OPRICHTINGSAKTE
veren ¡g¡ ng zonder w¡nstoogmerk
BEDRIJVEN PARKEN

SI

NT.N I KLAAS

lndustriepark -Noord 4, 9L00 Sint-Niklaas
Tussen de hierna opgesomde natuurlijke- en rechtspersonen:

Autobedrijf Jacobs NV, lndustriepark Noord 2, 9IOO Sint-Niklaas, ondernemingsnummer
0413.637.593, vertegenwoordigd door Carl Seys
Confiserie Thijs NV, lndustriepark Noord 20, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer
0430.136.602, vertegenwoordigd door Joris Thijs

Gbr. Van Den Berghe NV, lndustriepark Noord 24, 9100 Sint-Niklaas,
ondernemingsnummer 0411.656.320, vertegenwoordigd door Edgard Van Den Berghe
D&D Computers, Oostjachtpark 6A, 9L00 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer
0439.010.6L7, vertegenwoordigd door Jan De Rudder
ldeal pool nv, Oostjachtpark L1., 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0446.787.L46,
vertegenwoordigd door Marc Michiels
VAB- Rijschool NV, Oostjachtpark 13, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer
0448.109.811, vertegenwoordigd door Vera Beck
is overeengekomen onder elkaar, met en voor allen die hier aanwezig zijn

en/of
vertegenwoordigd waren, en voor allen die later nog werkelijk lid worden, een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, geþubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 1 juli 1921, zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2OO2, de Wet
van l-6 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004 (hierna
genoemd 'V&S-wet'), onder de voorwaarden zoals vastgesteld in de onderstaande statuten:
TITEL I. NAAM . ZETEL - DUUR

Artikel 1- Naam
De vereniging draagt de naam 'Bedrijvenparken Sint-Niklaas', afgekort als BEPASIN. Deze
naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken, uitgaande van de vereniging. De naam moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winstoogm erk' of door de
afkorting 'VZW' , met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikef 2 -Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, lndustriepark-Noord 4. De
vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
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De raad van bestuur van de vereniging is bevoegd om de zetel te verplaatsen naar iedere
plaats binnen het Nederlandse taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten
daaromtrent te vervullen. De algemene vergadering bekrachtigt de zetelwijziging in de
statuten van de vereniging op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 3 - Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur

TITEL II. DOEL. ACTIVITEITEN

Artikel 4 - Doel
De vereniging heeft

tot doel:

* de samenwerking tussen bedrijven gelegen op de verschillende bedrijventerreinen in SintNiklaas te bevorderen teneinde economische, sociale, ecologische en/of andere voordelen
voor deze bedrijven te genereren;

*

overleg, informatiedeling

en ervaringsuitwisseling tussen bedrijven gelegen op

de

verschillende bedrijventerreinen in Sint'N iklaas te sti mu leren;

* het overleg tussen bedrijven gelegen op de verschillende bedrijventerreinen in Sint-Niklaas
en de overheid te bevorderen, en het adviseren van de overheid;

* het fungeren als centraal aanspreekpunt

voor de bedrijven gelegen op de verschillende
bedrijventerreinen in Sint-Niklaas en voor de overheid.

Onder 'bedrijf gelegen op een bedrijventerrein

in Sint-Niklaas' wordt

verstaan: elke
onderneming die haar maatschappelijke zetel of een vestiging heeft op het grondgebied van
de stad Sint-Niklaas, in een zone bestemd voor de vestiging van bedrijven actief in de
handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie, met
uitzondering van de zones die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten.

Artikel 5 - Activiteiten

A. Om haar doel te verwezenlijken kan de vereniging onder meer volgende initiatieven
nemen:

* het opzetten van acties zoals het gezamenlijk aankopen van producten of diensten en het
realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen;

* het organiseren van netwerkevents en infosessies rond bepaalde thema's;
* het promoten van initiatieven ter realisatie van de doelstellingen
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B. De beslissing welke acties al dan niet worden ondernomen, wordt genomen door de raad

van bestuur van de vereniging volgens de bepalingen in artikel 19.
C. De vereniging kan voorts alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar niet-winstgevende doelstelling, met inbegrip van
bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk
is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
d e verwezen lijki n g va n de n iet-winstgevende doelstel li ng.

TITEL III. LIDMAATSCHAP

Artikel 6 - Werkende leden
A. Er zijn minstens drie werkende leden in de vereniging.
B. De stichtende bedrijven zijn werkend lid. Daarnaast kunnen alle bedrijven gelegen op een
bedrijventerrein in Sint-Niklaas volgens voormeld, zich kandidaat stellen als werkend lid.

of e-mail aan de voorzitter
van de raad van bestuur van de vereniging. De raad van bestuur zal beslissen over de
C. De kandidaat-leden richten hun kandidatuurstelling per brief

aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze
vergadering dienen minstens de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal
gemotiveerd beslissen indien een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.

D. De werkende leden van de vereniging hebben alle rechten en verplichtingen die in de
'V&S-wet' en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die
jaarlijks vastgesteld wordt door de raad van bestuur van de vereniging en zal in totaal niet
meer bedragen dan 1000 euro, jaarlijks aanpasbaar aan het gezondheidsindexcijfer.
De bijdrage wordt betaald voor een gans werkjaar ook als het lid later in het jaar toetreedt.

Artikel 7 -Toesetreden leden

A. Elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon met uitzondering van deze
vermeld onder artikel 8.8. van deze statuten, alsook iedere feitelijke vereniging, kan zich
kandidaat stellen als toegetreden lid. We noemen dit verder'Sympathisanten'.
B. De kandidaat-leden richten hun kandidatuurstelling per brief of e-mail aan de voorzitter
van de raad van bestuur van de vereniging. De raad van bestuur zal beslissen over de
aanvaarding van de kandidaat als toegetreden lid op haar eerstvolgende vergadering. Op
deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezi
of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderhe
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur
zal gemotiveerd beslissen indien een kandidaat niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

C. De sympathisanten betalen lidgeld gelijk aan de lidmaatschapsbijdrage. Ze hebben geen
stemrecht in de algemene vergadering, ook niet voor bepaalde aangelegenheden.
Desgewenst kunnen ze de algemene vergadering bijwonen.

Artikel 8 - Ontslas

A. Elk werkend lid wordt van rechtswege geacht uit te treden en niet langer werkend lid
meer te zijn van de vereniging zodra zij niet langer voldoet aan de definitie van 'bedrijf
gelegen op een bedrijventerrein in Sint-Niklaas' voormeld.
B. Elk werkend lid of sympathisant van de vereniging kan op elk ogenblik uittreden uit de
vereniging door een brief of email te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur van
de vereniging en met een opzeggingstermijn van één maand.
Het lidmaatschap vervalt in elk geval bij het einde van het werkjaar.
C. Een ontslagnemend werkend lid is gehouden

tot betaling van de lidmaatschapsbijdragen

en tot deelname in de kosten die werden goedgekeurd voor het jaar waarin het ontslag
wordt ingediend.

Artikel 9 - Uitsluitins

A. Als een werkend lid van de vereniging handelt in strijd met de doelstelling van de
vereniging, of in staat van faillissement of in vereffening wordt gesteld, kan diens
lidmaatschap worden beëindigd op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van
minstens één vijfde van alle werkende leden. Dit besluit wordt genomen door de algemene
vergadering, waarop minstens twee/derden van alle werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een twee/derde meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is.
B. Het werkend lid waartegen een procedure van uitsluiting werd ingediend heeft het recht

gehoord te worden.

strijd met de doelstelling van de vereniging kunnen
door eenzijdig gemotiveerd besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van
C. Toegetreden leden die handelen'in

lidmaatschap.

Artikel 10 - Schorsing
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A. Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage of een provisie voor een actie van de
vereniging niet betalen binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, ontvangen
een aanmaning bij brief of e-mail inclusief verwijlintresten à rato van de toepasselijke
wettelijke interestvoet.

B. Werkende leden die een

factuur voor een actie van de vereniging niet betalen binnen de
door de raad van bestuur bepaalde termijn, ontvangen een aanmaning bij brief of e-mail en
inclusief verwijlintresten à rato van de toepasselijke wettelijke interestvoet.

email nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden,
wordt het lidmaatschap van het werkend lid opgeschort tot na betaling van het aan de
C. lndien één maand na een brief of

vereniging verschuldigde bedrag inclusief boete en eventuele verwijlintresten à rato van de
toepasselijke wettelijke interestvoet.

Artikel 11Geen enkel lid van de vereniging kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de
activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van
rechten op de activa van de vereniging geldt te allen tijde, tijdens het lidmaatschap, bij
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de
veren iging, vrijwillig of gerechtelijk.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
ArtilEel 12 - Samenstelling

- Stemrecht

A. De algemene vergadering van de vereniging is samengesteld uit de werkende leden,
waarvan het lidmaatschap niet is geschorst overeenkomstig artikel L0 voormeld.
l

B.

Toegetreden leden kunnen de algemene vergadering van de vereniging bijwonen.

C. Waarnemers kunnen de algemene vergadering van de vereniging bijwonen mits akkoord
van de voorzitter en een tweede bestuurder en mogen zich, mits toestemming van de
voorzitter en een tweede bestuurder, tot de algemene vergadering richten.

D. Elk aanwezig of vertegenwoordigd werkend lid heeft gelijk stemrecht en bijgevolg één
stem op de algemene vergadering.
of de persoon die verantwoordelijk is voor de operationele en/of
dagelijkse werking van de bedrijvenvereniging woont de algemene vergadering van de
vereniging bij met adviserende stem.
E. De parkmanager

F. De adviseur economie (stadsbestuur) woont de algemene vergadering van de vereniging

bij met adviserende stem.

{

Artikel 13 - Bevoesdheden
Overeenkomstig artikel 4, 1" tot en met 8" van de 'V&S-wet' kunnen volgende exclusieve
bevoegdheden uitsluitend door de algemene vergadering van de vereniging worden
uitgeoefend:

-

de
de
de
de
de
de
de
de

wijziging van de statuten;
benoeming en afzetting van bestuurders;
benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
ontbinding van de vereniging;
uitsluiting van een lid;
omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 14 - Vereaderineen

A. De oproeping tot de gewone algemene vergadering, die plaatsvindt ten laatste
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maanden na afsluiting van het boekjaar, wordt minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand
aan de datum van de algemene vergadering naar alle werkende leden en sympathisanten
verstuurd per brief of per e-mail naar het adres dat het werkend lid of sympathisanten
daartoe het laatst heeft opgegeven.
De algemene vergadering van de vereniging wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
B. De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging
bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. Elk punt dat
door één van de werkende leden ten minste vier kalenderdagen voor de vergadering
aangebracht werd, wordt ook op de agenda geplaatst. Dergelijk verzoek dient per post of email te worden verstuurd op het adres van de zetel van de vereniging, ter attentie van de
voorzitter van de raad van bestuur.
C. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden samengeroepen op verzoek van

minstens twee bestuurders, alsook op verzoek van minstens één vijfde van de werkende
leden. De oproeping wordt minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de datum van
de buitengewone algemene vergadering naar alle werkende en toegetreden leden verstuurd
per aangetekend brief of per e-mail naar het adres dat het werkend of toegetreden lid
daartoe het laatst heeft opgegeven.

D. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op elke and
plaats in België, aangewezen in de uitnodiging.

I
+

Artikel 15 - Verteeenwoordiging
Elk werkend lid kan zich op de algemene vergadering door een ander werkend lid laten
vertegenwoordigen. Elk werkend lid kan maximaal één volmacht dragen.

Artikel 16 - Quorum

- Stemming

A. De algemene vergadering van de vereniging kan geldig beraadslagen en beslissen
wanneer minstens IO%o van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De
beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

B. lndien het quorum vermeld in voorgaande paragraaf niet gehaald wordt, wordt

de

vergadering uitgesteld naar een latere datum. Een nieuwe vergadering zal bijeen geroepen
worden door de raad van bestuur van de vereniging op een datum die niet minder. dan
vijftien kalenderdagen en niet meer dan één maand van de eerste vergadering verwijderd
mag zijn en deze nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
C. ln afwijking van het bepaalde in paragrafen A. en B. van

dit anikel 16:

kunnen beslissingen van de algemene vergadering inzake de ontbinding van de vereniging
slechts genomen worden indien minimaal twee/derden van de werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en indien deze beslissing wordt genomen met een vier/vijfde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
lndien minder dan twee/derden van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
wordt de vergadering uitgesteld naar een latere datum. Een nieuwe vergadering zal bijeen
geroepen worden door de raad van bestuur van de vereniging op een datum die niet minder
dan vijftien kalenderdagen en niet meer dan één maand van de eerste vergadering
verwijderd mag zijn en deze nieuwe vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen
indien minstens twee derden van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Deze beslissing zal slechts geldig worden genomen met een vier/vijfde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen;
D. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door
minstens één/derde van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, door
geheime stemming.

Artikel 17 - Notulen
worden notulen van de algemene vergaderingen van de vereniging opgesteld en bewaard
op de zetel van de vereniging in een notulenregister dat ter inzage zalzijn van de werkende
leden. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur
met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken
overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.
Er
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Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene
vergadering kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de voorzitter.
TITEL V. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18 - Samenstelling van de raad van bestuur

A. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit

een

aantal bestuurders met een minimum van drie en een maximum van zeven bestuurders, al
dan niet leden van de vereniging. Het aantal bestuurders zal in ieder geval te allen tijde lager
zijn dan het aantal werkende leden van de vereniging. lndien de vereniging slechts het
wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit slechts twee bestuurders. Op het ogenblik dat in dergelijk geval een vierde
werkend lid tot de vereniging toetreedt, zal een buitengewone algemene vergadering
overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.
B. De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering van de vereniging, bij
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende
leden.
C. Bij de oprichting worden de bestuurders benoemd voor een periode van drie jaar. Vanaf

dan worden de bestuurders benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn

ze

herbenoembaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
D. lndien de functie van bestuurder zou worden toegewezen aan een rechtspersoon zal deze
de natuurlijke persoon aanwijzen die hem zal vertegenwoordigen.

of de beëindiging van het lidmaatschap van een werkend of toegetreden lid om
ongeacht welke reden heeft van rechtswege het verlies van het mandaat als bestuurder tot
gevolg.
E. Het verlies

F. De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, die de taken vervult die
horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun
verkiezing.

G. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering
van de vereniging die daarover beslist bij gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
leder lid van de raad van bestuur is gerechtigd zelf ontslag te nemen door middel van een ç
schriftelijke kennisgeving bij brief of e-mail aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Een ontslagnemend bestuurder is verplicht zijn mandaat uetd"r.

te

vervullen tot

redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien
H. Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. De kosten die de bestuurders
De regels
maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden
hiertoe zullen worden beschreven in het intern reglement van orde.
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l. De parkmanager of de persoon die verantwoordelijk is voor de operationele en/of
dagelijkse werking van de bedrijvenvereniging woont de vergaderingen van de raad van
bestuur bij met adviserende stem.

i.

De adviseur economie (stadsbestuur) woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij

met adviserende stem.

A. De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar en telkens het belang van de
vereniging het vereist, na oproeping door de voorzitter, alsmede op verzoek van ten minste
twee bestuurders. De oproeping moet ten minste vijf kalenderdagen voorafgaand aan de
datum van de raad van bestuur naar elke bestuurder worden gestuurd per brief of per e-mail
naar het adres dat de bestuurder daartoe het laatst heeft opgegeven. De oproeping bevat de
agenda van de vergadering. Waarnemers kunnen de raad van bestuur van de vereniging
bijwonen mits akkoord van de voorzitter en een tweede bestuurder en mogen zich, mits
toestemming van de voorzitter en een tweede bestuurder, tot de vergadering richten.
B. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door
de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de
zetel van de vereniging of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
C. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer

ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige
bestuurders.

D. Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt door het
secretariaat, die ondertekend dienen te worden door alle aanwezige bestuurders. Deze
notulen worden op de zetel van de vereniging bewaard in een notulenregister dat ter inzage
zalzijn van de werkende leden van de vereniging. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek
aan de voorzitter van de raad van bestuur met wie zij een datum en het uur van de
raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden
verplaatst.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vereniging het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er voorafgaand een
unaniem akkoord is onder de bestuurders om over te gaan tot schriftelijke besluitvormin
Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in ieder geval dat er een beraadslaging pla
E.

per e-mail, video- of telefoon-conferentie.

Artikel 20 - Tesenstriidie belans
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A. lndien een

bestuurder

een

rechtstreeks

of

onrechtstreeks belang

van

vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de andere
bestuurders, alvorens de raad van bestuur een besluit neemt.
B. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering van de raad

van bestuur en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid
waarop het betrekking heeft.
C. Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatsvinden onder

de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor
soortgelijke verrichtingen.

Artikel 21 - lntern bestuur

-

Beperkinsen

A. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering
van die handelingen die volgens de 'V&S-wet' en deze statuten tot de exclusieve
bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.

uit collegiaal bestuur, met name overleg
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Dergelijke
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze
openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving van de verdeling van taken brengt evenwel de interne
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
B. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien

of
kan
betrekking
meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel
hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van
C. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één

de raad van bestuur.

Artikel 22 - Externe verteeenwoordiginesbevoegdheid
A. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in e
buiten rechte door de meerderheid van haar leden.
B. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoord
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

C. De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen
tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig de bepalingen inzake lastgeving.
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Artikel 23 - Bekendmakingsvereisten
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de

vereniging te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en door
publicatie van een uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet
in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen de vereniging
ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun
bevoegdheden.

Artikel 24 - Daeeliiks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden een dagelijks bestuur samenstellen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit :
- Voorzitter van de raad van bestuur
- Twee bestuursleden

De bestuurder in het dagelijks bestuur wordt benoemd door de raad van bestuur bij
geheime stemming en bij volsterkte meerderheid van de stemmen.
De voorzitter van de raad van bestuur zit het dagelijks bestuur voor

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de operationalisering van het beleid dat door
de raad van bestuur wordt goedgekeurd en voor het uitwerken van voorstellen voor het
strategisch beleid.

De parkmanager of de persoon die verantwoordelijk is voor de operationele en/of
dagelijkse werking van de bedrijvenvereniging woont de vergaderingen van het dagelijks
bestuur bij met adviserende stem.
De adviseur economie (stadsbestuur) woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij
met adviserende stem.

Artikel 25 - Aansprakeliikheid van de bestuurder en de daseliiks bestuurder

A. De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk
verbonden door de verbintenissen van de vereniging.
vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de
vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in
de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur,
respectievelijk dagelijks bestuu r.
B. Tegenover de

TITEL VI. ONTBINDING

Artikel 26 - Ontbindine
A. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met
betrekking tot de ontbinding van de vereniging voorgelegd door de raad van bestuur of door
minimum één/vijfde van alle werkende leden. De samenroepen en agendering vinden plaats
overeenkomstig het bepaalde in artikel L4 van deze statuten.

B. De

en

beslissing omtrent

de ontbinding respecteert

het
aanwezigheidsquorum en de meerderheid ver.eist voor een doelwijziging zoals bepaald door
artikel 8'V&S-wet' en artikel 18.C.1)van deze statuten.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij een 'VZW in
vereffening' is overeenkomstig artikel 23 'V&S-wet'.

beraadslaging

C. lngeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd benoemt de

algemene

vergadering één vereffenaar, al dan niet lid van de vereniging, waarvan zij de opdracht zal
omschrijven.

D. lngeval van ontbinding en vereffening van de vereniging, wordt het vermogen van de
vereniging overgemaakt aan een belangeloze vereniging die een doel nastreeft dat in enige
mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging. De algemene vergadering
bepaalt, bij gewone meerderheid van stemmen, bij ontbinding welke vereniging dit zal zijn.
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 van de rechtbank van koophandel
en b'ekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in
artikel 23 en artikel 26novies van de 'V&S-wet' en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
E. Alle beslissingen

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

\

Artikel 27 - Boekiaar

€

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van
elk jaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen, inbegrepen de eventuele verplicht¡ng tot het aanstellen van een commissaris en
het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België

Artikel 28 - Goedkeuring rekeninsen en begroting
De rekeningen van het verlopen jaar worden onderworpen aan de goedkeuring van de
gewone algemene vergadering, te houden binnen een termijn van 3 maanden vanaf de
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afsluiting van het boekjaar. De begroting van het volgend jaar wordt eveneens onderworpen
aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.

Artikel 29 - Slotbepalins

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de 'V&S-wet' en de gebruiken
inzake de verenigingen van overeenkomstige toepassing.

OVERGANGSBEPALING EN
OverganRsbepalineen

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot eenendertig december tweeduizend
achttien. De eerste jaarvergadering vindt plaats in tweeduizend negentien.
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13

9L00

Sint-Nik

âs,

ondernemingsnummer

0448. 109.811, vertegenwoordigd door Vera

13

