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Ir:gevalopeeneersteAlgemeneVergaderinghetvereisteaantalaanwezigennietbereikt

?.

met dezelfde dagorde.
een rweede r\igemene Veigadering rvorden samengeroepen
wat ook het aantal aanwezigen zij, met
beslissen
danletdig
zal
Verga,leiing
Aì;.*""e
der aanwezige leden'
inachtneming van cen rneerderheid van tlvee derde

*ã¿,, ,ui

;;;;

vergadering die de ontbinding uitspreekt
Ingeval van vrijwi-lige ontbinding, zal de Algemene
het tijdstiþ waarop de ontbinding
evenals
vaststellen,
recht
en
hun
beroernen
de vereffenaa¡s
intreçdt.
en/ofgoederen
li" ã" o",uin¿ing en dr: afstuiting van de rekeningen worden de overblijvende
te worden
behoeftigen
de
onder
om
h"ìá¡ aun de Gemãenteti-ike overheden
aan een werk dat
hetzij
karakter'
nationaal
een
met
werk
een
lieldadig
uu^

Voorzitter

\{im VAN BE!-EREN

Ondervoorzitter

Willy DE -SUTTER

Secreta ris

Camiel MOER.I\ÍAN

Penningmeester

August WOUTERS

Commissaris

Julien SPRUYT

Artikel 24

Commissaris

Gustaaf DE MEYER

wet van 27 juni l92l op de V'Z'W''s
Voor al wat door ,le slatuten niet wordt geregeld is de

Proost

Alfons BERLENGEE

Leden

Ignace BRYS
Roger DE LEENIIEER
Wendy DE LATIIOIIWER
Frans DE THAY
Michel DE VOS

;;;;;;"g;"

;";;;.1d, ñ.,r¡

verenigbaar is met de :;tatuten van de vereniging'

van toePassmg.

Artikel

?5

DezeoprichtingYan(:enverenigingisgeschiedinAlgemeneVergaderingvanaldeledendie
de stand:egelen bijtreden-

Frans MEIRSI\ÍAN

Gilbert MOERMAN

IngevolgedeAlgemeneVergaderingvanV.V.V.DoNKMEERvan2gFEBRUARIl9S0'

Eddy REED
Herman RUPUS
Lucien SPIESSENS
René STEVENS

AanvullingenherschikkinginAlgemeneVergaderingvanl0FEBRUAzul9S9enAlgemene
Vergadering van FEIIRUARI I994'

René VAI{HOVE

Edmond VÀN KERCICIO\IE
Jan WillY VAN SANDE, Burgemeester
Freddy vAI"{ DEN BERGHE

Francþ VERHOFSTADT

*J.¿"ni"

unanimitert' de volgende leden als Beheerders benoemd

:

t
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.A.rtikel 20

Artikel I

Het mandaat van de Leden van de Raad van Beheer rvordt ambtshalve ingetrokken bij twee
opeenvolgende ongewettigde afuezigheden op vergaderingen, waarop zij zijn uitgenodigd,
alsook deze van de werkgroepen.
llet opengevallen lopende mandaat wordt ingenomen door een kandidaat, verkozen door de

Hierbij rvordt een Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht, onder de benaming
"VERENIGING TOT BESCHERù(ING VAN HET NATLITJRSCHOON EN
BEVORDENNG VAN HET TOERISù(E VAN HET DONKùTEER EN OMLIGGENDE',

Beheerraad.

waarvan de maatschappelijke zetet gevestigd is re Berlare, Donkìaan 180 - Loods Vergaderzaal.

Bij beslissing van de Raad van Beheer kan de maatschappelijke zetel overgebracht wo¡den
Na de eerste ongewettigde afuezigheid wordt de desbetreffende mandataris door de
Beheerraad hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld-

naar een andere plaats binnen het recreatiegebied "DONK1V(EER".

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duu¡.

.Artikel 21

Artikel

2

De inlcomsten van de vereniging omvatten
I
2
J

4

Artikel

De jaarlijkse bijdragen.
Allerhande toelagen.

Giften in nanra of in geld.
Allerha¡de opbrengsten, commissieloon op publiciteit, enz..

22

Het geld van de vereniging moet gestort worden op een lokale bank, aangervezen door de
Raad van Beheer of bij de dienst van de postcheques.
Er mag zich in de handen van de Penningmeester nier meer da¡ 50.000 f¡. bevinden.

De vereniging díe een door het Gemeentebestuur erkende groepering van plaatselijke betang
is, heeft tot doe[ het nemen en uitvoeren van maatregelen, die de voorspoed van HET
DONKMEER kunnen bevorderen.
In het bijzonder ijvert zij voor de toeristische ontplooiing van de streek, de vrijwaring vaa de
landschappen, het aantrekken van bezoekers en toeristen door het voeren van reclame en
publiciteit, het verzekeren van een goed onthaal voor de toeristen, het in¡ichten van
festiviteiten en toeristische manifestaties, en het venichten van allerhande activiteiten ter
bevordering van het ontspanningsleven, de vrijetijdsbesteding en de horeca-sector aan HET
DONKMEER en omliggende.

Artíl<el 3

De vereniging ontzegt zich volstrekt alle inmenging op het vlak van politiek, godsdienst,

Artil<el 23

filosofìe of taal.

Tot de ontbinding van de vereniging ofwijziging der stauren, behoudens wijziging van de
doelstellingen die een eenparigheid van sternrnen vereist, ka¡ slechts met een fweederde

Artil<el 4

meerderheid der aanrvezigen beslist worden door de Algemene Vergadering, daartoe in
Buitengewone Vergadering sameng€roepen en op voorwaarde dat de dagorde het
ui tdrukkelij k vermeldt.
Hiecoe dient minstens rrvee derde der regelmatige op de laatste ledenlijst voorkomende leden
aaa'wezig te zijn.

Hoewel de vereniging een onafhankelijk organisme is, is z.ij lid van de Federarie voor
Toerisme in Oost-Vlaanderen en van de regionale V.Z.W. Schelde-Durme, waa*anzy de
adviezen in toeristisch opzicht onderzoekt en kan opvolgen.
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4.

Artikel

Artikel

5

de vereniging over aan de leden van het
De Raad van Behe¿r draagt de dagelijkse leiding van

van de vereniging'
Alie personen, die hun instemming betuigen met het doel en de statuten
bestaan de volgende categori¿en van leden

:

alle personen die eenjaarlijks lidgeld storten van
maximaal 10.000 frank
van
- ledén-handela¡rs alle handelaars die eenjaarlijks lidgald storten
frank
ma.timaal 5'000

-

ereleden

.gervoneledenleden.diegeenhandelaarzijneneenjaartijkslidgeldstortenvan
-

raadsleden

maxtmaal l'000 frank
alle leden van de Gemeenteraad van Berlare
l.
alle personen die omrville van hun functie of positie kunnen
2.
bijdiagen tot het verwezenili:ken van de maatschappelijke
doelstellingen, besckeven in artikel 2'
een afgevaardigde van TOURING-CLUB en V'T'B'
3.
Het be'1rag vÃ hetjaartijks tidgeld wordt door de Beheenaad
vastgesteld'
van de
Dit lidgeld moet in het beginsel betaald worden in de loop
door hun
noch
leden'
de
door
terugvorderbaar
is
niet
maandlanuari en
erfgenamen'

Voorceraadsledenishetstortenvaneenjaarlijksebijdrageniet
verPlicht.

A.rtikel 5 BIS
dan
Her aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen

Artikel

-A.an

15

zES (6).

penniãgrr-eester die de maatschappelijke handtekening hebben voor het tekenen van de
briefuisseling en ïan (le gewone administratieve stukken'

verbintenissen meebrengen, evenals
Brieven en overeenkornsten die voor de vereniging
door de Voorzitter' samen met de
worden
ondertekend
mede
_."iãuin"ãing"n, moet3n echter
de
Secretaris'
of
Penningmeester

Àrtikel

16

De Beheenaad wordt ingedeeld in werkgroepen'

Artikel

17

door de Raad van Beheer voor een
De werkgroepen worclen gekozen bij gewone meerderheid
afzetbaar'
tijde
allen
ten
elr
iermijn van zesiær
vooR deze vergadering van de Beheerraad
De kandidatu¡en moelen uiterlijk äe tiende dag
vereniging'
van
de
toekomen op het Secretariaat
week van februa¡i.
õ. u..gua"iing van de Beheerraad moet plaats hebben in de eerste
hemieuwd'
van
de
leden
jaar
derde
voor
één
ó" *"r"tgro"pãn worrlen om de twee
aangeduid.
worden
loting
bij
maal
eerste
de
zullen
De eerste'uittìedender
De uittredende teden zijn herkiesbaar'

Àrtikel l8

6

verbonden
het betalen van het lidgeld zijn volgende voordelen

nug"rürcBestuur.Dez'eþdenwerdengekozendoordeledenvandeBeheerraad'
bevoegdheid uitgenodigd
to¿î"n ¿it wenselijk wordt geacht, kunnen derden met raadgevende
worden tot de verpderingen van het Dagelijk Bes¡:ur'
p" J"æriirc" adriinistratie van de vereniging wordt opgedragen aan de Secretaris en de

:

leden van het dagelijks Bestuur' de
Op de v:rgaderingen van de werkgroepen worden de
uitgenodigd'
steeds
Såcretarisin de Penningmeester

voor het lid en
GRATIS bezoekecht aan het reservaat "DB EBNDBNKOOI"
zijnlhaar echtgeno(o(t(e).
personen'
GRATIS toegang tot het "IVATERFEBST" voor twee
CRATIS toegang tot het "LEDENBAL'voor trvee personen'
*NIEU'WDONK" - twee gezinshoofden'
CRATIS toelanl tot

Artikel l9
de leden van de werkgroepen met
Telkens als zij h:t wenselijk acht, kan het Dagetijks Bestuur
vergaderingen'
op
zijn
uitnodigen
bevoegdheid
raadgevende

5.
4o

5o

Warneer een lid van de Beheerraad ontslag neemt, of uitgesloten wordt, vervalt het
toegewezen mandaat en mag de Beheerraad in zijn tijdelijke vervanging voorzien, tot
de Algemene vergadering over de aanduiding van de plaatsvervanger zal beslissen.
Elke beheerder aangeduid om een tussentijds opengevallen mandaat uit te oefenen,
krijgt deze functie slechts voor de nog overgebleven duur van dat mandaat.

Elk lid kan steeds ontslag nemen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving, gericht aan de
Voorzitter, het ontslag heeft onmiddellijk uirwerking.

Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen bij de verkiezing ofherkiezing

Artikel

van de Raad van Beheer.
De kandidaturen gericht aan de Voorzitter moeten uiterlük de tiende DAG VOOR de
Algemene Vergadering toekomen op het adres van het secretariaat.

6o

De Beheerraad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van de beheerders plus één aanwezig zijn.
De beslissingen van de Beheerraad worden genomen bij volstrekte meerderheid der

Artikel

7

I

Elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt, bi¡rnen de vasrgesrelde termijn,
wordt geacht ontslag te nemen.

Artikel

9

stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpenDe beslissingen van de Beheerraad worden vastgelegd in processen-verbaal,
ondertekend door de Voor¿itler ofde Ondervoorzitter en Secretaris en geboekt in een
daa¡toe bestemd register.

Ieder lid dat zich onwaardig toont ten aanzien van de starutai¡e bepalingen, kan op voorstel
van het Dagelijks Bestuu¡ uitgesloten worden door de Algemene Vergadering, beslissend met
een meerderheid van twee derden der aanwezigen.
Het lid dat ontslag neemt ofuitgesloten wordt heeft geen enkele aanspraak op het
maatschappelijk Fonds en kan dejaarlijkse bijdrage NIET terugvorderen. Dit geldt ook voor

zijnlhaar erfgenamen of rechthebbenden.
7o

Honoraire leden

:

De honoraire titel va¡r hun functie kan door de Atgemene Vergadering toegekend
worden aan oud-Voorzitters, oud-Ondervoorzitters, oud-Secretarissen, oudSchatbewaa¡ders en oud-Besùu¡ders die aan de vereniging uitzonderlijke diensten
hebben bewezen. Zij kunnen op eigen verzoek op alle vergaderingen worden
uitgenodigd, evenwcl zonder sternrecht.

Artikel

10

g

I

De Algemene vergadering, waarop alle leden van de vereniging worden uitgenodigd, rnoet
éénmaal perjaar in de loop van de maand FEBRUARI GEHOUDEN WORDEN.

S2
8o

Ereleden :
De titel van erelid ka¡ door de Algemene Vergadering toegekend worden aan personen
waarya¡ de bedrijvigheid in belangrijke mate bijdraagt tor de verwezenlijking van het
doel va¡ de vereniging. De ereleden hebben geen stemrecht.

Benevens de macht van de Beheerraad, buitengewone Algemene Vergaderingen samen te
roepen telkens als het maatschappelijk belang en het doel van de vereniging dit vereisen, kan
één vijfde van de laatstejaarlijkse ledenlijst de Beheenaad verzoeken een buirengewone
Algemene Vergadering te houden biruren de maa¡d na het indienen van het verzoek.
Deze schriftelijke aanvraag, gericht aan de Beheenaad per adres van her secretariaât, omvar
een gemotiveerde vermelding van de dagorde.

7.

Artikel

6

13

s-¡
de
zal geschieden minstens tien dagen VOOR
De uitnodiging tot de Algemene Vergadering
dagorde
de
die
briefìiaart,
vergadering door middel van een perloonlijk toegestuurde

Vergadering behoren
Tot de exclusieve bevcegdheid van de Algemene

vermeldt.

a)

Het wijzigen víut de statuten'
tl", u"n- ãn afstellen van de- leden van de Raad van Beheer
Het ontbinden van de vereniging'
Het aanvaardetr en uitsluiten van de leden'

b)
c)

Eikvoorstet,ondertekenddoorminstensééntwintigstevandelaatstejaarlijkseledenlijsten
tcege.tuurdaandeBeheerraadperadresvanhetsecretariaatminstensVIJFdagenvooRde

d)

gebracht'
Vergadering, moet op de dagorde worden

nti.nl"n"

Artikel t4
A.rtikel

1

1

1o

worden in principe genomen bij volstrekte
De beslissingen van de Algemene Vergadering
staking
o,igeacht het aantal aanwezige leden' Bij
mee¡derheid van de uitgebra"ä"
beslissend'
Voor¿itter
van stemmen is de stem van de
dat de ieden van de Raad van Beheer beslissend
Elk lid heeft stemrecht, rn"t aitn verstande
stemrecht bezitten' De beslissingen
raadgevend
f"¿tn
stemrecht hebben, terwijl ¿"ît"¡g"
in een verslagboek en ondertekend door de
van de Algemene Vergadering *oid"n opg"nomen
Ondervoorzitter en een Secretaris'

ilJ;fi;i..,

r"*å.n,

J" iÜ

'u'oo:zitteiof

Artikel

2o

12

steeds op haar dagorde
De Algemene Vergadering van lebruari heeft

van Beheer' bestaande uit ten minste zes
De vereniging wordt beheerd door een Raad
(20) leden'
twintig
van
maximum
een
16) leden ãn met
*orat bij votstrekte meerderheid verkozen door de Algemene
ì;:
ten allen tijde afzetbaar met
î".g"d*irg voor een periode van zes jaar en is door haaren niet herkiesbaar gesteld
penninimeester,
vast
die
,füã"ã"""ã nan Se"."ta¡is "n
worden, deze lebben geen stemrecht'
keer bij toting worden aangeduid' De
De eerste uittredende leden zullen de eerste
vinden plaats om de twee jaar op
verkiezingen
De
li,t "¿"n¿" le,len zijn herkiesbaarVergadering'
I 3 voorziene statutaire Algemene

*i."f

DeAlgemeneVergaderingverkiestonderdeledenvandeBeheerraadéénVoorzitter'

ãJoi¿ouoo,'ittJr,

penningmeester en minste¡rs twee
één Secretaris, één

commissaris:;en'
ó"-3"".".-i.

:

a)

voorgaande dienstjaar en-van de begroting
Het goedkeuren van de rekening van het

b)
c)

vaslgesteld door de
:ia-tu.ten'
De gedeelìelijke bestuursverkiezingen'jezoals
in het voorbijejaar en de
gtit"t'aad
bedrijvigheid
ouãr
Het verslag aoo, ¿"
vooruitzichten voor het nieuwe jaar'

dringende reclenen.

ö"

Reheena

/i--¡n ¡lp
altijd
en de penningmeester dienen de Beheerraad

"
bij te wonen, tenz! bü

worden op de
van de Gemeente en de Kapelanij van Bareldonk

stem'
""fæ""^r¿igden
maa¡ beschikken slechts over een raadgevende
;;;;ã;;g""
van de mandaten van de
"itgenodigd,
uitzondering
met
functies,
il;" firrrcti",t zijrionbezoldigde
en vast kurnen zijn'
Secretaris en Penningmeeste;, die wel bezotdigd
van afuezigheid wordt hij
geval
en
in
vereniging
uan
de
De Voor¿itter is hoofd

van het loPende jaar'

vervangen d<ror de Ondervoor¿iner'

30

van de Voorzitter telkens als de
De Beheerraad vergadert op uitnodiging
minstens tweemaal per jaar'
doch
t .-t *.nt"ii¡k maken,
een Beheerraadszitting doen
kan
"'."""Ji*rt.,¿"n
van
áe
Beheerraad
leden
de
EJn d",¿"-,r,rn
van een schriftelijke
het
secretariaat
mits het neerleggen op
Ju**."p",r,
"g;il;";
aan de Vootzitter
dagorde, minstããs tien dagen vooraf en gericht

