Statuten EVA Programma-vzw De Pinte (GR 3 december 2012)
I.

Naam, zetel, duur, doel

Art.1.

De vereniging draagt de naam Programma–vzw De Pinte en is een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap (EVA), in de privaatrechtelijke vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk (wet 27 juni 1921, gewijzigd op 2 mei 2002), zoals
bedoeld in artikel 226 van het Gemeentedecreet.

Art. 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9840 De Pinte, Polderbos 20, gelegen in
het gerechtelijk arrondissement Gent.

Art. 3.

§1. De vereniging heeft tot doel het sociaal-cultureel leven in de ruimste zin in De
Pinte te bevorderen door onder meer:
1° de belangstelling op te wekken voor het gemeenschapscentrum van De Pinte;
2° het zelf inrichten en ondersteunen van allerhande culturele activiteiten;
3° het financieel beheer van de programmatie.
§2. De vereniging handelt in uitvoering van de gemeentelijke programmatie, met
uitsluiting van ieder winstbejag en met inachtneming van het decreet van 28 januari
1974 betreffende de Cultuurpactwet en het decreet van 13 juli 2001 houdende het
stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Art. 4.

De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende
taken van gemeentelijk belang, met name in functie van de verwezenlijking van
hogervermeld doel, overeenkomsten afsluiten met het gemeentebestuur, openbare
machten, private personen en verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven.
De vereniging is hiertoe gemachtigd door de gemeente overeenkomstig artikel 245
van het Gemeentedecreet en onder de voorwaarden van het Gemeentedecreet, zoals
verder uitgewerkt in deze statuten.

Art. 5.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde
ontbonden worden, mits inachtneming van de bepalingen van de wet van 27 juni
1921, gewijzigd op 2 mei 2002 (in het bijzonder artikelen 18 tot en met 22).

II.

De leden

Art. 6. De vereniging is samengesteld uit:
- vertegenwoordigers van de gebruikers, hierna genoemd A-leden;
- de gemeente De Pinte, hierna genoemd het B-lid, vertegenwoordigd door een
gemeenteraadslid aangeduid door de gemeenteraad;
- de B-bestuurders zoals omschreven in artikel 20 van deze statuten.
Art. 7.

§1. De A-leden worden afgevaardigd door de Cultuurraad De Pinte.
De kandidaturen voor de A-leden moeten door de Cultuurraad bekrachtigd worden.
De Cultuurraad duidt geen kandidaten aan die een politieke fractie
vertegenwoordigen.
§2. Overeenkomstig artikel 246 §2 van het Gemeentedecreet wordt het B-lid in de
Algemene Vergadering door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen.
§3. De door het gemeentebestuur aangestelde cultuurbeleidscoördinator is
ambtshalve lid, evenwel zonder stemrecht.
De bevoegde schepen is ambtshalve lid zonder stemrecht, voor zover hij niet werd
afgevaardigd door de gemeenteraad als B-lid.

Art. 8.

§1. De hoedanigheid van A-lid wordt verloren:
1° wanneer door de Cultuurraad gevraagd wordt in zijn vervanging te voorzien;

2°
3°
4°
5°

door ontslagname van het lid; dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van
het EVA meegedeeld worden en gaat in één maand na ontvangst van dit
schrijven;
door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
door uitsluiting die geschiedt onder de voorwaarden bepaald door artikel 12 van
de wet van 27 juni 1921, gewijzigd op 2 mei 2002.
in geval van onverenigbaarheid zoals omschreven in artikel 229 van het
Gemeentedecreet.

§2. Indien aan een A-lidmaatschap een einde komt, door de redenen vermeld onder
§1, wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de drie maanden na het vervallen
van het lidmaatschap, in de opvolging voorzien door de Cultuurraad.
§3. Het B-lid, de B-bestuurders en de leden zonder stemrecht die deelnemen op
grond van hun hoedanigheid als gemeentelijk vertegenwoordiger, zijn van
rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun respectievelijke hoedanigheid als
mandataris of als gemeentelijk vertegenwoordiger.
De gemeenteraad en het B-lid in de Algemene Vergadering kunnen te allen tijde
beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en voordrachten te herroepen. De
betrokken vertegenwoordigers zijn door die herroeping van rechtswege
ontslagnemend.
§4. Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige
vernieuwing van de gemeenteraad. De leden blijven in functie totdat hun vervangers
zijn aangewezen of benoemd.
§5. Degene die om welke reden ook, zijn hoedanigheid van lid verliest, noch zijn
erfgenamen, kunnen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, noch op
de door hem of haar afgestane voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van
de eventuele gestorte bijdragen.
Art. 9.

De namen van de nieuwe kandidaat A-leden worden door de Cultuurraad bij gewone
brief officieel kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het EVA.

Art. 10. De Algemene Vergadering onderzoekt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst of de
kandidaturen overeenstemmen met artikelen 6 , 7 en 8 van onderhavig statuut en
delen de beslissing mee per gewone brief aan de betrokkene.
Art. 11. De leden zijn geen lidgeld of bijdragen verschuldigd.
III.

De Algemene Vergadering (A.V.)

Art. 12. De A.V. bestaat uit alle leden en is het hoogste gezagsorgaan van de vzw. De A.V.
heeft de bevoegdheid haar toegekend door onderhavige statuten of door de wet van
27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Hiertoe behoort in ieder
geval:
1°
het wijzigen van de statuten;
2°
het benoemen en afzetten van bestuurders;
3°
het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
4°
het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
5°
het definitief aanvaarden en afzetten van de leden;
6°
het vastleggen van de huishoudelijke reglementen;
7°
de benoeming en afzetting van de rekeningtoezichters en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt goedgekeurd;
8°
de kwijting van de bestuurders en de eventuele rekeningtoezichters;
9°
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art. 13. De leden worden tenminste één keer per jaar bijeengeroepen in gewone A.V. Op
deze samenkomsten worden de werkingsverslagen en de rekeningen, evenals de

begroting en de werkingsvooruitzichten, ter goedkeuring voorgelegd. De
goedkeuring van de rekeningen geldt als kwijting van de Raad van Bestuur.
Art. 14.

De Raad van Bestuur kan een Buitengewone A.V. beleggen telkens hij dit nodig
acht. Hij moet daartoe overgaan wanneer een vijfde van de stemgerechtigde leden
van de A.V. daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de te
bespreken agenda. De gevraagde samenkomst moet plaatsvinden binnen de maand
na het indienen van het verzoek.

Art. 15.

§1. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter of bij
ontstentenis door de ondervoorzitter, alsmede door de secretaris. De uitnodigingen
worden ten minste acht dagen voor de samenkomst per post of per e-mail
verstuurd aan alle leden. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de
dagorde die opgesteld wordt door de Raad van Bestuur.
§2. Op de dagorde moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens acht dagen
voor de vergadering schriftelijk door een lid van de A.V. wordt ingediend bij de
voorzitter. Elk voorstel ondertekend door ten minste 1/20 van de leden wordt op de
agenda gebracht.
§3. De gemeenteraad wordt voorafgaandelijk in kennis gesteld van de agenda van
de A.V.. De voorzitter van het EVA maakt de agenda, rekening houdend met de
bepalingen van het Gemeentedecreet, tijdig over aan de voorzitter van de
gemeenteraad met het oog op agendering. De gemeenteraad spreekt zich uit over
de agendapunten en bepaalt het stemgedrag van het B-lid.
Indien over een agendapunt de stemming is vereist en de gemeenteraad geen
voorafgaande kennisname heeft gekregen, wordt de behandeling en stemming van
dit punt verdaagd naar de volgende Buitengewone A.V.. De gemeenteraad duidt het
B-lid en diens plaatsvervanger aan, telkens bij aanvang van de legislatuur.

Art. 16.

De samenkomsten van de A.V. worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door het
aanwezig lid van de Raad van Bestuur met de hoogste leeftijd.

Art. 17.

§1. Behoudens de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921, gewijzigd op 2 mei
2002, er anders over beschikt, beslist de A.V. geldig, wat ook het aantal
aanwezigen is. De A-leden en B-bestuurders beschikken elk over één stem. Zij
kunnen zich op de zittingen van de A.V. laten vertegenwoordigen door één ander
stemgerechtigd lid, drager van een schriftelijke machtiging. Het B-lid beschikt
steeds over een meerderheid van de stemmen.
§2. Het B-lid handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
§3. Er kunnen geen rechtsgeldige beslissingen genomen worden indien het B-lid
niet aanwezig is.

Art. 18.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, behalve in gevallen bepaald door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd op
2 mei 2002, of onderhavige statuten. Als er gestemd wordt over personen of
functies, of op verzoek van minstens een derde van de aanwezige stemgerechtigde
leden gebeurt de stemming geheim.

Art. 19.

Van elke zitting van de A.V. wordt een verslag opgesteld. Elk lid ontvangt dit
verslag binnen een maand na de samenkomst. Dit beknopt verslag bevat de
besluiten. Het wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend na
goedkeuring door de volgende vergadering.

IV.

De Raad van Bestuur (R.v.B.)

Art. 20.

§1. De vereniging wordt bestuurd door een R.v.B. waarvan het aantal leden
bepaald wordt door de A.V.. Het aantal bestuurders is kleiner dan het aantal leden
van de A.V..
§2. De R.v.B. wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers,
hierna genaamde A-bestuurders en uit vertegenwoordigers van de politieke fracties
in de gemeenteraad, hierna genaamde B-bestuurders.
§3. De A-bestuurders worden door en uit de A-leden van de A.V. aangeduid. In de
mate van het mogelijke zal een onrechtmatig overwicht van één van de
gebruikersgroeperingen binnen de groep van A-bestuurders worden voorkomen.
§4. De gemeente draagt steeds een meerderheid voor van de leden van de R.v.B..
Ten hoogste 2/3 van de B-bestuurders is van hetzelfde geslacht.
Elke fractie uit de gemeenteraad duidt ten minste één bestuurder aan. De overige
bestuurders worden aangeduid volgens de regels van evenredige
vertegenwoordiging volgens het aantal mandaten in de gemeenteraad en dit op de
volgende manier:
- evenredige verdeling tussen enerzijds de fracties die deel uitmaken van het
college van burgemeester en schepenen en anderzijds de overige fracties;
- evenredige verdeling van het aantal bestuurders dat toekomt aan de fracties die
deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen onder deze fracties;
- evenredige verdeling van het overig aantal bestuurders onder de fracties die geen
deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 21.

§1. Onverminderd de bepalingen van §2, wordt de hoedanigheid van A-bestuurder
verloren bij verlies van A-lidmaatschap zoals vermeld onder artikel 8, §1.
§2. Een A-bestuurder kan zijn ontslag indienen door dit schriftelijk kenbaar te
maken ten laatste één maand voor de volgende A.V., waarop een nieuw bestuurslid
zal gekozen worden. Tot dan blijft het lid zijn bevoegdheden waarnemen.
§3. In geval van vacature zal tot een zo spoedig mogelijke vervanging worden
overgegaan.
§4. Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige
vernieuwing van de gemeenteraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat
hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Art. 22.

De leden van de R.v.B. oefenen hun bevoegdheden uit als college. De R.v.B.
bestuurt de vzw, maakt de dagelijkse werking uit en vertegenwoordigt haar bij alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij is verantwoording verschuldigd aan de A.V.. Hij treedt op, als eiser of
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van
rechtsmiddelen.
Hij kan voor alle daden van beheer en daden van beschikking zijn bevoegdheden
overdragen aan één of meerdere bestuurders of de gemeentelijke
cultuurbeleidscoördinator. De voorzitter is gemachtigd om, in samenwerking met de
cultuurbeleidscoördinator, de lopende zaken van de vereniging verder af te
handelen. Hun beslissingen worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering
van de R.v.B. bij gewone meerderheid.

Art. 23.

De R.v.B. vergadert zo dikwijls als de belangen van de vzw het vereisen. De
oproepingsbrieven worden door de voorzitter, of bij ontstentenis door de
ondervoorzitter, alsmede door de secretaris ondertekend en samen met de dagorde
verstuurd naar ieder lid van de R.v.B. ten minste een week voor de vergadering.
Een derde van de leden van de R.v.B. kan de bijeenroeping van de R.v.B. eisen met
een door hen opgestelde dagorde, door daartoe schriftelijk bij de voorzitter een

verzoek in te dienen. De gevraagde samenkomst moet plaatsvinden binnen de
veertien dagen.
Art. 24.

De R.v.B. kiest onder zijn leden bij geheime stemming en bij volstrekte
meerderheid een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Zij
oefenen deze functie ook uit in de statutaire organen van de vzw. Het
secretariaatswerk wordt waargenomen door de cultuurbeleidscoördinator.

Art. 25.

§1. De artikelen 16, 18 en 19 van onderhavige statuten zijn ook toepasselijk op de
samenkomsten van de R.v.B.. Hierbij moeten de woorden ‘Algemene Vergadering’
vervangen worden door de woorden ‘Raad van Bestuur’.
§2. Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem. De B-bestuurders
beschikken steeds over een meerderheid van de stemmen. Iedere stemgerechtigde
bestuurder mag zich op de zittingen van de R.v.B. laten vertegenwoordigen door
één ander stemgerechtigd bestuurder, drager van een schriftelijke machtiging. De
B-bestuurders kunnen hun volmacht enkel geven aan andere B-bestuurders.

Art. 26.

De R.v.B. en de A.V. mogen, zo zij het noodzakelijk achten, op hun samenkomst
personen uitnodigen omwille van hun bijzondere bevoegdheid. Deze hebben slechts
een raadgevende stem. De bevoegde schepen wordt telkens uitgenodigd.

Art. 27.

De R.v.B. kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking bij
het huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van de A.V. In de schoot van
deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van de vereniging of
op deskundigen.

V.

Algemene bepalingen

Art. 28.

§1. Het toezicht over de financiën van de vereniging wordt nader omschreven in de
samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt tussen de gemeenteraad en de
vereniging.
§2. Elk jaar wordt het financieel verslag van het voorbije dienstjaar opgemaakt
door de R.v.B.. Dit verslag wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de A.V. Na
goedkeuring wordt het financieel verslag ter kennisname voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.
§3. De leden van de A.V. kunnen, via de penningmeester, inzage krijgen in alle
boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Art. 29.

Indien nodig, regelt een huishoudelijk reglement alle verdere aangelegenheden die
door deze statuten niet voldoende omschreven worden. Dit huishoudelijk reglement
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de A.V..

Art. 30.

In geval van ontbinding van de vereniging zal het vermogen toekomen aan het
gemeentebestuur van De Pinte, met de verplichting het aan te wenden voor de
aflossing van de financiële lasten van het gemeenschapscentrum of voor het
verwezenlijken van doelstellingen die gelijk zijn of overeenstemmen met het
maatschappelijk doel van de vereniging zelf.

Art. 31.

Alle bepalingen en voorschriften die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de huidige
statuten, worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002.

