Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen EVA-vzw
Statuten

Vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 betreffende de omvorming van de vzw
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijk vorm in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk
in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 25 november 2013.
Goedgekeurd door de algemene vergadering op 3 februari 2014.
Gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019.
Gepubliceerd op de gemeentelijke webtoepassing op 3 juli 2019.
Goedgekeurd door de algemene vergadering op 28 juni 2019.

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
(hierna genoemd “decreet lokaal bestuur”), van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van het
Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, en van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.

Artikel 1:
De Vereniging draagt de naam Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen en is een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw), zoals bedoeld in artikel
226 en in de artikelen 245 tot 247 van het decreet lokaal bestuur.
De Vereniging heeft haar zetel op het Gemeenteplein 1 te 1853 Grimbergen, en is gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2:
De Vereniging beheert de werking en de infrastructuur van het Cultuurcentrum, en desgevallend
andere culturele infrastructuur die zij ter beschikking krijgt gesteld, in overeenstemming met de
wetgeving ter zake, en conform de bepalingen van overeenkomsten met de gemeente Grimbergen
en eventuele derden.
Het komt de Vereniging toe de goederen die zij voor het vervullen van haar taak ter beschikking
krijgt, uit te baten, te onderhouden en te beheren. Voor zover zulks bij haar doelstelling aansluit,
is het de Vereniging niet verboden handelsactiviteiten uit te oefenen.
Artikel 3:
De Vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van
gemeentelijk belang en is hiertoe gemachtigd door de gemeente overeenkomstig artikel 245 van
het decreet lokaal bestuur.
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De Vereniging heeft tot doel - met inachtneming van het Cultuurpactdecreet en het decreet Lokaal
Cultuurbeleid:
het ter beschikking stellen van ruimten voor activiteiten van de verschillende culturele
werksoorten, organisaties, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische strekkingen;
het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een
prioritaire rol vervult;
het bieden van ruimte voor informele ontmoeting en contact;
het begeleiden, het ondersteunen, het coördineren en het verlenen van diensten aan de
organisatoren van activiteiten.
het inrichten van educatieve activiteiten.
mee uitvoering geven aan het cultuurbeleid dat het gemeentebestuur wenst te
ontwikkelen.
Artikel 4:
De Vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente
Grimbergen. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en de
Vereniging, waarin de onderlinge rechten en plichten worden bepaald, voor een periode die uiterlijk
twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt. Als binnen die periode
geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden wordt de bestaande
overeenkomst verlengd tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt.
LEDEN
Artikel 5:
Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt ten minste 3 en maximum 25. Aan het lidmaatschap
is geen bijdrage verbonden. De gemeente Grimbergen is één lid van de Vereniging.
Artikel 6:
De algemene vergadering van de vzw bestaat uit:
a) De gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht, die door de
gemeenteraad uit haar leden wordt gekozen en die handelt overeenkomstig de instructies
van de gemeenteraad.
b) Twaalf leden, voorgedragen door de fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd
zijn. Aan elke fractie wordt één vertegenwoordiger toegewezen. De overige mandaten
worden verdeeld volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging.
c) Twaalf leden die de gebruikers vertegenwoordigen:
a. 8 leden, voorgedragen door het cultuurforum;
b. 1 lid, voorgedragen door de seniorenraad;
c. 1 lid, voorgedragen door de jeugdraad;
d. 2 inwoners van Grimbergen.
Deze leden bedoeld in artikel 6, c), mogen niet de hoedanigheid hebben van gemeenteraadslid of
van werknemer van de gemeente.
De leden bedoeld in artikel 6, c), b.-c.-d. dienen als expert of gebruiker betrokken te zijn bij het
culturele leven van de gemeente Grimbergen in het algemeen en de werking van het
Cultuurcentrum in het bijzonder.
Deze leden bedoeld in artikel 6, c), b.-c.-d. worden door het college van burgemeester en
schepenen aangewezen na een open oproep, op basis van een motivatiebrief.
Indien er na oproep onvoldoende geschikte kandidaten worden gevonden vanuit de Grimbergse
senioren- of jeugdraad, of vanuit de inwoners, worden er bijkomende voordrachten vanuit het
cultuurforum gevraagd.
De voordracht van de leden vermeld in punt b) en c) van dit artikel gebeurt in overeenstemming
met de bepalingen van het cultuurpact.
De personen die een ambt of functie bekleden, vermeld in artikel 229 van het decreet lokaal
bestuur, kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in
de Vereniging.
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Artikel 7
De gemeentelijke vertegenwoordiger beschikt met 25 stemmen in de Algemene Vergadering over
meervoudig stemrecht.
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig samenkomen wanneer de vertegenwoordiger
van de gemeente aanwezig is. Hij kan zich laten vervangen door een ander lid van de
gemeenteraad, dat met dezelfde rechten als de aangestelde gemeentelijke vertegenwoordiger aan
de vergadering deelneemt.
Artikel 8:
Aan het lidmaatschap van de Algemene Vergadering komt een einde :
a) door persoonlijk schriftelijk ontslag gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur
b) door uitsluiting door de Algemene Vergadering uitgesproken op grond van drie
opeenvolgende, niet gemotiveerde afwezigheden
c) bij het aanvaarden van een bezoldigde vol- of deeltijdse functie, in dienst van de
Vereniging
d) bij het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van het lid
e) voor de leden, vermeld in artikel 6, b en c, : bij beslissing door de fractie, door het
cultuurforum, de senioren- of jeugdraad voor een respectievelijk door hen aangewezen lid
f) als een lid in strijd handelt met de doelstellingen, de statuten en /of de werking van de
VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van
minstens 1/5 van alle leden worden beëindigd door een bijzondere beslissing van de
Algemene Vergadering waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig is en waarbij voor de
beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden vereist is. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld,
heeft het recht gehoord te worden.
De vertegenwoordiger van de gemeente is van rechtswege ontslagnemend:
bij het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid.
De persoon blijft in functie tot de gemeenteraad in zijn / haar vervanging heeft voorzien.
Bij het herroepen van de aanwijzing of voordracht door de gemeenteraad. Er wordt tot
vervanging overgegaan overeenkomstig het 4de lid van dit artikel.
De leden vermeld in artikel 6, b en c, zijn van rechtswege ontslagnemend door de vernieuwing van
de gemeenteraad. Zij blijven in functie totdat rechtsgeldig tot de hersamenstelling van de
Algemene Vergadering is overgegaan.
Als aan het mandaat van een lid dat werd aangewezen door de fracties, het cultuurforum, de
senioren- of jeugdraad, een einde komt, worden de betrokken instanties verzocht binnen de drie
maanden schriftelijk een andere afgevaardigde aan te wijzen.
Artikel 9:
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, kunnen geen
aanspraak maken op de activa, noch de overlegging van de rekening of inventaris vorderen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10:
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Zij alleen is bevoegd voor:
1° het opstellen en het wijzigen van de Statuten, die voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de
gemeenteraad dienen voorgelegd te worden;
2° het opstellen en het wijzigen van het huishoudelijk reglement, dat iedere procedure regelt
waarin de Statuten niet voorzien;
3° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de mandaatbeëindiging;
4° de goedkeuring van de begroting, de rekening en het jaarverslag;
5° de ontbinding van de Vereniging;
6° uitsluiting van de leden;
7° alle beslissingen die de perken van de wettelijke of statutaire bevoegdheid van de Raad van
Bestuur te buiten gaan;
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8° de kwijting aan bestuurders;
9° goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de gemeente.
Artikel 11:
Jaarlijks worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden, ter goedkeuring van de
begroting enerzijds en de rekening anderzijds. Zo de voorzitter in gebreke blijft deze vergadering
binnen een redelijke termijn samen te roepen, is 1/20 van de leden hiertoe gerechtigd.
Artikel 12:
Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens als het belang van
de Vereniging zulks vereist of wanneer ten minste 1/5 van de leden erom verzoekt.
Artikel 13:
De Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging, op dag en uur vermeld
in de oproepingsbrief. Deze brief wordt hetzij per post, hetzij als ingescand document via e-mail,
samen met de agenda, ten minste acht dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering naar
de leden verstuurd in naam van de Raad van Bestuur. De oproepingsbrief wordt ondertekend door
de voorzitter of door twee bestuurders.
De agenda van de Algemene Vergadering wordt vooraf ter kennis gebracht van de gemeenteraad
en dit binnen een termijn die garandeert dat de gemeenteraad kennis kan nemen van de
vooropgestelde agendapunten en voldoende tijd krijgt om zich erover te kunnen uitspreken.
De aanvragen om buitengewone vergaderingen samen te roepen moeten schriftelijk aan de
voorzitter gericht worden, met opgave van de punten die op de agenda dienen te worden
geplaatst.
In juli en augustus worden er geen vergaderingen gehouden, behoudens in hoogdringende
omstandigheden.
Artikel 14:
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door
degene die hem overeenkomstig art. 31 vervangt.
Artikel 15:
Naast de eigen stem kan een lid ten hoogste nog over die van één medelid, dat hiertoe schriftelijk
volmacht verleend heeft, beschikken.
Indien de vertegenwoordiger van de gemeente niet aanwezig is op de Algemene Vergadering, dan
worden zijn stemrechten uitgeoefend door het gemeenteraadslid dat hem vervangt.
Artikel 16:
De Algemene Vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke
ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.
Artikel 17:
Voor wijziging van statuten en goedkeuring van reglementen is de aanwezigheid (of
vertegenwoordiging via volmacht) van 2/3 van de leden vereist. Een statutenwijziging kan alleen
worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Indien voor een agendapunt - waarvoor een 2/3 aanwezigheid (of vertegenwoordiging via
volmacht) vereist is - het aantal aanwezige (of vertegenwoordigde) leden ontoereikend blijkt te
zijn, dan wordt minstens 15 dagen nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen, met dezelfde
agendapunten. De vergadering kan dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
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Voor de goedkeuring van een statutenwijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, is een meerderheid van 4/5 van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden vereist.
Stemmingen over personen of functies gebeuren geheim.
Artikel 18:
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een bijzonder register,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die dat wensen. Dit register
ligt op de zetel van de Vereniging.
De leden van de Vereniging hebben inzage in dit register.
De notulen van de vergaderingen worden aan de leden bezorgd vóór iedere volgende vergadering.
Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19:
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene
Vergadering voor een termijn van zes jaar, gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur.
De Raad van Bestuur wordt aangesteld als beheersorgaan van het Cultuurcentrum conform het
Cultuurpact.
De Raad van Bestuur wordt samengesteld door en uit de stemgerechtigde leden van de Algemene
Vergadering, met inachtneming van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en het
Cultuurpactdecreet, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De gemeente draagt steeds de meerderheid voor van de leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit 17 leden:
-

-

negen bestuurders worden voorgedragen door de gemeenteraad, met name:
o de gemeentelijke vertegenwoordiger vermeld in artikel 6, a;
o acht bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd zijn. Elke fractie heeft recht op één bestuurder. De overblijvende
mandaten worden toegewezen volgens het principe van de evenredige
vertegenwoordiging.
Ten hoogste 2/3de van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde geslacht.
acht bestuurders, uit de in artikel 6 c vermelde leden, met inachtneming van het
Cultuurpact.

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de Raad van Bestuur is van rechtswege
ontslagnemend bij het verlies van die hoedanigheid. De persoon blijft in functie tot de
gemeenteraad in zijn / haar vervanging heeft voorzien.
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de Raad van Bestuur kan zijn volmacht enkel geven
aan een lid dat ook door de gemeente in de Raad van Bestuur werd voorgedragen.
Naast de eigen stem kan een bestuurder ten hoogste nog over die van één medelid, dat hiertoe
schriftelijk volmacht verleend heeft, beschikken.
Alle leden van de Raad van Bestuur beschikken over één stem.
Artikel 20:
Het mandaat van de bestuurders kan hernieuwd worden. Bij de verkiezing beschikt ieder
stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering over één stem, en de vertegenwoordiger van de
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Gemeenteraad over meervoudig stemrecht. Wie het hoogste aantal stemmen op zijn naam
verenigt, is verkozen.
Artikel 21:
De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de Raad van Bestuur geen enkele
persoonlijke verplichting aan.
Artikel 22:
De bestuurders – met uitzondering van de gemeentelijke vertegenwoordiger - kunnen te allen tijde
worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan
ook zelf ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot op redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De onkosten die zij maken in het kader van
de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed na beraadslaging door de Raad
van Bestuur.
Artikel 23:
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of diens plaatsvervanger telkens
het belang van de Vereniging dit vereist of als drie bestuurders hierom verzoeken en dit binnen de
termijn van een maand.
Artikel 24:
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing wordt bij volstrekte meerderheid
van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 25:
De beslissingen van de Raad van Bestuur blijken uit de notulen van de vergadering, ondertekend
door de voorzitter en secretaris. De notulen worden in een bijzonder register bijgehouden dat ter
inzage ligt van de leden die hun inzagerecht willen uitoefenen, en dit overeenkomstig de in art. 9
van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten op de openbaarmaking van akten en
stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen.
De notulen van de vergaderingen worden aan de leden bezorgd vóór iedere volgende vergadering.
Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
Artikel 26:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de Vereniging, zonder bijzondere machtiging
van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met
inbegrip van beschikkingsdaden en alles wat niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene
Vergadering behoort. De Raad van Bestuur mag in die zin kopen en verkopen, lenen en ontlenen,
tot alle handels- en bankverrichtingen overgaan, hypotheek geven, zelfs met beding van dadelijke
uitwinning, hypothecaire handlichting geven, in één woord de Vereniging op de meest uitgebreide
wijze, in alle omstandigheden, geldig verbinden, voor zover dit kadert binnen de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.
Artikel 27:
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat meer in het bijzonder alle personeelsleden van wie hij
ook de bevoegdheid en bezoldiging bepaalt binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente.
Artikel 28:
De Raad van Bestuur is bevoegd om het beheer te voeren. Hij bepaalt de houding van de vzw ten
overstaan van dringende en actuele problemen. De Raad van Bestuur houdt toezicht op de
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rekeningen. Hij stelt het ontwerp van begroting en van jaarverslag op. De Raad van Bestuur is
ook bevoegd voor alle aangelegenheden die hem in het raam van de statuten door de Algemene
Vergadering zijn toevertrouwd.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de programmatie en culturele inhoud
van de eigen activiteiten van het Cultuurcentrum.
Artikel 29:
De Raad van Bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor, stelt de agenda ervan op en
bepaalt de datum van de vergaderingen. Hij voert de beslissingen van de Algemene Vergadering
uit en neemt kennis van de dagelijkse correspondentie.
Voor het vervullen van zijn taak kan de Raad van Bestuur deskundigen uitnodigen op zijn
bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden.
Artikel 30:
De Voorzitter verbindt de vereniging in haar externe relaties en verbintenissen voor zover het de
uitvoering betreft van beslissingen van de Raad van Bestuur.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 31:
De Raad van Bestuur verkiest, uit zijn stemgerechtigde leden, bij geheime stemming, een
voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. Samen met de
vertegenwoordiger van de gemeente vormen zij het Dagelijks Bestuur.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door - in volgorde
van beschikbaarheid - de 1ste of de 2de ondervoorzitter, of bij ontstentenis daarvan, door de oudste
bestuurder in jaren.
Artikel 32:
Het Dagelijks Bestuur organiseert en houdt toezicht op de dagelijkse bedrijvigheid van het
Cultuurcentrum en vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Het kan daartoe mandaat verlenen
aan de directie.
Artikel 33:
De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur. Hij zorgt voor het bijhouden van het archief. Hij stelt een ontwerp van jaarverslag
op.
Met de voorzitter ondertekent hij de officiële documenten die uitgaan van het bestuur. Het bestuur
kan zonodig onder zijn leden een plaatsvervangend secretaris aanduiden.
Artikel 34:
De penningmeester zorgt voor het toezicht op de gelden van het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw.
Hij controleert de boekhouding / het kasboek. Hij stelt een ontwerp van begroting en van financieel
verslag op.
Artikel 35:
Zowel de Raad van Bestuur als het Dagelijks Bestuur kunnen mandaat verlenen aan derden voor
wat betreft hun specifieke bevoegdheden.
Artikel 36:
Voor zover zij daartoe gemandateerd is, staat de directie in voor de organisatie van en het toezicht
op de dagelijkse bedrijvigheid van de vzw.
De directie dient zich daarbij te houden aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en
de beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van
de vzw.
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De directie is het hoofd van het bezoldigd personeel van de Vereniging. Zij is niet-stemgerechtigd
lid van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Zij handelt de
lopende zaken af, voert de dagelijkse correspondentie en ondertekent namens de Vereniging alle
kwijtingen en ontvangstbewijzen in verband met de activiteiten die onder haar bevoegdheid vallen.
Een directiefunctie is onverenigbaar met het uitoefenen van een politiek mandaat of met het
voorzitterschap van een gemeentelijke raad.
BEGROTING EN REKENING
Artikel 37:
Op het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af,
en maakt de balans op. Deze worden voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
De jaarrekeningen worden ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering ter kennis
gebracht van de leden, die op de zetel van de Vereniging inzage kunnen krijgen van al de stukken
waarop de rekeningen betrekking hebben.
De Raad van Bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt deze ter goedkeuring voor
aan de Algemene Vergadering. Het ontwerp van begroting wordt ten minste acht dagen vóór de
Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de leden.
De Algemene Vergadering kan een kascommissie of extern commissaris met het onderzoek van de
rekening en de begroting gelasten vooraleer ze goed te keuren. Deze commissie kan inzage eisen
van al de bescheiden en inlichtingen die ze voor haar onderzoek nodig acht.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 38:
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen, met
betrekking tot de ontbinding, voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 de van
alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel
13 van deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid
gesteld in artikels 17 en 18 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW
steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S wet.
Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad van de gemeente Grimbergen.
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering twee
vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
Artikel 39:
Op het einde van de overeenkomst en/of ontbinding van de VZW, komen alle goederen die door de
gemeente ter beschikking werden gesteld evenals deze die door de EVA-VZW werden verworven, in
volle eigendom toe aan het gemeentebestuur.
Alle door de VZW aangebrachte verbeteringen blijven eveneens bij het einde van de overeenkomst,
zonder vergoeding, eigendom van de gemeente.
Artikel 40:
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het
actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten
daaromtrent.
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ALGEMENE BEPALINGEN
De Vereniging is overeenkomstig het decreet lokaal bestuur onderworpen aan de verplichtingen
inzake openbaarheid van bestuur en formele motivering die gelden voor de gemeente.
Al wat niet uitdrukkelijk opgenomen is in deze statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, het decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2017, het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Vereniging en de gemeente Grimbergen.
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