
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw

ÏTEL I - BENAMING, ZETEL. DOEL EN DUUR

Aftikel 1:
De vereniging is opgericht als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke
vorm zoals bedoeld in de artikelen 225- 230 en 245-247 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
draagt de naam "Centrummanagement Sint-Niklaas vzw", afgekoft als "Centrummanagement vzw",
hierna genoemd "de vereniging". De vereniging houdt zich het recht voor om in al de akten, facturen,
aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging, de verkote benaming te
gebruiken.

Aftikel 2:
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1, en ressofteet onder het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Aftikel 3:
De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuiWoerende taken van ge-
meentelijk belang.

Het tot stand brengen van een integrale kwaliteitsverbetering van het product stads- en handelskern
van Sint-Niklaas in dialoog en met medewerking van de verschillende actoren in het kernwinkelgebied.

Artikel4:
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur; zij kan te allen tijde ontbonden worden
mits inachtneming van de aftikelen 20 tot en met 25 van de wet van 27 juni 1921 en het gemeente-
decreet.

Artikel 5:
De vereniging realiseeft haar doel in overleg met de stad Sint-Niklaas. Hiertoe sluit de vereniging een
samenwerkingsovereenkomst af met de stad Sint-Niklaas voor een periode die uiterlijk twaalf maan-
den na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt,

ÏTEL II - LEDEN

Aftikel6:
De vereniging telt minstens drie leden en bestaat alleen uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid
van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering toe. De stad Sint-
Niklaas is één lid van de vereniging.

Artikel 7:
De leden van de vereniging worden ingedeeld in twee categorieën:

-categorie A: de stad Sint-Niklaas;
-categorie B: een vertegenwoordiging van de ideologische en/of filosofische strekkingen, en
een vertegenwoordiging van de handelaars van het kernwinkelgebied en (een) deskundige(n).

Categorie A: de stad Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas zetelt in de algemene vergadering als enig lid van categorie A,
De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de stad zonder stemming.
De stad Sint-Niklaas wordt als lid in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de schepen voor
economie die zich kan laten vervangen door een ander lid van de gemeenteraad,

van het kernwinkelgebied en (eenl deskundige(n)
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Categorie 81 telt B leden in de algemene vergadering:
Elke fractie veftegenwoordigd in het college van burgemeester en schepenen draagt twee veftegen-
woordigers voor als lid van de algemene vergadenng.
Elke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad is vertegenwoordigd door minimum één bestuur-
der.
De leden van de categorie B1 hoeven niet het mandaat van gemeenteraadslid te bekleden.

De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden van categorie 81, voorgedragen
door de politieke fracties in de gemeenteraad, zonder stemming.
De leden behorend tot de categorie 81 zetelen in eigen naam in de algemene vergadering.

Categorie 82 telt minimum 6 en maximum 10 leden in de algemene vergadering.
Zes veftegenwoordigers van de handelaars van het kernwinkelgebied.
De algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de leden ùan categorie 82, op basis van
voordrachten die worden ingediend bij de voorzitter van de vereniging, zonder stemming.
De leden behorend tot de categorie 82 zetelen in eigen naam in de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 246 SZ van het gemeentedecreet heeft de vertegenwoordiger van categorie A
(de stad Sint-Niklaas) in de algemene vergadering, of zijn plaatsvervanger, de hoedanigheid van ge-
meenteraadslid. De vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger beschikken overeenkomstig aftikel 246

$ 1 van het gemeentedecreet, steeds over de meerderheid van de stemmen in de algemene vergade-
ring.Zij handelen overeenkomstig artikel 246 92 van het gemeentedecreet overeenkomstig de in-
structies van de gemeenteraad. De stad Sint-Niklaas draagt als enig lid van categorie A bovendien
steeds de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering en draagt de stad Sint-Niklaas
steeds de meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur.

De personen die een ambt of functie bekleden, vermeld in artikel 229 van het gemeentedecreet, kun-
nen niet worden voorgedragen of aangewezen als vetegenwoordiger of bestuurder in de vereniging.

Voor de leden van categorie 81 gelden geen andere specifieke bepalingen dan veftegenwoordiger(s)
zijn van een politieke fractie in de gemeenteraad. De leden van de categorie 81 hoeven niet het man-
daat van gemeenteraadslid te bekleden. De leden van categorie 82 gelden geen andere specifieke be-
palingen dan handelaars zijn in het kernwinkelgebied.

Categorie 83: deskundige(n)
Het diensthoofd lokale economie en tewerkstelling van de stad Sint-Niklaas is niet-stemgerechtigd lid
van de algemene vergadering en bekleedt van ambtswege de functie van secretaris van de
verenigíng.

Artikel B:

De leden van de vereniging zijn verplicht:
-de statuten van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
-de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 9:
Voor de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas (categorie A) wordt de hoedanigheid van vefte-
genwoordiger verloren :

- door ontslag;
- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad;
- door het beëindigen van het mandaat van gemeenteraadslid;
- bij een beslissing van de gemeenteraad waarbij de aanduiding wordt herroepen;
- bij overlijden of rechtsonbekwaamheid.

De veftegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas blijft in functie tot rechtsgeldig is overgegaan tot de
hersamenstelling van de algemene vergadering.

Voor de leden van de categorie 81 (veftegenwoordiging van de filosofische en ideologische strekkin-
gen) en categorie 82 (veftegenwoordiging handelaars) wordt de hoedanigheid van lid verloren:

)
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door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter
van de raad van bestuur;
door een beslissing van de politieke fractie tot herroeping van de voordracht van de vefte-
genwoordiger namens de fractie;
door het niet langer uitoefenen van een handelsactiviteit in het kernwinkelgebied;
door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 213 van de aanwe-
zige of vertegenwoordigde stemmen.

Uiterlijk twaalf maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad moet het lidmaatschap worden her-
níeuwd.
Bij verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid wordt tot veruanging overgegaan. In het
geval van vrijwillig ontslag blijven de leden in functie tot in hun veruanging is voorzien.

Het lidmaatschap van de leden van categorie 81 verstrijkt uiterlijk zes maanden na de vernieuwing
van de gemeenteraad.

Het lidmaatschap van de leden van categorie 82 moet uiterlijk zes maanden na de vernieuwing van de
gemeenteraad worden herbevestigd.

Voor de leden van categorie 83 (deskundige(n)) wordt de hoedanigheid van lid verloren door de
beëindiging van het ambt dat aanleiding geeft tot het lidmaatschap van de vereniging.

Aftikel 10:
De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Zij ontvangen geen bezoldiging en mogen noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks enig geldelijk of stoffelijk voordeel halen uit hun lidmaatschap.
De leden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de vereni-
gtng.

Aftikel 11:
Diegene die om welke reden ook, zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid verliest, kan geen aan-
spraak maken op een aandeel in het maatschappelijk vermogen en kan geen vergoeding eisen voor
geleverde prestaties.
Hetzelfde geldt voor de rechthebbenden van een overleden lid,

ÏTEL III - DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12:
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de categorieën A en B.

Aftikel 13:
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Een beslissing van de algemene vergadering is vereist voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in-

geval een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

3
Gecoördineerde versie 30 september 2014



Aftikel 14:
Er moet ieder: jaar minstens één algemene vergadering gehouden worden.

De oproeping voor een algemene vergadering gebeut door de voorzitter van de raad van bestuur. De
oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering, vastgesteld door de raad van
bestuur. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. De agenda wordt vastgesteld door de raad van
bestuur.

Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens 21 dagen vóór de bespreking van
de agendapunten op de gemeenteraad schriftelijk door een lid van de algemene vergadering wordt in-
gediend bij de voorzitter.

De oproepingsbrief wordt verzonden aan alle leden, ten minste B kalenderdagen vóór de vergadering.
In elk geval moet de oproeping en agenda worden verstuurd op een ogenblik dat de gemeenteraad
nog voldoende tijd heeft om kennis te nemen van de agendapunten.

De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen telkens als hij dit nodig
acht. Hij moet daaftoe overgaan wanneer 1/5 van de stemgerechtigde leden van de algemene verga-
dering daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de te bespreken agenda. De ge-
vraagde samenkomst moet plaatsvinden binnen de maand na de bespreking van het betreffende
agendapunt op de gemeenteraad.

AÉikel 15:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afiruezig-
heid van de voorzitter, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de onderuoorzitter van de
raad van bestuur, en als deze niet aanwezig is, door het aanwezige lid van de raad van bestuur met
de hoogste leeftijd.
Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris.

AÉikel 16:
Elke vergadering begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. Op de agenda
gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda, zoals gevoegd bij de uit-
nodiging, voorkomen. Alleen bij beslissing van de algemene vergadering kan deze volgorde worden
gewijzigd.
De algerirene vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn ver-
meld, vermits deze punten niet voorafgaandelijk op de gemeenteraad konden worden besproken,

Aftikel 17:
Indien de vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas niet aanwezig ís op de algemene vergadering,
worden zijn stemrechten uitgeoefend door een gemeenteraadslid dat hem veruangt.
De leden van categorie 81 en 82 hebben elk één stem in de algemene vergadering.

Behoudens de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, er
anders over beschikt, beslist de algemene vergadering geldig, wanneer de vetegenwoordiger van de
stad Sint-Niklaas met meerderheid van de stemmen aanwezig is.

Ieder stemgerechtigd lid mag zich op de zittingen van de algemene vergadering laten vertegenwoordi-
gen door een ander stemgerechtigd lid. De leden van de categorieën 81 en 82 kunnen zich enkel la-
ten vetegenwoordigen door respectievelijke andere leden van de categorieën 81 en 82. Elk lid kan
slechts drager zijn van één volmacht,

Artikel 18:
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden behoudens in de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, een bijzondere meerderheid van stemmen voorziet.
Stemmingen over personen of functies zijn geheim. Op verzoek van minstens 1/3 van de stemgerech-
tigde leden, gebeurt de stemming geheim.
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Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste
213 van de leden op de vergaderíng aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 213 van de stemmen
van de aanwezige of vetegenwoordigde leden.

Wanneer op een eerste vergadering het aanwezigheidsquorum om geldig te beraadslagen en te be-
sluiten niet werd bereikt, wordt de vergadering opnieuw bijeengeroepen. Deze tweede vergadering
mag niet worden gehouden binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering. De opnieuw samen-
geroepen algemene vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten als de vertegenwoordiger van
de stad Sint-Niklaas aanwezig is, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van
categorieën 81 en 82, voor de punten die voor een tweede maal op de agenda worden geplaatst.

Artikel 19:
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten
van het afgelopen dienstjaar en beraadslaagt hierover. Zij geeft door een afzonderlijke stemming ont-
heffing aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering doet uitspraak over de rekening van het afgelopen dienstjaar en over de
begroting voor het volgend dienstjaar, voorgelegd door de raad van bestuur. Zij verleent door een
afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders.

Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk voor goedkeuring worden voorgelegd
aan de gemeenteraad van Sint-Niklaas.

De vertegenwoordigers van belangengroeperingen wonen de algemene vergadering bij met raadge-
vende stem.

De centrummanager woont de algemene vergaderingen bij met adviserende stem.

De algemene vergadering kan externe deskundigen uitnodigen.

Artikel 20:
De beslissíngen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van
de vereniging, waar alle leden er ter plaatse inzage van kunnen nemen.

Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de
raad van bestuur en door de secretaris.

Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuur wordt neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde en wordt gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgische Staatsblad.

Atikel 21:
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur,
De bestuurders worden al dan niet uit de leden van de algemene vergadering benoemd, De onver-
enigbaarheden van artikel 229 van het gemeentedecreet zijn van toepassing.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar. Alleen
voor de bestuurders namens de stad gebeurt de benoeming zonder stemming. De bestuurders voor-
gedragen door de handelaars van het kernwinkelgebied worden verkozen door de algemene vergade-
ring bij geheime stemming en met meerderheid van de stemmen, Voor de bestuurders voorgedragen
door de handelaars van het kernwinkelgebied gelden geen andere specifieke bepalingen dan hande-
laars zijn in het kernwinkelgebied.

5
Gecoördineerde versie 30 september 2014



De raad van bestuur bestaat uit 13 bestuurders en is steeds kleiner dan het aantal leden van de alge-
mene vergadering.

Overeenkomstig artikel 246 g L van het gemeentedecreet draagt de stad Sint-Niklaas in alle gevallen
de meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld

Leden namens de stad Sint-Niklaas:

De gemeenteraad draagt minstens 9 bestuurders voor, en in elk geval een meerderheid van de leden
van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 246 9l van het gemeentedecreet.

Voor de bestuurders aangeduid namens de stad gelden volgende regels:
- de schepen voor economie wordt door de gemeenteraad voorgedragen als voorzitter van de

raad van bestuur;
- twee veftegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en

schepenen, worden door de gemeenteraad voorgedragen als ondervoorzitte(s) van de raad
van bestuur;

- elke fractie in de gemeenteraad is veftegenwoordigd door minimum één bestuurder;
- behalve de schepen voor economie, moeten de andere bestuurders niet noodzakelijk de hoe-

danigheid van gemeenteraadslid hebben;
- ten hoogste 213 van de voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht

(gemeentedecreet aftikel 246).

Leden namens de handelaars van het kernwinkelgebied:

Namens de handelaars van het kernwinkelgebied worden vier bestuurders voorgedragen.

Deskundige(n):

De raad van bestuur wordt aangevuld met het diensthoofd lokale economie en tewerkstelling van de
stad Sint-Niklaas. Hij/zij is niet-stemgerechtigd lid.

Aftikel 22:
Het mandaat van bestuurder eindigt overeenkomstig de bepalingen van aftikel 9 van de statuten.

Bij uittreding van bestuurders namens de stad worden nieuwe bestuurders voorgedragen door de
gemeenteraad. De algemene vergadering benoemt deze nieuwe bestuurders zonder stemming. De
uittredende bestuurders namens de handelaars van het kernwinkelgebied zijn herkiesbaar.

De bestuurders waaruan het mandaat verstrijkt, blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun ver-
vanging is voorzien.
Na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijven alle bestuurders in functie totdat de
rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering, in de loop van de eerste zes maänden na de in-
stallatie van de gemeenteraad, in hun veruanging heeft voorzien of herbenoemd.
De ontslagnemende bestuurders namens de handelaars van het kernwinkelgebied zijn herkiesbaar.Zij
dienen hun verzoek tot verlenging van hun mandaat van bestuurder in bij de voorzitter van de vereni-
ging in de loop van de eerste zes maanden na de installatie van de gemeenteraad.

In geval van een vacature van het mandaat van bestuurder, zal tot een zo spoedig mogelijke vervan-
ging worden overgegaan in de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.

Atikel 23:
In geval van verhindering van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door één van de
onderyoorzitters.
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Artikel 24:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de onder-
voorzitter, Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen minstens acht kalenderdagen
voor de datum van de vergadering verzonden.
De oproeping vermeldt de agenda.

De raad van bestuur komt geldig bijeen índien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd is en indien de meerderheid van de bestuurders van categorie A en 81
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.

In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijke volmacht geven aan een andere be-
stuurder van dezelfde categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen.
Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen.

Aftikel 25:
Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt. De notulen worden aan de
bestuurders toegestuurd en op de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. De notulen worden on-
dertekend door de voorzitter en de secretaris.

Aftikel 26:
Al wat door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene verga-
dering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Tenzij anders bepaald in de statuten of in de wet, oefent de raad van bestuur zijn bevoegdheden uit
als een college.

Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door
de voorzitter en de secretaris gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt
voor het optreden in rechte als eiser en verweerder.
De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd, In
deze beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen,
De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen door middel van een schriftelijke mededeling
aan de raad van bestuur.

De vertegenwoordigers van belangengroeperingen wonen de raad van bestuur bij met raadgevende
stem.

De centrummanager woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij met adviserende stem

De raad van bestuur kan externe deskundigen uitnodigen op zijn vergaderingen.

Artikel 27:
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan
betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uiWoering
van hun opdracht,

TITEL V - DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 28:
De raad van bestuur kan in zijn midden een dagelijks bestuur samenstellen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

- de voorzitter en de twee onderuoorzitters van de raad van bestuur van rechtswege;
- twee bestuurder namens de handelaars van het kernwinkelgebied;
- de secretaris van rechtswege.
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De bestuurders in het dagelijks bestuur, zetelend voor de stad Sint-Niklaas, worden voorgedragen
door de gemeenteraad, en benoemd door de raad van bestuur, zonder stemming.

De bestuurder in het dagelijks bestuur, voorgedragen door en zetelend voor categorie 82, wordt
benoemd door de raad van bestuur bij geheime stemming en bij volstrekte 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 centrummanager woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij met adviserende stem.

ÏTEL V - BEGROTNG EN REKENING

Aftikel 29:
Het financieel dienstjaar stemt overeen met een kalenderjaar

Op het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen 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, diè op de ze-
tel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al de stukken waarop de rekeningen betrekking heb-
ben.

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.

ÏTEL VI - ALGEMENE BEPALINGEN

Aftikel 30:
De vrijwillige ontbinding wordt uitgesproken door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Over een vrijwillige ontbinding kan de algemene vergadering slechts geldig beslissen als2l3 van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Het besluit over de ontbinding moet worden genomen met
een bijzondere meerderheid van 415 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
Bij een onvoldoende aanwezigheid wordt de algemene vergadering opníeuw samengeroepen. De
tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden ge-
houden. De tweede vergadering kan over de ontbinding beraadslagen en besluiten ongeacht het aan-
tal aanwezigen.
In geval van ontbinding uitgesproken door de algemene vergadering, belast zij de raad van bestuur
met de vereffening, tenzij de algemene vergadering verkiest één of meerdere vereffenaar(s) aan te
stellen,
In dit geval bepaalt de algemene vergadering hun bevoegdheden en hun eventuele vergoeding. Na de
aanzuivering van de schulden, wordt het netto-actief van de vereniging overgedragen aan de stad
Sint-Niklaas.

Artikel 31:
Al wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in deze statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 792t
betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en
de stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de
samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de stad Sint-Niklaas.

De vereniging is onderworpen aan de verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en formele
motivering die gelden voor de stad.
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