STATUTEN v.z.w. DE RAAKLIJN
TITEL I – Naam, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging draagt de naam DE RAAKLIJN V.Z.W.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gelegen te 9111 Belsele, Kleemstraat 89 of
op elke andere plaats die door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid wordt
vastgesteld.
Art. 3. DE RAAKLIJN vzw heeft tot doel op te komen voor de kwaliteit van de
leefomgeving van de Stad Sint-Niklaas in het algemeen en van de deelgemeente
Belsele in het bijzonder.
De doelsomschrijving ‘de kwaliteit van de leefomgeving’ dient te worden begrepen
in zijn gewone taalkundige betekenis, maar spitst zich in het bijzonder toe op ‘natuur’
, ‘milieu’ en ‘mobiliteit’.
DE RAAKLIJN vzw stelt zich daarbij tot doel de belangen van die leefomgeving als
beschreven te bestuderen, te behartigen en te verdedigen voor zover ze, direct of
indirect, betrekking hebben op het geografisch werkingsgebied.
Tot verwezenlijking van haar doel zal DE RAAKLIJN vzw voorstellen formuleren
naar het beleid toe, zal ze de betrokken bevolking informeren over deze voorstellen
en zal ze acties in feite of in rechte voeren ter verwezenlijking van haar voorstellen of
van voorstellen van derden waarvan zij meent dat deze bijdragen tot een verbeterde
leefkwaliteit van het werkingsgebied, direct of indirect.
De vereniging is vertegenwoordigd in STRAMIN (Stedelijke Raad voor Milieu en
Natuur).
Daardoor is de vereniging vertegenwoordigd in de GECORO
(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).
De vereniging brengt regelmatig verslag uit vanuit deze adviesorganen.
Ter verwezenlijking van dit alles neemt de vereniging alle rechten en
verplichtingen over die ontstaan zijn uit de activiteiten van de voorheen sedert 3 juni
1991 bestaande feitelijke vereniging met dezelfde naam en dezelfde doelstellingen
als de huidige opgerichte vereniging.
Art.3bis.
De vereniging werkt onder de koepel van ABLLO v.z.w. (ON
0416.970.534) en zal dus ook haar mening kunnen vormen, kenbaar maken en
verdedigen over natuur- en milieu-aangelegenheden die het eigen werkingsgebied
overstijgen, voor zover dit aansluit bij het werkingsgebied van ABLLO vzw.
Als door de minister erkende regionale natuur- en milieuvereniging werkt ABLLO
v.z.w. daartoe onder meer actief mee aan het gezamenlijke Wase natuur- en

milieutijdschrift ’t Groene Waasland’. De leden van DE RAAKLIJN vzw kunnen in
haar naam, mits de voorafgaande goedkeuring door een gewone meerderheid van
de raad van bestuur, een bijdrage ter publicatie voorleggen aan de redactieraad van
’t Groene Waasland en dit voor zover deze bijdragen onderwerpen behandelen die
verband houden met het statutair doel van DE RAAKLIJN, zoals beschreven in
artikel 3 van deze statuten.
Art. 3ter. De Raaklijn katern : tweemaandelijks wordt De Raaklijn Katern verspreid
als bijlage bij
’t Groene Waasland’.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 5. De vereniging kan zich voorstellen door haar beeldmerk :
De kring met twee lijntjes staat voor :
1. Het dorp Belsele
2. Het natuurmonument de vallei
van de Belelselebeek
3. De open ruimte
TITEL II. – Leden
Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt, doch moet ten minste drie bedragen. De
ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden, en de eerste leden van
de Raad van Bestuur, kortweg bestuur genoemd.
De beslissing tot toelating van nieuwe werkende leden, zij het natuurlijke personen
dan wel rechtspersonen, die wensen toe te treden tot de vereniging na oprichting van
de vereniging, wordt opgedragen aan de Raad van Bestuur die beslist tot toelating
van een kandidaat-lid bij gewone meerderheid.
Bij staking van stemming wordt de
kandidaat geweigerd. De beslissing tot weigering of aanvaarding van de kandidaat
moet niet worden gemotiveerd
Alle leden worden opgenomen in het ‘register van leden’ dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vereniging en dat bestaat uit een register van werkende leden en een
register van toegetreden leden; deze registers kunnen enkel worden ingezien door
de leden die erin zijn opgenomen. Derden hebben enkel toegang tot deze registers
via de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Een kopie van het ledenregister zal bij de oprichting worden neergelegd bij de
griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.
Art. 7. – Het bestuur kan bovendien toegetreden leden aanduiden wanneer zij het
nodig acht die personen in haar werking te betrekken zonder hen dezelfde rechten te
geven als de werkende leden. De betrokken personen dienen een bijzondere band
aan te tonen met het maatschappelijk doel van de vereniging en inzonderheid een
bijzondere interesse te betonen in de verwezenlijking van het sociaal doel van de
vereniging.

Art. 8 Alle leden hebben recht op deelname aan en stemrecht op de algemene
vergadering.
De aanwezigheidslijst zal worden aangehecht aan de notulen van de algemene
vergadering.
De volmachtdragers moeten hun volmacht voorleggen bij hun inschrijving en een
exemplaar hiervan overhandigen indien ze hierom worden gevraagd; dit exemplaar
zal aan de notulen worden gehecht.
De algemene vergadering kan steeds bij gewone meerderheid beslissen om
andere personen toe te laten tot de vergadering en hen desgevallend stemrecht
verlenen.
Het lidmaatschap bedraagt minstens 10 eur; het kan evenwel bij gewone
beslissing van de Raad van Bestuur worden aangepast of afgeschaft.
Het lid dat nalaat zijn lidgeld te betalen is, uiteraard na aanmaning daartoe, geen
lid meer van de vereniging.
Art. 9 Een lid mag ten allen tijde uittreden en hoeft daarvoor ook geen reden op te
geven.
De uitsluiting van een lid kan enkel worden beslist door de algemene vergadering;
de beslissing moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee
derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, zonder dat een minimaal
aanwezigheidsquorum is vereist.
Het recht van de algemene vergadering om een lid uit te sluiten is soeverein,
zonder dat de algemene vergadering haar beslissing moet motiveren.
In afwachting van een oproeping van een algemene vergadering waar zal worden
beraadslaagd over de uitsluiting van een welbepaald lid, kan de Raad van Bestuur bij
gekwalificeerde meerderheid van 75% van de stemmen en met een
aanwezigheidsquorum van 75% van de bestuursleden, beslissen tot opschorting van
het lidmaatschap van een lid. De opschorting doet evenwel geen afbreuk aan de
rechten die het betrokken lid uit de wet en de statuten put, en inzonderheid aan diens
stemrecht en het recht deel te nemen aan de algemene vergadering.
Een lid dat wordt uitgesloten of uittreedt, kan geen aanspraak meer maken op een
deel van het vermogen van de vereniging; het uitgetreden of uitgesloten lid kan geen
aanspraak meer maken op de bijdragen die hij heeft betaald in het verleden, noch op
teruggave van enige inbreng of schenking die hij heeft verricht aan de vereniging.
Het lidmaatschap eindigt in elk geval bij het overlijden van het betrokken lid,
zonder dat de erfgenamen van het betrokken lid aanspraak kunnen maken op een
deel van het vermogen van de vereniging of op een terugname van de gelden of de
goederen die het overleden lid gebeurlijk in de vereniging heeft ingebracht.
Art. 9bis – De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vereniging.

TITEL III. – Bestuur
Art. 10 De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur,kortweg bestuur
genoemd, bestaande uit minstens 3 leden. Het Bestuur bestaat evenwel steeds uit
een onpaar aantal leden.
Dit bestuur beslist bij gewone meerderheid, tenzij de
statuten of de Wet voorzien in een gekwalificeerde meerderheid. Het bestuur wordt
verkozen door de algemene vergadering en is steeds door deze vergadering
afzetbaar bij gewone meerderheid der aanwezige of geldig vertegenwoordigde
stemmen.
Art. 10bis Het mandaat van de bestuurders is van onbepaalde duur en eindigt met
het lidmaatschap in elk geval.
De aanvaarding van een bestuursmandaat verhindert niet dat de bestuurder ook
een bestuursmandaat uitoefent in een andere VZW of rechtspersoon.
Tevens kan
de betrokken bestuurder verschijnen als oprichter van een andere VZW en daar een
bestuursmandaat in opnemen, doch op voorwaarde dat de activiteit van deze
vereniging niet onverenigbaar is met het maatschappelijk doel van de vereniging
zoals hoger omschreven.
De vergoeding voor de uitoefening van de bestuursopdracht wordt bepaald door
de algemene vergadering. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van twee derden van de aanwezige
stemmen is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.
Art.11 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester en elke andere functie die voor de goede werking van de
vereniging noodzakelijk is.
Bij iedere samenkomst van het bestuur leggen de secretaris en penningmeester
aan het bestuur verantwoording af over hun activiteiten en dit sinds hun laatste
bijeenkomst.
Het bestuur kan slechts als orgaan handelen voor zover het rechtsgeldig is
bijeengeroepen en de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Art. 12. Het bestuur komt samen telkens wanneer zulks is vereist in het belang
van de VZW. en wanneer het wordt gevraagd door een bestuurder.
De
bijeenroeping moet ten minste drie dagen op voorhand worden verzonden; bij
hoogdringendheid en wanneer elk uitstel ernstige schade zou toebrengen aan de
vereniging kan een kortere bijeenroepingstermijn worden bepaald.
Art. 13 Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging bij iedere
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling ; hiervoor bezit het de bevoegdheid
om alles te doen wat niet door de wet of uitdrukkelijk door de statuten aan de
algemene vergadering werd toegewezen.
Art. 14. Elk lid van de vereniging mag de vergaderingen van het bestuur bijwonen
als loutere waarnemers; derden kunnen op deze bestuursvergaderingen slechts
worden toegelaten mits alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders daarmee
instemmen.

TITEL IV – De algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering vertegenwoordigt de leden van de VZW.
Overeenkomstig de Wet is de algemene vergadering bevoegd voor :
-de wijziging van de statuten;
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders, met inbegrip van de
vaststelling cq. wijziging van hun vergoeding;
-de benoeming en afzetting van commissarissen en de bepaling van hun
vergoeding;
-de kwijting van de bestuurders en de commissarissen met inbegrip van de
beslissing tot het instellen van de actio mandati lastens de bestuurders of de
commissarissen.
-de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
-de ontbinding van de VZW met inbegrip van de bestemming van het actief en de
benoeming van de vereffenaar;
-de uitsluiting van een lid
-de omzetting van de VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk;
Art. 16. – Alle bestuursleden maken van rechtswege deel uit van de algemene
vergadering. Elk lid wordt uitgenodigd op de algemene vergadering, kan aan de
beraadslaging deelnemen, kan het woord voeren en mag zijn stemrecht uitoefenen.
Een lid kan daartoe zijn lidmaatschap bewijzen door middel van het register van
leden of lidkaart.
Elk lid heeft een gelijk stemrecht.
TITEL V – Financieel beleid.
Art. 17. Het werkjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar zijn en lopen tot 31 december van
het jaar 2014.
De vereniging zal een jaarrekening opstellen, waarbij zal worden voldaan aan alle
wettelijke publiciteitsvereisten. Aan deze verplichting zal worden voldaan voor het
volledige boekjaar waarin deze verplichting afdwingbaar wordt.
Art. 18. De vereniging kan inkomsten, giften en steungelden ontvangen en
aanvaarden, welke ondermeer zullen worden aangewend om de kosten te dekken
van het bestuur bij de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Voor de vereiste machtiging tot in ontvangst neming van giften gelden de
wettelijke barema’s zoals die van kracht zijn op het ogenblik van de aanvaarding van
de giften.

De vereniging beoogt conform de terzake geldende wettelijke vereisten een
erkenning te bekomen als erkende instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden, teneinde fiscaal aftrekbare giften te kunnen ontvangen.
Art. 19 – Het ontwerp van de jaarrekening samen met het ontwerp van begroting
voor het komende jaar moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd
binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De begroting dient te
worden opgesteld als een ontwerp van jaarrekening.
TITEL VI – Vereffening
Art. 20 – De beslissing tot vrijwillige ontbinding behoort exclusief aan de algemene
vergadering; de algemene vergadering die daartoe beslist moet zijn samengesteld uit
ten minste twee derden van de werkende leden.
Tot de ontbinding kan slechts
worden beslist met een bijzondere meerderheid van vier vijfden van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
Het netto-actief dat overblijft na betaling van alle schulden kan enkel worden
aangewend voor een belangenloze doelstelling die in overeenstemming is met het
maatschappelijk doel van de vereniging. De algemene vergadering die beslist tot de
vereffening zal eveneens beslissen over de bestemming van het netto-actief.
Behoudens andersluidende beslissing, die enkel kan worden genomen met
unanimiteit, is de benoeming tot vereffenaar onbezoldigd.
TITEL VII – Diverse bepalingen
Art. 21. Voor alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten is voorzien, wordt
verwezen naar de Wet van 02.05.2002.
Art. 22. Worden tot bestuurders aangesteld, de dames en heren oprichters van
deze vereniging, die aanvaarden, en die in de aanhef van deze statuten nader
worden omschreven.
Art. 23. Tevens worden aangesteld tot :
Voorzitter : Firmin De Beleyr, voormeld.
Secretaris : Dirk Deschepper, voormeld.
Penningmeester : Willy Van Overloop, voormeld.
Aldus opgemaakt te Belsele, na geldige algemene vergadering en Raad van
Bestuur.

De Voorzitter
Firmin De Beleyr

De Secretaris
Dirk Deschepper

