op&abare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, hierna kortheidshalve genoemd O.C.M.W. der
gemeenten :
Baarle-Hertog, Dessel, Geel, Herentals, Hoogstraten, Hul&hout,
Kasterlee, Laakdal, Liïle, Meerhout, Merksplas, M:ol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnihout, Vorselaar, Vosselaar en Westerio,

te weten :
l. Het O.C.M.W. van Baarie-Hertog, alhier vertegenwoordigd
door zijn voorzitter, de heer Georges Fransen, Pastoor de Kater-

straat 22, te Baarle-Hertog;
2. Het O.C.M.W. van Dessel, aU-iier vertegenwoordigd door zijn

voorzitter, de heer Eugeen Alfons Staes, Biezenstraat 17, te
Dessel;
3. Het O.C.M.W. van Geel, .alhier vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, Mevr. M'arie-Thérèse D'hont-Dewever, Retieseweg 114,

te Geel, die ingevolge belet, overeenkomstig de organieke wet,
bijzondere volmacht heeft verleend, wel'ke alhier wordt aangehecht, aan de heer Bernus Vangeel, te Geel, Katersberg 32, alhier
aanwezig;
4. Het O.C.'M.W. van Herental's, alhier vertegenwoordigd door

zijn voorzitter, de heer Aohilles Witvrouwen, Verbindingsstra'at II,

Welke O.C.M.W.'s, gemachtigd een vereniging genaamd « Wel-

zijnszorg Kempen », op te richt&n op basis van de bepalingen van
hoofdstuk XII" van de organieke wet van acht juli negentieahonderd zesenzeventig betreffende de Oipen'bare Centra voor M'aatschappelijk Welzijn, bij koninklijk besluit van achttien mei negentienhonderd eenentachtig, waarvan een afschrift alhier wordt
aangehecht, verklaard hebben aldus op heden een vereniging op
te richten en ondergetekende notaris verzocht hebben de aufhentieke akte te verlijden van de oprichting en de statuten dezer
vereniging die zij als volgt hebben vastgesteld :
TITEL I. — Benaming, vorm, voorwerp, zetel, duur

Artikel l. Onder de benaming Welzijnszorg Kempen wordt door
de O.C.M.W.'s van Baarle-Hertog, Dessel, Geel, Herentals, Hoog-

straten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas,

Mol, Oud-Turnhout, Ravels. Retie. Turnhout, Vorselaar, Vosselaar

en Westerlo een vereniging opgericht, beheerst door de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra vóór maatschappelijk welzijn, verder in
deze statuten aangeduid als « de organieke wet ».
Art. 2. De vereniging neemt de vorm aan van een openbare

instelling.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel overleg tussen O.C.M.W.,
studiewerk en planning van de werkzaamheden van de O.C.M.W.

te bevorderen. De vereniging mag bovendien overgaan tot het

te Noorderwijk-HerentaIs;

nemen van initiatieven die tegemoetkomen aan problemen en

5. Het O.C.M..W. van Hoogstraten, alhier vertegenwoordigd door
zijn voorzitter, de heer Isi'door Daems, Kapeldree'f 10, te Hoog-

tehuizen voor demente bejaarden, krisisinterventiecentra, dien-

straten;

6. Het O.C.M'.W. van Huls.hout, alfai'er vertegenwoordigd door

zijn voorzitter, de heer Firrnin Helsen, Heibaan 4, te Hulshout;
7. Het O.C.M.W. van Kasteriee, alhier vertegenwoordigd door

zijn voorzitter, de heer Karel Pulm'ans. Lichtaartsebaan 30. te
Kasterlee;
8. Het O.C.M.W. van Laakdal, alhier vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, de heer Jan Van Rooy, T&ssenderloseweg 66, te Laak-

dal;

9. Het O.C.M.W. van Lille, alhier vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, de he&r Deni's Van BaUaer, Kapelstraat 6, te Lille;'
10. Het O.C.M.W. van Meerhout, alhier vertegenwoordigd door

zijn voorzitter, de heer Gerard Van. Bael. Schoolstraaf 93. te
Meerhout;
11. Het O.C.M W. van Merksplas, alhier vertegenwoordigd door
zijn voorzitter, de heer Karel Marynissen, Markt 2, te Merksplas;
12. Het O.C.M.W. van Mol, alhier vertegenwoordigd door zi'j'n

voorzitter, Mevr. Maria Fleming's, Kleinen Dijk 6, te Mol;

13. Het O.C.M.W. van Oud-Turnhout, albier vertegenwoordigd

door zijn voorzitter, de heer Gaston C'iynmans, Schiiurhoven 54,

te Oud-Tum.bout;

14. Het O.C.M.W. van Rayels, altaier vertegenwoordigd door zijn
yoorzitter, de heer René Verdonck, Koning AIbertstraat 76, te
Ravels;
15. Het O.C.M.W. van Retie, alihier vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, de heer Aloïs Vanherok, Akkersfra'at 7, te'Retie;
16. Het O.C.M.W. van Turnhout, alhier vertegenwoordigd door
^ijn voorzitter, de heer Jos Cornelis, Hooghuisstraat ~ 17, .te
Turnhout;
17, Het p.C.M.W. van Vorselaar, alhier vertegenwoordigd door
zijn voorzitter, Mevr. Mia Wouters, Bergstraat 14, te Vórselaar;
I'S. Het p.C.M.W. van Vossel'aar, alhier vertegenwoordigd door

zijn voorzitter, de heer Anmand Potters, Tramstraat 20, te" Vosselaar;

19. Het p.C.M.W. van Westerlo, alhier vertegenwoordigd door
zijn voorzitter, de heer Raymond Veriiaegen7 Baksveld 6, te
Westerio,
allen van Belgische nationaliteit;
welke yoorzitters alhier optreden en handelen oivereenkomstig
artikel 28 van de organieke wet op de O.C.M.W.'s.

behoeften die zich in de regio stollen onder meer betreffende

sten voor geestelijke gezondheidszorg, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra, doorgangstehuizen voor ex-gevangenen en ex-

psychiatrische patiënten. Het betreft meer bepaald initiatieven
die een regionale aanpak en samenwerking vereisen en de
mogelijkheden van dé afzonderlijke O.C.M.W. te boven gaan.
Indien de vereniging overgaat tot de oprichting van diensten
en/of instellingen, die leiden tot een verzwaring van de financiële
verplichtingen van de O.C.M.W-, dient de goedkeuring te worden
bekomen van de O.C.M.W. overeenkomstig artikel 122 van de
organieke wet, en van de gemeenteraden. De vereniging mag aiïe
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks bètrekking hebben op haar doel of van die aard zijn dat zij de
verwezenlijking ervan bevorderen.

Art. 4. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Turnhout op
het adres van het O.C.M.W. Hij mag "naar "een andere plaats

worden overgebracht ingevolge beslissing van de raad van beheer,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. De vereniging is opgericht voor een termijn van dertig
jaar, die ingaat op de datum van het verschijnen in het Beïgisch
Staatsblad van het uittreksel betreffende het koninklijk besluit
houdende machtiging tot oprichting van de vereniging. Indien de
algemene vergadering, overeenkomstig artikel 131 van de organieke wet, de duur van de vereniging wenst te verlengen, moet "zij
hiertoe een beslissing nemen één jaar vóór het verstrijken van dé
in het eerste lid vermelde termijn en dit op de wijze bepaald bij
artikel 41 van deze statuten. De deelgenoten zijn evenwel niet
individueel gebonden door de beslissing "tot verlenging; zij' kunnen
uit de vereniging treden mits zij de raad van beheer hiervan
kennis geven binnen de dertig dagen volgende op de beslissing tot
verlenging.
Art. 6. De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die
haar duur te boven gaan zo zij deze verbintenissen kan nakomen
door middel van haar inkomsten, haar maatschappelijk kapitaal,
reservefonds, kasgeldfonds en vastbeloofde toelag'en en voor zover
de vereffening van de vereniging of de weigering van een
deelgenoot om deel te nemen aan de verlenging niet bemoeilijkt
of bezwaard wordt.
TITEL II. — Maatschappeii/fe kapitaal
Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum één
miljoen frank (F l 000 000) en is ~ onderverdeeld in nominatieve
aandelen van üenduizend frank.
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Het aantal aandelen dat door de deelgenoten wordt onders'chreven, wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeenten
waartoe de toetredende O.C.M.W. behoren. Per inwoner wordt de

intekening op het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijftig
frank.

Het totaal wordt afgerond naar het hogere tienduizendtal.
De aandelen kunnen niet worden overgedragen tenzij onder de
deelgenoten zelf en dit slechts in geval van gehele of gedeeltelijke
toevoeging van het grondgebied van een gemeente bij een andere
gemeente," mits de raad van beheer daartoe machtiging verleent
en mits de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de
waarborg van de goede uitvoering der verbintenissen.
Voor de O.C.M.W^ die na de stichting toetreden kan de algeniene vergadering het bedrag van vijftig frank aanpassen.
Indien andere instanties of verenigingen toetreden tot de yereniging, wordt het aantal te onderschrijven aandelen bepaald door
de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan overgaan tot aanpassing van het
ingeschreven kapitaal bij verhoging van de bevolking met tien ten
honderd. In geval van vermindering van de bevolking blijft het
bedrag van de inschrijving behouden,
Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal wordt op het ogenblik van
de stichting van de vereniging gevormd door duizend driehonderd
drieënzestig maatschappelijke aandelen van tienduizend frank,
waarop als volgt wordt ingeschreven :

2. O.C.M.W. Dessel, veertig aandelen, vierhonderdduizend" frank 7 ...'.....".................,._... 400 000

3. O.C.M.W. Geel. donderd achtenvijftig aandelen,
één miljoen vijfhonderdtachtigduizend frank ...... l 580 000
4. O.C.M.W. 'Herentats, honderd negentig aande-

len, één miljoen honderdnegentigduizend frank .... l 190 0°0
5. O.C.M.W. Hoogstraten, "tweeënzeventig aandelen,
zevenhonderdtwintigduizend frank ... .._... ...,^... 720000

6. O.C.M.W. Huilshou't, zes'endertig aandelen, drlehonderdzestig duizend frank . . . .............;.... 360 000

7. O.C.M.W. Kasterlee, drieënzeventig aandelen,
zevenhond'erddertigduizend frank . . . . ... ....... 730 000
derdzestigduizend frank . . .............. , .^. . .. 660 000

9. O.C.M.W. Lille, negenenvijftig aandelen, vijfhonderdnegentigduizend frank . . . ................ 590 000

10. ÖC.M7W. Meerhout, vierenveertig aandelen,
vierhonderdveertigduiz'end frank . . . . ............ 440 OCO

11. O.C.M.W, Merksplas, dertig aandelen, driehonderdduizend frank . : . . ...................... 300 000

12. O.C.M.W. Mol, honderd achtenveertig aandelen,

één miljoen vierhonderdtachtigduizend frank ..... l 480 000
13. O.C.M.W. Oud-Turnhout, drieënvijftig aandelen,
vijfhonderddertigduizend frank . . . . .............. 530 000

14. O.C.M.W. Ravels, tweeënvijftig aandelen, vijfhonderdtwmtigduizend frank . . . . .............. 520 000

15. O.C.M.W. Retie, tweeënveertig aandelen, vierhonderdtwintigduizend frank . . . ................ 420 000

16. O.C.M.W. Turnhout, honderd negenentachtig

aandelen, één miljoen achthonderdnegentigduizend
:

,

.....

..\...

...........

...~.

...~...

......

worden door middel van haar inkomsten, haar reserves, vast

beloofde toelagen of maatschappelijk kapitaal.

TITEL III. — Toetreding, ontstag en uifsiuiting
van deelgenoten
Art. 14. De vereniging is samengesteld uit de voor het opmaken
van onderhavige akte verschijnende partijen, alsmede uit de
leden die later, bij beslissing van de algemene vergadering en na
machtiging door de Koning, als deelgenoot worden aanvaard.
Deze leden kunnen zijn : O.C.M.W., de provincie, de Interkommu-

nale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen en de provinciaal
of regionaal gestruktureerde welzijnorganisaties.
De hoedanigheid van deelgenoot wordt vastgesteld door het
aanbr&ng'en van de handtekening van zijn vertegenwoordiger in
het register der deelgenoten, naast de datum van toetreding.
Art. 15. De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden,
behoort dit aan de raad van beheer mede te delen, per aangetekend schrijven binnen de eerste zes maanden van het dienstBehoudens toepassing van artikel 123 van de organieke wet kan
geen aanvraag tot uittreding worden toegestaan tijdens de eerste
tien jaar volgend op de aanvaarding. Het ontslag van een
deelgenoot kan evenmin aanvaard worden wanneer daardoor het
aantal aangesloten en/of het maatschappelijk kapitaal beneden
het vastgesteld minimum daalt.
De raad van beheer zal de aanvraag voorleggen aan de eerst-

volgende, eventueel speciaal bijeengeroepen algemene vergadering,
die beslist zoals voorzien bij artikel 41 van deze statuten.
Zo de uittreding wordt toegestaan, zal de deelgenoot ophouden
van de vereniging deel uit te maken op het einde van het betrokken dienstjaar.
Art. 16. De uitsluiting van een deölgenoot kan uitgesproken
worden om reden van nietuitvoering van zijn verbintenissen tegen-

8. O.C.M.W. Laakdal, zesenzestig aandelen, zeshon-

.

Art. 13. De vereniging mag geen verbintenissen aangaan, welke

uitgaven zouden kunnen meebrengen, die niet kunnen bestreden

jaar.

l. O.C.M.W. Baarie-Hertog, elf aandelen, honderdentienduizend frank . . . ................—...-•F 110 000

frank

Deze jaarlijkse intrest wordt bepaald op de rentevoet toegepast
door het Gemeentekrediet van België op de door deze instelling
aan openbare besturen toegekende kaskredieten. De vervallen
intresten worden eerst op de gedane stortingen aangerekend.

l

890

000

17. O.C.M.W. Vorselaar, e'enen'dertig aandelen, driehonderdentienduizend frank . . . . ................ 310 000

18. O.C.M.\V. Vosselaar, drieënveertig aandelen,
vierhonderddertigduizend frank . . . . .............. 430 000

19. O.C.M.W. Westerlo, zevenennegentig aandelen,
negenhonderdzeventigduizend frank . . . .......... 970 000

Art. 9. Onverminderd de toepassing van artikel 130, eersêe lid,
van de organieke wet en het nakomen van de verplichtingen hen
opgelegd door deze statuten zijn de deelgenoten slechts verantwoordelijk tot beloop van het door hen ingetekend kapitaal van
de vereniging. Er bestaat tussen hen geen ho'ofdelijkheid.
Art. 10. Bij intekening zal door de deelgenoten het kapitaal voor
één vijfde gestort worden. Het overblijvende deel kan door de
raad van beheer naargelang van de behoeften van de vereniging
worden opgevraagd.

over de vereniging en nadat zulks door de algemene vergadering
werd vastgesteld.
De uitsluiting kan eveneens worden uitgesproken bij fusie van
een deelgenoot met een andere dan één van de deelgenoten.
Art. 17. In toepassing van artikel 123 van de organieke wet, kan
de ontslagnemende of "uitgesloten deelgenoot op "geen enkel'aan-

deel van het vermogen, noch van de reserve en het kasgeldfonds
van de vereniging aanspraak maken.

Hij zal de tegenwaarde ontvangen van zijn eventuele inbreng in
de vereniging, geraamd volgens -de boekhoudkundige waarde op
het ogenblik van het ontslag.
Hij kan evenwel de teruggave niet eisen van de betaalde bijdragen.

Deze terugbetaling kan slechts plaatshebben na vereffening van
alle vergoedingen wegens kosten, schade en intresten en van de
schulden _of lakten welke de deelgenoot aan de vereniging mocht
verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen deze terugbetaling moet
geschieden mag niet verder reiken dan de termijn die aan de
vereniging is opgelegd bij de statutaire bepalingen 'van kracht op
de datum van dé toetreding van de ontslagnemende of uitgesloten
deelgenoot. De terug te betalen som brengt geen enkele intrest op
gedurende de voor de terugbetaling bepaalde termijn.
TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 18. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer.
De leden worden benoemd door de algemene vergadering op
voordracht van de deelgenoten die zij vertegenwoordigen.
ledere deelgenoot wordt in de raad van beheer vertegenwoordigd door één afgevaardigde of een plaatsvervanger die beschikt

over één stem.

De meerderheid van de mandaten in de schoot van de raad van
beheer worden toegekend aan de openbare centra voor maat-

schappelijk welzijn.

Een^beheerder kan worden afgezet door de algemene vergade-

Elke deelgenoot kan evenwel op gelijk welk ogenblik met
toestemming van de raad van beheer vooruitbetalingen doen ter
gehele of gedeeltelijke .vereffening van het nog verschuldigde
bedrag van het door hem onderschreven kapitaal.

ring bij meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen,
indien hij daden heeft gesteld die een ernstiig'nadeel berokkenen
aan de belangen van de vereniging.

Art. 11. Van de deelgenoten kan een bijdrage geëist worden om
de werkingskosten te dekken. Voor het eerste dienstjaar zullen
geen werkingskosten worden gevraagd. De volgende jaren zal het
bedrag van de werkingskosten worden vastgesteld door de algemetie vergadering. Initiatieven van de vereniging, die slechts betrekking hebben op het werkgebied van een deel van de aangesloten

Art. 19. Wanneer een mandaat van beheerder openvalt, hebben
de overige beheerders het recht om, rekeninghoudend 'met het
bepaalde in het vorig artikel, voorlopig in de vakature te voürzien.
De definitieve vervanging heeft plaats tijdens de eerstvolgende
algemene vergadering. Dé aldus verkozen beheerder voltooit het
mandaat van degene die hij vervangt.

O.C.M.W., kunnen slechts tot stand komen na het akkoord van de
betrokken O.C.M.W.

Art. 20. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
zes Jaar.

De hieraan verbonden kosten zullen verrekend worden over de
bij het intitiatief betrokken O.C.M.W.

Art. 12. D'e deelgenoot die binnen de dertig dagen na de door de
raad van beheer vastgestelde dag de vereiste betaling niet heeft

verricht, is voor deze somm'e'n een jaarlijkse intrest aan de vereni-

ging verschuldigd, met ingang van de datum waarop het bedrag
eisbaar is.

De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.
De beheerder wordt van rechtswege als ontslagnemend
beschouwd :
1° wanneer hi] het vertrouwen niet meer geniet van de deel-

genoot die hem heeft voorgedragen;
2" bi] verlies van het mandaat of de funktie die hij waarnam
op het ogenblik van zijn verkiezing;

—3—
3° op datum van de vernieuwing van een verkozen orgaan dat
hem had voorgedragen. In dit geval kan zijn mandaat bevestigd
worden op voordracht van het bevoegde orgaan;
4° op verzoek van het bestuur dat hij vertegenwoordigt, betekend bij aangetekend schrijven aan de vereniging.
Art. 21. De beheerders zijn aansprakelijk voor de vervulling van
hun opdracht en voor de in hun beheer bedreven fouten.

Art. 29f. De balans, de exploitatierekening, de winst- en

verliesrekening en de voorgestelde aanwefadihg der resultaten,
alsmede een ontwerpbegroting voor het komende dienstjaar,
worden minstens één maand vóór de algemene vergadering door
de raad van beheer aan de deelgenoten medegedeeld. Alle
stukken die met voormelde do'kumenten betrekking'hebben worden hieraan toegevoegd.

Het is aan de beheerders verboden :
l. Tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over
zaken waarbij zij, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde,
rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en/of rechtstreeks
belang hebben. Inzake benoemingen tot ambten en tuchtmaatregelen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad.
2. 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 handelsvenootscHappen waarin de beheerder vennoot, zaakvoerder, beheer-

der of lasthebber is.

3. Als advocaat, notaris, zaakwaarnemer of deskundige belan-

gen te behartigen die strijdig zijn met die van de vereniging of,
anders dan kosteloos, in dezelfde hoedanigheid de belangen van de
vereniging te verdedigen.
Art. 22. De beheerders worden niet bezoldigd. De algemene
vergadering kan hen presentiegeld toekennen, dat niet meer mag
bedragen dan het bedrag dat toegekend wordt aan de raadsleden
van het O.C.M.W. van de gemeente waar de zetel van de vereniging

is gevestigd.
De raad van beheer mag de reiskosten van zijn leden vergoeden
op basis van het tarief geldend voor de rijksambtenaren van het
het eerste niveau.

Art. 23. Tijdens de eerste vergadering volgend op de bsnpeming
van de beheerders door de algemene vergadering, kiest de raad
van beheer uit zijn leden een voorzitter waarvan het ambt, behoudens in geval van ontslag als voorzitter, tegelijkertijd als zijn
mandaat van beheerder een einde neemt.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering of bij overlijden van
de voorzitter wordt gehand&ld o'vereenk'omstig artikel 25, alinea s
twee en drie, van de organieke wet.

Art. 24. De artikelen 29 en 32 en artikel 34 van de organieke
wet, mutatis mutandis, zijn van toepassing op de vergaderingen van
de raad van beheer.
Art. 25. De beslissingen worden genomen bij vo'lstrekte meerderheid van stemmen.

De leden van de raad stemmen mondeling, de voorzitter het
laatst, tenzij het om personen gaat, in weïk geval geheim wordt
gestemd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 1£r wordt
geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of
nietige stembiljetten.
Het vierde lid van artikel 33 van de organieke wet is van
toepassing voor elke voordracht van kandidaten en voor elke
benoeming tot ambten.

Art. 26. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van
beheer en beschikking te verrichten die binnen het 'naatschappelijk doel vallen. Alles" wat niet uitdrukkelijk en verplichtend yoorbehouden wordt aan de voorzitter en aan de algemene vergadering
door de wet of door de statuten, behoort tot de bevoegdheid van
de raad van beheer.

Onverminderd de toepassing van artikel 128 van de organieke
wet bepaalt de raad van beheer de personeelsformatie en alle

personeelsleden worden door hem aangeworven of benoemd over-

TITEL V. — College van feommissarissen

Art. 30. De regelen van de algemene administratieve voogdij
ingesteld door de artikelen 111, 112 en 113 van de organieke wet
zij'n toepasselijk op de vereniging, in die mate dat onder meer de
provinci'egoeverneur tot de schorsing kan crvergaan en de Koning

de vernietiging kan uitspreken van alle beslissingen van de
organen der vereniging die de wet zouden schenden, in strijd
zouden zijn met deze statuten of met de eigen reglementering o'f
het algemeen belang zouden schaden.
Voor het o'verige wordt het toezicht op de veren'i'ging uitgeoefend door een college van ko'mmlssarissen bestaande uit ten
minste drie leden.
De kommi'ssariissen worden benoemd door de algemene vergadering en ze kunnen door haar worden afgezet. Hun mandaat is
o'nverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van beheer.

Het college van kommissarissen kan zich, op kosten van de
vereniging, de medewerking verzekeren van een expert-

boekhouder.

Art. 31. Het laatste li;d van artikel 18, alsmede van artikelen 19,
20 en 21 van onderhavige statuten zijn, mutatis mutandis, eveneens van toepasisi'ng op de commissarissen.
Art. 32. De ko'mmis'sariss'en oefenen een onbeperkt recht van

toezicht uit op alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen
inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brief-

wisseling, de notulen en, in het algemeen, alle geschriften van de
vereniging.

De meerderheid der koimmissarissen mag aan de raad van
beheer de bijeenroeping van de algemene vergadering vragen.
Weigert de raad van beheer de algemene vergadering "bijeen te
roepen binnen de maand, te rekenen van de dag van de ontvangst
van de aanvraag, kan de meerderheid der kommi's'sarissen zelf tot

de bijeenroeping overgaan.
De kommi'ssarissen brengen het resultaat van hun opdracht
alsmede de voorstellen die zij gepast oordelen, ter kennis van de
gewone algemene vergadering.
De kommi'ssarissen bezorgen ten minste drie weken vóór de
gewone algemene vergadering aan elke deelgenoot een verslag.

Dit verslag moet onder meer de nodige gegevens bevatten om te
kunnen oordelen op welke wijze de statuten en wetre'ijke voorschriften werden nageleefd.

Art. 33. De ko'mmissarissen worden niet bezoldigd. De algemene

vergadering kan hun evenwel een presentiegeld toekennen.

Het coilege van ko'mmissarissen mag bovendien de reisko'sten
van zijn leden vergoeden.

De vaststelling van het presentiegeld en van het bedrag der

reiskosten is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en beper-

kingen als bepaald bij artikel 22 van onderhavige statuten.
TITEL VI. — Algemene vergadering
Art. 34. De regelmatig samengestelde algemene vergadering
bestaat uit de afgevaardigden van de deelgenoten. ledere dee'lgenoot ïs in de algemene vergadering vertegenwoordigd door één
afgevaardigde. In toepassing van artikel 125 van de organieke wet
wordt de meerderheid van de mandaten in de schoot van de algemene, vergadering toegekend aan de openbare rechtspersonen.

De beslissingen van de algemene vergadering verbinden alle

èenkomstig vooraf bepaalde aanwervings- en bevorderingsvoor-

deelgenoten.

waarden.

Art. 35. Buiten de bevoegdheid haar uitdrukkelijk toegekend
üpor de organieke wet en door onderhavige statuten beslist de
algemene vergadering over de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal, over de wijziging van de statuten en over de voortijdige
ontbinding van de vereniging.
De gewone algemene vergadering neemt kennis van de verslagen

De raad van beheer is bevoegd tot het toepassen op die personeels'leden van all'e bepalingen" vervat in hoofdstuk III van de

organieke wet.

Art. 27. De raad van beheer kan uit zijn midden een vast
bureau oprichten dat belast is met het afhandelen van zaken van
dagelijks bestuur en waarvan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen.

Het vast bureau bestaat uit ten minste vijf leden.
De voorzitter van de raad van beheer is van rechtswege en met
beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau.
De raad van beheer kan eveneens overgaan tot de opn'chting
van bijzondere komitees. Artikel 35 van de organieke wet is van
toepassing op de vergaderingen van het vast bureau en de bijzonzóndere komitees.

Art. 28. Behoudens de uitzonderingen bepaald door de raad van
beheer in het huishoudelijk reglement worden al'Ïe akten die de
vereniging verbinden, ondertekend door de voorzitter o'f diens
plaatsvervanger en door de sekretaris, zonder dat dezen zich
hiervoor ten overstaan van derden moeten verantwoorden.

Tenzij de raad van beheer in een bijzonder geval hierover anders
beslist, vertegenwoordigt de voorzitter de ve'reniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

van de raad van beheer en van het co'llege van kommissarissen.

Ze- beslist over de besluiten van die verslagen, over de balans,
de exploitatierekenmg en over de verlies- en winstrekening, over
het ontwerp van de winstverdeling, over de ingediende begroting
en spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de ontlasting die dient gegeven aan de beheerders en de kommis'sarissen.
Tot het aangaan van de leningen wordt, op voorstel van de raad
van beheer, beslist door de algemene vergadering.
Art. 36. De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen
in de loop van de maand april. Buitengewone algemene vergade-

ringen kunnen door de raad van beheer worden bijeengeroepen
telkens als hij dit noodzakelijk acht.
Op aanvraag van de deelgenoten die samen ten minste één
derde van het onderschreven kapitaal bezitten, is de raad van
beheer verplicht binnen de dertig dagen na de aanvraag een
algemene vergadering bijeen te roepen. De aanvraag moet de
punten vermelden welke op de agenda moeten worden geplaatst.
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Art. 37. De uitnodigingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda.
Zij worden bij ter post aangetekende brief aan de leden toegestuurd ten minste dertig dagen vóór de datum van de veremgmg.
De-agenda wordt opgesteld door de raad van beheer. De agenda
moet echter worden aangevuld met de punten die door de leden,
die minstens één tiende van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigen, ten minste veertien dapen vóór de vergadering aan
de raad van beheer worden ter kennis gebracht. In dit geval zal
de bijkomende agenda minstens vijf dagen vóór 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 moeten worden
vastgesteld.
Art. 38. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer of, bij diens ontstentenis, door
het oudste lid in funktie van de raad van beheer, of, bij gelijkheid,
door het oudste lid in jaren van de raad van beheer. Zij stelt een
bureau samen waartoe behoren de voorzitter, twee leden s'tem-

opnemers en een secretaris; de leden stemopnemers en de secretaris
worden door de algemene vergadering aangesteld.
Art. 39. ledere afgevaardigde of zijn plaatsvervanger beschikt
over één stem.

Art. 40. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist geldig,
ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens in de gevallen
bepaald door de wet of door de onderhavige statuten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der
stemmen, behoudens in de gevallen bepaald door de wet of door
de onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De geheime stemming kan door de vergadering worden beslist.
De geheime stemming is verplicht wanneer het personen betreft.
Art. 41. Om te beslissen over de aanneming, uittreding of
uitsluiting van de deelgenoten, de verhoging van het kapitaal, de
wijziging van de statuten en de voortijdige ontbinding van de
vereniging moeten de op de algemene vergadering aanwezige
leden ten minste twee derde van de maatschappelijke aaiïdeïen
vertegenwoordigen.

Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee
maanden een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen, die, ongeacht haar samenstelling, geldig kan

beraadslagen. In voormelde gevallen moeten de beslissingen genomen worden met twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Art. 42. De in onderhavige statuten vermelde bijzondere aanwezLgheiidwereisten moeten zowel in hoofde van het gezamenilijk
aantal leden als in hoofde van de gezamenlijke vertegenwoordigers
van de O.C.M.W. vervuld zijn.

De bijzondere meerderheden die voorgeschreven zijn om te
beslissen, moeten vastgesteld worden en voor het geheel van de
uitgebrachte stemmen en voor het geheel van de door de vertegenwoordigers van de O.C.M.W. uitgebrachte stemmen.

Art. 43. De beslissingen van de algemene vergaderingen worden
genotuleerd. De notykn worden, na goedkeuring" door de algemene
vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register en
ondertekend door de leden van het bureau.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris.
Een eensluidend afschrift van de notulen óioet door de secretaris
binnen de veertien dagen aan alle deelgenoten worden toegestuurd.
Art. 44. Onmiddellijk na de algemene oprïchtingsvergadering en
zonder bijzondere oproeping komen de leden van de algemene
vergadering in een buitengewone zitting bijeen om de leden "van de

TITEL VII. — Resultatenrekening,
balans en winstverdeling
Art. 45. Het maatschappelijk dienstjaar begint op één januari
en eindigt op eenendertig december.
Het eerste dienstjaar begint echter op datum van de publikatie
van onderhavige statuten in de bijlagen tot het Beigisch Staatsbiad en eindigt op eenendertig december daaropvolgend.
Art. 46. De boekhouding der vereniging wordt gevoerd en de
rekeningen worden gesloten volgens de onderrichtingen van het
Ministerie van Volksgezondheid.
De raad van beheer stelt op eenendertig december van elk jaar
de balans, de exploitatierekening, de winst- en verliesrekening en
het ontwerp van winstverdeling op.
Art. 47. De eventueile winst wordt verdeeld als volgt :
1° Vijf frank ten honderd wordt afgenomen voor de vorming van
het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht
indien dit fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
2° Het saldo wordt gestort in een door onderhavige statuten
ingesteld reservefonds.
Art. 48. Wordt een dienstjaar met verlies afgesloten, -Tan wordt
dit gedelgd door het daartoe ingesteld statutair reservefonds.
Zo dit laatste ontoereikend is, zullen de deelgenoten het tekort
van de gewone aktiviteit van de vereniging dragen naar rata van
hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.
Indien dit tekort oploopt tot een bedrag gelijk aan de helft van
het maatschappelijk kapitaal dienen de beheerders een voorstel
tot ontbinding van de vereniging aan de eerstvolgende algemene
vergadering voor te leggen. Hierto'e is de instemming van al de
betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsmede
de m'a'chtigimg van de Koning, vereist.

TITEL VIII. — Ontbinding en vereffening,
slotbepalingen
Art. 49. Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de
organieke wet wordt, in geval van ontbinding, het maatschappelijk vermogen verdeeld door vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de omvang van hun opdracht
bepaaltHet nettoaktief van de vereniging wordt verdeeld onder de deel-

genoten naar verhouding van hun inschrijving.

Art. 50. Voor al wat niet in deze statuten voorzien is. wordt

verwezen naar de organieke wet van acht juli negen tien honderd
zesenzeyentig betreffende de openbare centra voor" maatschappe-

lijk welzijn en naar de besluiten ter uitvoering van deze wet
genomen.

Waarvan akte ('ko.steloze registratie, artikel 161/1). Opgemaakt
en verdeden te Turnhout, op het stadhuis, aan de Grote Markt.
Na gedane voorl.ezzi:g van al wat voorgaat, bobben de ver&chij-

ners in hun gemelde hoedanigheid en de instrumenterende notaris
deze akte ondertekend.
CVolgen de handtekeningen.)
Geregistreerd zeven bladen, twee verzendingen, te Herentals
(Registratie II), de 27e oktober 1981, boek 59,-blad 84, vak 17.
Kosteloos. De ontvanger, (get.) A. Wijns.

Voor fotokopij, afgeleverd ter publikatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.

raad van beheer en het college van kommi'ss a rissen te verkiezen

en om het bedrag van hun presentiegeld te bepalen.

Deze overdruk la bij het Belflsch Staatsblad niet verkrijgbaar

(Get.) H. Van Hemeldonck.
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