STATUTEN LOGO DENDER VZW
TITEL I. - Benaming, zetel, duur
Art 1. De vzw draagt de naam: "Lokaal Gezondheidsoverleg Dender", evenwaardig afgekort
als Logo Dender. Het Logo is een samenwerkingsverband voor bovenlokaal
gezondheidsoverleg en -organisatie conform de besluiten van de Vlaamse overheid terzake.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gevestigd te Kareelstraat 100
bus 1, 9300 Aalst, binnen het gebied van voornoemde regio. Logo Dender vzw valt onder het
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige
beslissing van de Algemene Vergadering wijzigen.
Art. 3. De vereniging bestrijkt de regio waarvan volgende gemeenten deel uit maken: Aalst,
Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert,
Lebbeke, Lede, Ninove en Zele.
De autonome werking van Logo Dender vzw wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement
van de vereniging.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. - Doel
Art. 5. Logo Dender vzw heeft tot doel: de uitbouw van de ziektepreventie en
gezondheidspromotie binnen het grondgebied van het Logo. De vereniging zal in dit kader
meewerken aan de realisatie van het door de Vlaamse overheid geplande preventiebeleid en
aan de coördinatie en ondersteuning van het lokaal gezondheidsoverleg. Logo Dender vzw
kan hierbij alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te
maken hebben.
TITEL III. - Leden
Art. 6. De vereniging telt minstens als leden de preventieorganisaties, conform het besluit
van de Vlaamse overheid betreffende de Logo’s, met name de huisartsenkringen die in het
werkgebied van het Logo werken; de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) met scholen
in het werkgebied van het Logo; de externe en interne diensten voor preventie op het werk; de
lokale besturen; de diensten gezondheidsbevordering van de ziekenfondsen uit de regio en
de consultatiebureau’s van Kind en Gezin die in de regio van het Logo werken, op voorwaarde
dat ze willen toetreden.
De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de door de vereniging aangegane
verbintenissen.
Art. 7. Iedere openbaar bestuur, organisatie of vereniging kan als lid tot de vereniging
toetreden wanneer deze door de Algemene Vergadering aanvaard wordt bij gewone
meerderheid.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Het toetreden van de vereniging houdt in dat het lid
instemt met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
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Art. 8. Aan de leden wordt geen lidgeld gevraagd.
Art. 9. De leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij
aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
De uitsluiting van een lid gebeurt conform de geldende vzw-wetgeving.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, en kunnen derhalve nooit een teruggave of vergoeding voor gestorte
bedragen of gedane inbreng vorderen. Zij kunnen evenmin opgave van de rekeningen,
verzegelingen van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen.
Art.10. Indien een vertegenwoordiger van een openbaar bestuur, organisatie of vereniging
twee keer niet aanwezig is op de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering zonder te
verwittigen, dan zal aan het betreffende openbaar bestuur, organisatie of vereniging gevraagd
worden om een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden.
TITEL IV. - Algemene Vergadering
Art. 11. De leden vormen de Algemene Vergadering, met een minimum van 30 leden.
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
1° het wijzigen van de statuten;
2° het benoemen en afzetten van de bestuurders;
4° de kwijting aan de bestuurders;
5° het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen;
6° het ontbinden van de vereniging;
7° het uitsluiten van een lid;
8° het opstellen en wijzigen van een huishoudelijk reglement;
9° het bepalen van de bestemming van de goederen bij ontbinden van de vereniging;
10° het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
11° de kwijting van de commissarissen;
12° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle
gevallen waarin de statuten dat vereisen.
De Algemene Vergadering wordt minstens één maal per jaar samengeroepen.
De bijeenroeping en de wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering gebeuren
conform de geldende vzw-wetgeving.
Een bijzondere Algemene Vergadering dient te worden samengeroepen wanneer 1/5 van de
leden erom verzoekt.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of
zo deze verhinderd is door de eerste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, of zo ook deze
verhinderd is door de tweede ondervoorzitter. Indien ook deze belet is wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en de agenda van de Algemene Vergadering en nodigt
de leden schriftelijk (met gewone brief, aangetekend, per mail, per fax) uit, ten minste acht
dagen voor de bijeenkomst.
De uitnodiging wordt in naam van de Raad van Bestuur ondertekend door de voorzitter. In de
uitnodiging worden datum, plaats, uur en de te behandelen agenda vermeld. Alle leden worden
ten minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering opgeroepen.
Ieder schriftelijk bij de Raad van Bestuur ingediend voorstel, dat door ten minste 1/20 van de
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leden is ondertekend, moet worden opgenomen.
Art. 12. De Algemene Vergadering neemt de beslissingen bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij anders bepaald in de geldende vzw-wetgeving.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij geheime stemming
is bij staking van stemmen het voorstel niet aangenomen.
Art. 13. Een lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt op de
Algemene Vergadering over één stem, behalve de leden met volmacht die over twee stemmen
beschikken.
Art. 14. De besluiten van de Algemene Vergadering liggen ter inzage op de zetel voor de
leden en de belanghebbende derden.
TITEL V. - Raad van Bestuur
Art. 15. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 15 leden, die door
de Algemene Vergadering voor 6 jaar worden benoemd. De periode van 6 jaar valt samen met
de gemeenteraadsverkiezingen. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.
De samenstelling van de Raad van bestuur zal bestaan uit 1/3 openbare besturen
(gemeentebesturen en OCMW's), 1/3 andere verplichte partners (nl. 1 huisartsenkring , 1 CLB,
1 EDPBW, 1 Kind & Gezin en 1 Ziekenfonds met dienst gezondheidspromotie) en 1/3
organisaties/partners bij stemming bepaald. Bij de samenstelling wordt er rekening gehouden
met een voldoende regionale spreiding zodat het lokale draagvlak gegarandeerd wordt.
De leden zijn ten allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering. De bestuurders kunnen
door middel van een brief gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur vrijwillig ontslag
indienen.
Art. 16. In de vervanging van de afgevaardigden van openbare besturen
(gemeentebesturen, OCMW-bestuur) dient te worden voorzien uiterlijk binnen de zes
maanden na de vernieuwing van de raden van de openbare besturen na de verkiezingen.
Art. 17. De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De voorzitter, of bij zijn afwezigheid de ondervoorzitter,
roept de Raad van Bestuur samen en zit de vergaderingen voor. Minstens de helft van de
bestuurders moet aanwezig zijn.
Bij afwezigheid van beide zit de oudste bestuurder de vergadering voor.
De leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewone brief aan
de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of diegene die de voorzitter vervangt doorslaggevend.
De Raad van Bestuur beslist op de wijze beschreven in de statuten (de helft van de
bestuurders moet aanwezig zijn en een beslissing wordt genomen met meerderheid van
stemmen) als een college.
Art. 18. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt en
verbindt ze in en buiten rechte. Hij kan alle handelingen van bestuur en beschikking stellen,
met uitzondering van deze uitdrukkelijk door de wet of door voorliggende statuten aan de
Algemene Vergadering voorbehouden.
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De Raad van Bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid voor het dagelijkse
bestuur overdragen aan één of meerdere bestuurders. Het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De coördinator maakt
ambtshalve ook deel uit van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt omschreven
als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijkse leven van de vereniging worden
vereist of die zowel wegens gering belang als wegens noodzakelijkheid van een snelle
tussenkomst, een bijeenkomst van de Raad van Bestuur zelf niet rechtvaardigen.
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn ten allen tijde afzetbaar door de Raad van Bestuur. De
dagelijkse bestuurders kunnen door middel van een gewone brief gericht aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur vrijwillig ontslag indienen.
Art. 19. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen
mandaat.
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen. De notulen
worden op de zetel van de vzw bewaard. Een afschrift van de notulen wordt telkens aan elke
bestuurder toegezonden.
Art. 20. Bestuurders, die namens de vereniging optreden, moeten zich ten aanzien van
derden niet legitimeren.
Voor de rechtshandelingen is de vereniging ten aanzien van derden slechts verbonden door
de gezamenlijke handtekening van twee daartoe gemandateerde bestuurders.
TITEL VI – Dagelijks bestuur
Art 21. Het dagelijks bestuur van de vereniging kan door de raad van bestuur, bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, op haar
verantwoordelijkheid, worden overgedragen aan minimaal drie bestuurders waaronder de
voorzitter of de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden
steeds genomen in collegiaal overleg.
De dagelijks bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat van
dagelijks bestuurder is hernieuwbaar.
De dagelijks bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de raad van bestuur, die daarover
beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De dagelijks bestuurders kunnen ook zelf ontslag nemen door kennisgeving aan de
voorzitter van de raad van bestuur door middel van een schrijven. Een dagelijks bestuurder
is verplicht na ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
De dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen
mandaat.

TITEL VII. - Wijziging van de statuten
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Art. 22. Het voorwerp van de wijziging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene
Vergadering vermeld worden.
Voor de wijziging van de statuten wordt de wettelijk voorziene procedure gevolgd (artikel 8
van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002).
Voor een statutenwijziging moeten 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een
statutenwijziging wordt slechts aanvaard mits 2/3 meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
Voor een doelwijziging moeten 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De
beslissing wordt genomen met 4/5 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
Wanneer geen 2/3 van de leden aanwezig is, kan na vijftien kalenderdagen een tweede
vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Deze vergadering kan beslissen
met de vereiste meerderheid ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 23. Iedere wijziging in de statuten wordt binnen de maand na neerlegging ter publicatie
doorgestuurd naar de rechtbank van Koophandel. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het
ontslag, de herroeping en de herverkiezing van de bestuurders. Minstens één maal per jaar
zal de Raad van Bestuur het bewijs leveren van het voldoen van de publicaties en de fiscale
aangiften.
TITEL VIII. - Rekeningen en begrotingen
Art. 24. Het werkingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. De Raad van
Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije werkingsjaar af en bereidt de begroting van het
komende werkingsjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering
voorgelegd.
TITEL IX. - Ontbinding, vereffening
Art. 25. Voor een vrijwillige ontbinding van de vzw is het vereist dat 2/3 van de leden effectief
aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze beslissing dient met een 4/5 meerderheid genomen
te worden. Indien geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan er na
vijftien kalenderdagen een tweede Algemene Vergadering samengeroepen worden. Voor deze
vergadering is het niet meer noodzakelijk dat 2/3 effectief aanwezig of vertegenwoordigd is.
Dan zal de beslissing genomen worden bij 4/5 meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden.
Bij ontbinding van de vereniging zullen de activa, na aanzuivering van de passiva, worden
besteed aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging.
TITEL X. - Diverse bepalingen
Art. 26. De interne werking van de vereniging en van haar organen wordt vastgesteld in een
huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement zal door de Raad van Bestuur aan de
Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de
Algemene Vergadering worden aangebracht met een gewone meerderheid van stemmen.
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Art. 27. Lidmaatschap van de vereniging impliceert de aanvaarding van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Art. 28. Voor alles wat in deze statuten niet is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Aldus opgemaakt te Aalst op datum van 19 maart 2015
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