
ECONOMISCHE RAAD V00R 0OST-VLAANDEREN v.z,w

SlAT UTE N

De plenaire vergadering van de 8.R.0.V. van vrijdag 17 juli
1964 heeft de hiernavolgende statuten goedgekeurd waardoor de

Economische Raad voor 0ost-Vlaanderen de vorm van een vereni-
ging zonder winstoogmerken aanneemt ( 1 ) :

Door de ondergetekenden, allen van Belgische nationaliteit'
wordt onder de volgende voorwaarden een vereniging zonder

winstoogmerken opgericht.

I. NAAM , ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1 - De naam van de vereniging is "Economische Raad voor
ilE.R.0.V.rt0ost-Vlaanderen", afgekort

Artikel 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent,

Gouvernementstraat 1

Aftilgf_! De vereniging heeft tot doel bii te dragen tot het
bevorderen van de economische ontwikkeling van de provincie
Oost-Vlaanderen. Hiertoe zaL zij a1 naargelang de evolutie van

de economische omstandigheden een passende actie voeren en aile
initiatieven nemen van economische, sociale, wetenschappelijke '
financië1e en technische aard die de economische bloei van de

provincie kunnen vrijwaren en bevorderen.

Afti!g!_1 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan te a1len tijde ontbonden worden bii beslissing van de

algemene vergadering.

(1) Deze statuten werden gepubliceerd in de
Belgisch Staatsbl ad van 1 oktober 1 964
gewijzigd door de Algemene Vergadering
(wijziging gepubliceerd in de biilagen
Staatsblad van 11 mei 1967).
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II. LEDEN

Artikel 5 Het aantal
vijf. De stichters van

is niet beperkt, maar bedraagt minimum

de vereniging zijn de eerste 1eden.

de aanvaarding van de statu-

4"!i!S! Z - Het lidmaatschap neemt een einde door ontsl"g, het
verlies van het openbaar mandaat, de functie of de hoedanig-
heid die aanleiding gaf tot het lidmaatichap van de vereniBing,

.!êchtsonbekwaamheid of uitsluiting.
De uitsluiting geschiedt overeenkomstig art. L2 van de wet van
27 juni 1921.

Het met uitsluiting bedreigd lid wordt vooraf gehoord door de

beheerraad, die proces-verbaal opmaakt -van de hem ten laste
gelegde feiten en van zíjn verklaringen. Dit proces-verbaal
wordt aan de algemene vergadering onderworpen.

Bij het einde van zíjn lidmaatschap kan geen lid enig recht
doen gelden op het maatschappelijk fonds. Het kan opgave noch

overlegging van rekeningenr zeEellegging of inventaris eisen.

III., DE ALGEMENE VERGADERING

ArtikelS-Deal genene vergadering is de soevereine macht

van de vereniging.

Artikel 6 - Nieuwe leden, f ysi sche

kunnen door de beheerraad aanvaard
andere wijze aan de economische of
gang van de provincie meewerken.
Het lidmaatschap brengt ipso facto
ten mede.

zorrel al s rechtspersonen ,

worden indien zíj op een of
sociaal-economische vooruit-

Ag!f!gl_9 - Vallen onder haar bevoegdheid :

1. de benoeming en de afzetting van de beheerders i

2. de aanduiding van de verificateurs van boekhouding
kenstukken en de goedkeuring van hun verslagen ;

3. de uitsluiting van de leden i

en re-
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4 de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen, evenals

van de balans, voorgedragen door de beheerraad i

de wijziging van de statuten ;

de ontbinding van de vereniging

Artikel 10 - Elk jaar in de naand april wordt, oP d.g' uur en

plaats aangeduid in de oproepingsbrief, een algemene vergade-
rì.ng gehouden in de stad Gent, Í¡aar de maatschappeli jke zetel
gevestigd is. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden. Een

buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens
het belang van de vereniging het vereist. Zii moet gehouden

worden op vetzoek hetzij van de voorzitter, hetzij van de be-
heerraad, hetzij van drie beheerders, hetzij ten slotte van een

vijfde van de leden. Dit ve?zoek vermeldt de punten die de in-
dieners wensen op de dagorde te zien brengen. De vergadering
wordt samengeroepen binnen de 30 dagen na het ve?zoek.

5

6

Artikel 11

E1k voorstel,
den, moet op

vermeld op de

De dagorde wordt vastgesteld door de beheerraad.
ondertekend door tenminste een vijfde van de Ie-

de dagorde worden geplaatst. Al1een over de punten

dagorde kan een geldige beslissing worden genomen.

Artikel t2 - De oproepingen tot de algemene vergadering worden

door de vootzitter van de beheerraad schriftelijk gericht aan

ieder 1id, ten minste acht dagen vÖór de vergadering. De op-
roepingsbrief bevat de dagorde.

Artikel 13 - De

voorzitter van

lijkse leiding
ring

algemene vergadering wordt voorgezeten door de

de vereniging. De persoon belast met de dage-

zaL de secretaris zijn van de algemene vergade-

Artikel t4 - Elk 1id heeft slechts
kunnen zich laten vertegenwoordigen
geval de lasthebber, bij de opening
de lastgever ondertekende volmacht
ove rhandi gen .

recht op één stem. De leden
door een medelid' in welk
van de zitt,ing r een door

aan de voorzitter dient te
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Geen lasthebber mag nochtans over meer dan drie sternmen,

zijne inbegrepen, beschikken, zonder nochtans één tiende
vertegenwoordigde stemmen te bereiken.

de

der

Artikel 15 - De vergadering is geldig samengesteld, welk ook

het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden zíj. zíj be-
slist bij volstrekte meerderheid van de voor of tegen uitge-
brachte stenmen

De beslissingen nopens wijziging van de statuten, uitsluiting
van leden of ontbinding van de vereniging zijn evenwel onder-
worpen aan de bíjzondere regels respectievelijk voorzien bij
de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni t92t.

Artikel 16 - De beslissingen van de algemene vergadering wor-
den ingeschreven in een register berustend in de maatschappe-
lijke zetel i zij worden ondertekend door de voorzitter en de

persoon belast met de dagelijkse leiding. De leden kunnen ter
plaatse ínzage nemen van bedoeld register. De voorzitter van
de beheerraad kan er eensluidend verklaarde uittreksels uit
afl everen .

IV. DE BEHEERRAAD

AntikeL lT - De vereniging wordt beheerd door een beheerraad,
samengesteld uit ten minste twintig leden, door de algemene

vergadering benoemd onder de Ieden van de vereniging voor een

term.i jn van dri e jaar ( 1) .

De beheerders zijn herkiesbaar. zij kunnen te allen tijde door
de algemene vergadering afgezet worden. De met afzetting be-
dreigde beheerder wordt vooraf door haar gehoord.

( 1 ) Deze alinea luidde
ging wordt beheerd
ten minste vijf en

oorspronkelijk als volgt : De vereni-
door een beheerraad, samengesteld uit
ten hoogste twintig leden, ...
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Artikel 18 0m de vereniging haar provinciaal karakter te ver-
zekeren is het de wens van de stichters dat de algemene verga-
dering er zou voor zorgen dat de Bestendige Deputatie van de

Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen in de beheerraad zou ver-
tegenwoordigd zijn door minstens twee van haar leden en dat het
voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de beheerraad
resp. zouden opgedragen worden aan de Gouverneur van de provin-
cie en aan een lid van de Bestendige Deputatie van de Provin-
ciale Raad.

Artikel 19 - Wanneer het openvallen van een beheerdersmandaat
tot gevolg heeft dat het aantal beheerders onder de bii ar-
tikel 17 voorziene ninimun daalt, wordt.de algemene vergadering
binnen de drie maanden samengeroepen on een nieuwe beheerder
aan te stel1en, die het mandaat zaL voleindigen.

ArtikeL 20 - De beheerraad wordt bi.ieengeroepen door de voor-
zitter, zo dikwijts de belangen van de vereniging dit vereisen,
maar ten minste tweemaal per jaar. De beheerraad r¡oet bovendien

samengeroepen worden op schriftelijk verzoek van tenminste vier
zijner ledenr en dit binnen de dertig dagen na ontvangst van dit
ve?zoek.

Hij mag slechts uitspraak doen indien ten minste vijf van zijn
leden aanwezig zijn. zíjn beslissingen.worden genomen bii vol-
strekte meerderheid van de voor of tegen uitgebrachte stenmen.

Indien de stemning niet geheim is, zaL bij staking van stemmen

de siem van de voetzitter beslissend zijn. De benoemingen ge-
schieden bij geheime stemming en bii meerderheid van de uitge-
brachte naamstemmen. Indien niet ten minste vijf leden aanwe-

zíg zijn, kan binnen de maand een tweede vergadering worden op-
geroepen, met dezelfde dagorde. Deze vergadering zaL geldig
beslissen, welk ook het aantal aanwezíge leden zii. De uitnodi-
gingen tot deze tweede vergadering dienen te vermelden dat on-
derhavige bepaling wordt toegepast.
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Artikel 2L - De beheerraad is belast met de uitvoering van de

beslissingen van de algemene vergadering. Hij heeft de meest

volstrekte bevoegdheid voor het beheer van de vereniging. Alles
wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de alge-
nene vergadering wordt voorbehouden, valt onder zíjn bevoegd-
heid. Hij onderhandelt, treft dadingen, sluit compromissen,
verleent hypothekenr vêrkrijgt en vervreemdt alle roerende en

onroerende goederen, ontvangt alle gelden, giften' legaten of
schenkingen en sluit in het algemeen alle contracten af tussen
de vereniging en derden. Hij stelt alle reglementen vast ¡ zo-
wel deze van inwendige orde als andere, regelt de verdeling
van de inkornsten evenals van de sommen, door derden àaî de

vereniging toevertrouwd

Hij kan van a1le zakelijke of vorderingsrechten afstand doen,
'handlichting verlenen voor of na betaling van alle ambtshalve

of andere bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, over-
schrijvingen, beslagleggingenr on a1le andere beletselen zoÍr-
der hiertoe tegenover derden van een beraadslaging van de ver-
eniging of van een bijzondere opdracht te moeten doen blijken.
Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 22

machten of
aan leden
lingen.

- De

t aken
van de

beheerraad kan zo

opdragen aan één

nodig steeds bijzondere
of meerdere van zijn 1eden,

vereniging, of aan derde personen of instel-

Artikel 23 - De beheerraad brengt op de jaarlijkse ge\^lone a1-
gemene vergadering verslag uit over de werkzaamheden van de

vereniging. Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen
dienstjaar afgesloten per 31 december, en voor de eerste maal

op 31 december 1965.

Artikel 24 De authentieke en de onderhandse akten deze van

dagelijks bestuur en de gewone briefwisseling uitgezonderd
worden ondertekend door de voorzitter en de persoon belast met

de dagelijkse leiding van de vereniging.
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Voor de akten van dagelijks beheer en de gewone briefwisseling
volstaat de handtekening van de persoon belast met de dageliik-
se leiding of zijn plaatsvervanger.

Artikel 25 - De beslissingen van de beheerraadi en deze van

het dagelijks bestuur, worden vastgesteld in processen verbaal.
Ðeze worden door de voorzitter en de persoon belast met de da-
gelijkse leiding of hun plaatsvervanger ondertekend en in een

bijzonder register ingeschreven.

Artikel 26 - De rechtsvorderingen worden in naam van de vere-
niging als eiseres en als verweerster ingesteld en gevoerd

door de beheerraad op vervolging en benaarstiging van zijn
voorzitter of van een beheerder daartoe'door de beheerraad
aangesteld.

Artikel 27

worden bij
ter of in
comité.

-A1
zijn

b ei der

de machten van de voorzitter van de beheerraad
afwezigheid uitgeoefend door de ondervoorzit-
afwezigheid door een lid van het bestuurs-

V. HET DAGELIJKS BEHEER

Artikel 28 - De

eniging, onder
bestuurscomité.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de vereniging maken

deel uit van dit comité ; de persoon belast met de dagelijkse
leiding is er ambtshalve secretaris van.

Artikel 29 - Het bestuurscomité benoemt het personeel en stelt
de bezoldigingsvoorwaarden vast.

Artikel 3O - Het bestuurscomité vergadert op veîzoek van één

van de leden van het comité. Het kan slechts beslissingen
treffen indien minstens drie leden aanwezig zijn. De beslis-
singen worden getroffen bij volstrekte meerderheid van de voor

beheerraad kan het gewoon

zijn verantwoordeli jkheid 
'

beheer van

ove rdrag en

de ver-
aan een
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of tegen
stem van

uitgebrachte stemnen. Bij staking van stemmen is de

de voorzitter beslissend.

Artikel 31

medegedeeld
ring.

VI. TECHNISCH COMITE

4ftiESl_!3 - Het bestuurscomité kan overgaan tot de oprichting
van een Technisch Comité, samengesteld uit een aantal personen

die niet noodzakelijk lid zijn van de vereniging, maar die þ¡e-

gens hun speciale bevoegdheid in bepaalde vraagstukken, tot de

goede werking van de vereniging kunnen bijdragen.

Artikel 33 - Het Technisch Comité vergadert op uitnodiging van

de persoon belast met de dagelijkse leiding. Deze brengt daar-
van telkens verslag uit op de eerstkomende vergadering van het
bestuurscomité. Het Technisch Comité heeftr ovenals elk van

zijn leden afzonderlijk, enkel een adviserende bevoegdheid.

VII. DE FONDSEN

Artikel 35 Fondsen kunnen aan de vereniging worden verschaft
door het Provinciaal Bestuur, de Gemeentebesturen, de onderne-
mingen en alle andere instellingen en personen die de actie
van de vereniging wensen te steunen. Ze kunnen ook bekomen wor-
den äts vergoeding voor een prestatie.
Er wordt geen individueel lidgeld gevraagd van de leden.

VIII. ONTBINDING

Artikel 36 In geval van ontbinding duidt de algemene verga-
of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

-De
aan

besli ssingen van

de beheerraad in
het bestuurscomité
zijn eerstvolgende

worden

ve rg ade -

dering één
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Artikel 37 In geval van ontbinding, on welke reden ook, wordt
aan het netto-aktief een bestenming gegeven, die zoveel moge-

lijk aansluit bij het doel van de vereniging. Deze bestemrning

wordt door de algemene vergadering bepaald.

IX. ANDERE AANGELEGENHEDEN

Artikel 38 - Al de aangelegenheden die in deze statuten niet
uitdrukkelijk zijn voorzien, vallen onder toepassing van de

wet van 27 juni L92I op de verenigingen zonder winstoognerken.

Artikel 39

bevoegdheid
- Voor alle

to egewez en

betwistingen wordt
aan de Rechtbanken

uitsluitend rechts-
van Gent

X. OVERGANGSBEPATINGEN

Artikel 40

eerste maal
- Het aantal leden van de beheerraad wordt voor de

bepaald op achttien.

Als beheerders worden benoemd de Heren

die allen aanvaarden.

Aldus gedaan te Gent, op L7 juli 1964.


