Ontwerpstatuten vzw CC Belgica
TITEL I. - NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL
Artikel 1.
De vereniging is opgericht als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in de privaatrechterlijke vorm zoals bedoeld in artikels 225-230 en 245-247 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en draagt de naam “Cultuurcentrum Belgica Dendermonde vzw” afgekort CC Belgica of Cultuurcentrum Belgica. De vereniging houdt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming te gebruiken.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Cultuurcentrum Belgica, gelegen te Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde,
gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Indien dit nodig mocht blijken, kan hij door de algemene
vergadering, die hierover beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen, om het
even waar gevestigd worden op het grondgebied van de gemeente Dendermonde. Alle stukken
voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel
van voornoemd gerechtelijk arrondissement.
Artikel 3.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden, mits
inachtneming van de artikelen 20 tot en met 25 van de wet van 27 juni 1921 en het Gemeentedecreet.
Artikel 4.
De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang met name:
a) de belangstelling op te wekken voor het cultuurcentrum Belgica Dendermonde;
b) het inrichten, ondersteunen, promoten, meewerken aan en bekostigen van culturele activiteiten,
al dan niet in samenwerking met partners.
c) Organisatoren allerhande – passend binnen het huishoudelijk reglement van de infrastructuurverhuur – te ondersteunen bij de totstandkoming van activiteiten binnen de muren van het CC.
d) investeringen verrichten ter ondersteuning van de activiteiten passende binnen het budget.
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.
De vereniging mag alle verrichtingen ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van de voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en
waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van
de niet-winstgevende doelstellingen en dit mits inachtneming van de bepalingen die voorzien zijn in
de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Dendermonde en de vereniging.
Artikel 5:
De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad Dendermonde.
Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde voor een
periode die uiterlijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt.
Als bij het verstrijken van de samenwerkingovereenkomst geen nieuwe in werking getreden is,
wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd voor de duur van de nieuwe legislatuur.

TITEL II - LEDEN
Artikel 6.
§1. De vereniging telt minstens 3 leden en bestaat enkel uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering toe.
Overeenkomstig artikel 246§2 van het Gemeentedecreet (verder afgekort als ‘GD’) worden de vertegenwoordigers van de gemeente in de AV door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De ge-

meente beschikt bovendien overeenkomstig artikel 246§1 van het GD, steeds over de meerderheid
van de stemmen in de algemene vergadering. Zij handelen overeenkomstig artikel 246§2 van het
GD overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. De gemeente draagt bovendien steeds
een meerderheid van de leden voor van de raad van bestuur.
§2. De vereniging heeft volgende leden:
Categorie A1: de stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de schepen van cultuur die zich kan
laten vervangen door een ander lid van de gemeenteraad.
Categorie A2: 9 leden aangeduid door en evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld en waarbij alle fracties zijn vertegenwoordigd. Dit aantal leden kan worden
verhoogd indien de evenredige vertegenwoordiging in het gedrang zou komen bij een hoog aantal
fracties.
Categorie B: 1 afgevaardigde vanuit de Stedelijke Culturele Adviesraad en 1 afgevaardigde vanuit
de Stedelijke Jeugdraad
Categorie C: min. 6 gebruikers en/of deskundigen, die door de voorgaande algemene vergadering
van Cultuurcentrum Belgica Dendermonde VZW worden voorgedragen uit de kandidatenlijst samengesteld na een open oproep.
Personeelsleden van de stad Dendermonde kunnen geen lid worden van Cultuurcentrum Belgica
vzw.
Artikel 7.
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden
Artikel 8. §1.
De hoedanigheid van lid wordt verloren:
a) door ontslagneming van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter meegedeeld worden;
b) door overlijden of rechtsonbekwaamheid
c) door uitsluiting door de algemene vergadering en met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigende stemmen.
d) van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad wat betreft de vertegenwoordigers
vanuit de stad Dendermonde
e) voor de leden van de categorie B en C na driemaal onverwittigd afwezig te zijn. In functie hiervan
wordt voor de leden van categorie C een lijst met reservekandidaten aangelegd.
Er wordt tot hun vervanging overgegaan. In het geval van vrijwillig ontslag blijven de leden in functie
tot in hun vervanging is voorzien.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 7, op
ernstige wijze schendt;
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal 6 weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de
uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken
lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan,
dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.
§2. Dit ontslag op basis van artikel 8,§1, a of c brengt ipso facto het ontslag mee als lid van de raad
van bestuur van cultuurcentrum Belgica Dendermonde vzw.
§ 3. Indien aan een lidmaatschap een einde komt, door de redenen vermeld onder § 1, wordt zo
spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de raad van bestuur van cultuurcentrum Belgica
Dendermonde vzw.
§ 4. Degene die om welke redenen ook, zijn hoedanigheid van lid verliest, noch zijn erfgenamen,
kunnen aanspraak maken op het vermogen van de V.Z.W., noch op de door hem of haar afgestane
voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van de eventuele gestorte bijdragen.
Artikel 9.
De leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

TITEL III – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10.
De algemene vergadering bestaat uit alle leden en is het hoogste gezagsorgaan van de V.Z.W.
Zij is bevoegd inzake:
a) het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
b) het benoemen en afzetten van bestuurders;
c) het definitief aanvaarden en uitsluiten van de leden;
d) het wijzigen van de statuten;
e) het ontbinden van de vereniging;
f) het vastleggen van de huishoudelijke reglementen.
g) de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de stad Dendermonde
aangevuld met alle bevoegdheden die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen.
Artikel 11.
De agenda van de algemene vergadering wordt ter kennis gegeven aan de
Gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat:
- de Gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten
én
- de Gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten van de eerstvolgende algemene vergadering.”
Deze bepaling geldt onverminderd de door de VZW-wetgeving voorziene minimumtermijn van 8
dagen waarbinnen alle leden van de algemene vergadering van tevoren worden opgeroepen voor
de algemene vergadering. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Artikel 12.
De leden worden ieder jaar tenminste tweemaal bijeengeroepen in gewone algemene vergadering.
Op deze samenkomsten worden de werkingsverslagen en de rekeningen, evenals de begroting ter
goedkeuring voorgelegd. De goedkeuring der rekeningen geldt als ontheffing van de raad van bestuur.
Artikel 13.
De raad van bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen telkens als hij dit nodig
acht. Hij moet daartoe overgaan wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst moet plaatsvinden binnen de maand na de bespreking van het betreffend agendapunt op de gemeenteraad.
Artikel 14.
§ 1. De oproepingsbrieven worden ondertekend door de voorzitter of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, alsmede door de secretaris. In geval van uitnodiging via email wordt de oproepingsbrief verstuurd vanop het mailadres van de secretaris. De uitnodigingen worden ten minste acht
dagen voor de samenkomst verstuurd aan alle leden onverminderd de bepalingen in artikel 11. De
oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de dagorde die opgesteld wordt door de raad van
bestuur. De agenda, opgesteld door de voorzitter en de secretaris, eventueel in overleg met de
ondervoorzitter, wordt bij de uitnodiging gevoegd.
§ 2. Op de dagorde 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 ingediend bij de voorzitter.
Artikel 15.
§1. De samenkomsten van de algemene vergadering 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.
§2. Elke samenkomst 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 uitnodiging, voorkomen. Alleen bij beslissing van de algemene vergadering kan deze volgorde
worden gewijzigd.

§3. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden,
vermits dit punt niet voorafgaandelijk op de gemeenteraad kon worden besproken.
§4. De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst in het tweede kwartaal de data voor
de gewone algemene vergaderingen van het volgende seizoen (1 september tot en met 30 juni).
Artikel 16.
Indien de vertegenwoordiger uit categorie A1 niet aanwezig is op de algemene vergadering, dan
worden zijn stemrechten uitgeoefend door de wel aanwezige vertegenwoordiger van de categorie
A1.
De leden van categorie A2, B en C van de vereniging hebben elk één stem in de algemene vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring en de wijzigingen van het huishoudelijk
reglement met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 17.
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 vertegenwoordiging
vanuit de gemeente met meerderheid van de stemmen aanwezig is. Ieder stemgerechtigd lid mag
zich op de zittingen van de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Wat betreft de leden van de categorie A2 dienen deze eveneens tot de categorie A2 te
behoren en drager te zijn van een schriftelijke machtiging of een machtiging per email aan de secretaris. Op dezelfde wijze kunnen de leden van de categorie B of C zich enkel laten vertegenwoordigen door resp. andere leden van de categorie B of C.
Artikel 18.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen bepaald door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, of
onderhavige statuten. Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens
één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim.
Artikel 19.
§1. Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld. Dit beknopt verslag
bevat de besluiten.
§2. Elk lid ontvangt dit verslag samen met de uitnodiging voor de volgende algemene vergadering.
§3. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een register dat ter inzage zal zijn van de leden die
hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig modaliteiten vastgelegd in artikel 9 van het KB
van 27 juni 2003.
§4. Derden, die van een belang doen blijken hebben het recht inzage van de notulen te vragen.
Artikel 20.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over het wijzigen van statuten, wanneer
het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de
leden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Tot geen wijziging kan
worden besloten, tenzij met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Zijn op de eerste
samenkomst niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden, welke geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden en mits de stad vertegenwoordigd is. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR
Artikel 21.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden al dan niet uit de leden van de algemene vergadering benoemd. De onverenigbaarheden van art. 229 Gemeentedecreet zijn van toepassing.
De raad van bestuur bestaat uit minimum 17 leden en is steeds kleiner dan de algemene vergadering en is als volgt samengesteld:

§1. Categorie A: bestuurders voorgedragen door de stad Dendermonde:
De gemeenteraad draagt minstens 9 bestuurders, en in elk geval een meerderheid van de leden
voor van de raad van bestuur voor zoals bedoeld in artikel 246,§1 van het Gemeentedecreet.
Deze voordracht gebeurt volgens de volgende regels:
* elke fractie (uit de GR) duidt minstens één lid van de raad van bestuur aan
* de overige leden worden aangeduid volgens de regels van evenredige vertegenwoordiging en dit
op de volgende manier:
* evenredige verdeling onder de fracties die deel uitmaken van het CBS en van de fracties
die geen deel uitmaken van het CBS
* aantal leden dat toekomt aan fracties binnen CBS: evenredige verdeling onder deze frac
ties
* aantal leden dat toekomt aan fracties die niet in CBS vertegenwoordigd zijn: evenredige
verdeling onder deze fracties.”
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden door de gemeente zijn van hetzelfde geslacht.
§2. Categorie B: 1 bestuurder voorgedragen door de culturele raad en 1 bestuurder voorgedragen
door de jeugdraad. Dit betreffen dezelfde leden als in de algemene vergadering.
§ 3. Categorie C: min. 6 deskundige gebruikers (via open oproep). Dit betreffen dezelfde leden als
in de algemene vergadering.
Artikel 22.
De raad van bestuur van cultuurcentrum Belgica Dendermonde vzw valt samen met het wettelijk
verplichte beheersorgaan dat adviesrecht heeft naar het gemeentebestuur toe voor die aspecten
van het beheer van de infrastructuur en de werking van het cultuurcentrum die tot de bevoegdheid
van het gemeentebestuur behoren.
Artikel 23.
§ 1. De raad van bestuur handelt als een college; de bestuurders worden benoemd en zijn ten allen
tijde afzetbaar door de leden van de algemene vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§ 2. De voorzitter of bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter roept de raad bijeen. De voorzitter zit
de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij
gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezigen.
§ 4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per brief,
per fax of per e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening.
§ 5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die, na goedkeuring op de eerstvolgende
raad van bestuur, ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een
daartoe bestemd register.
§ 6. De cultuurfunctionaris-directeur, de stafmedewerkers en de personeelsleden die de vergaderingen beroepshalve volgen, wonen deze vergaderingen bij met raadgevende stem.
Artikel 24.
§ 1. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur wordt verloren onder dezelfde voorwaarden
als deze vermeld onder artikel 8.§1.
§ 2. In geval van vacature zal tot een zo spoedig mogelijke vervanging worden overgegaan, in de
eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering.
§ 3. De mandaten lopen totdat de rechtmatig samengestelde algemene vergadering, in de loop van
de eerste zes maanden na de installatie van de Gemeenteraad, in hun vervanging heeft voorzien.
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen
tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is
voorzien.

Artikel 25.
De raad van bestuur bestuurt de V.Z.W. en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Hij treedt

op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van
rechtsmiddelen.
Artikel 26.
De raad van bestuur is bevoegd voor uitvoering van de handelingen van bestuur en beschikking met
betrekking tot de programmatie en de promotie ervan. Voor het overige is de raad van bestuur enkel
bevoegd om enerzijds daden van bestuur te stellen en anderzijds de beslissingen van de algemene
vergadering uit te voeren. Alle bevoegdheden die deze statuten en de samenwerkingsovereenkomst
niet uitdrukkelijk toewijzen aan de raad van bestuur, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de
algemene vergadering.
Artikel 27.
§1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de V.Z.W. het vereisen.
§2. De oproepingsbrieven worden door de voorzitter, of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter,
alsmede door de secretaris ondertekend en samen met de dagorde verstuurd via de post of email
naar ieder lid van de raad van bestuur ten minste acht dagen vóór de vergadering. De agenda wordt
bij de uitnodiging gevoegd.
§3. De raad van Bestuur bepaalt tijdens zijn bijeenkomst de voorlopige datum voor de volgende
gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda wordt samengesteld door de
Voorzitter, in overleg met de secretaris en eventueel de ondervoorzitter.
§4. Eén derde van de leden van de raad van bestuur kan de bijeenroeping van de raad van bestuur
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.
Artikel 28. De artikelen 14, 15,16, 17 en 18 van deze statuten, zijn ook toepasselijk op de samenkomsten van de raad van bestuur. Hierbij moeten de woorden ”algemene vergadering” vervangen
worden door de woorden ”raad van bestuur”.
Artikel 29.
In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijk mandaat geven aan een andere bestuurder van dezelfde categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen.
De bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen.
Artikel 30.
De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht:
- het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging;
- het goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende middelen;
- de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering,
in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen; het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; de autonome beslissingen over het al dan niet gebruiken van
rechtsmiddelen; de geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten van een overeenkomst;
- het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen;
- het opstellen van een ontwerp van huishoudelijk reglement
Tenzij anders in de statuten of de wet bepaald, worden deze bevoegdheden collegiaal uitgeoefend.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
TITEL V - VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, PENNINGMEESTER EN SECRETARIAAT
Artikel 31.
§1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden van categorie B of C bij geheime stemming en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.
§2. De voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris oefenen deze functie ook
uit in de algemene vergadering van cultuurcentrum Belgica Dendermonde vzw.
§3. Behalve bijzondere afvaardiging, worden alle akten die de vereniging verbinden, getekend door
de voorzitter of de secretaris. Zij hebben zich tegenover derden niet te verantwoorden door een
voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur.
§4. De cultuurfunctionaris-directeur van het cultuurcentrum is, zonder stemrecht, belast met het
secretariaatswerk van de vereniging. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden
van het cultuurcentrum.

§5. Voormelde personen die deze functies uitoefenen binnen de vereniging vormen samen een
bestuursteam dat handelingen van dagelijks bestuur kan stellen. De cultuurfunctionaris-directeur
woont ook deze bijeenkomsten adviserend bij. Het bestuursteam is bevoegd voor de voorbereiding
van de vergaderingen van de raad van bestuur en de uitvoering van de beslissingen van de raad
van bestuur. Het bestuursteam is tevens bevoegd voor de dagelijkse administratieve taken van de
vereniging en voor materies die financieel of strategisch geringe invloed hebben op de vereniging.
Het bestuursteam vergadert zoveel als nodig en minstens éénmaal ter voorbereiding van elke raad
van bestuur. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door de schepen, bevoegd voor cultuurcentrum Belgica.
TITEL VI - WAARNEMERS, WERKGROEPEN, DESKUNDIGEN
Artikel 32.
De raad van bestuur en de algemene vergadering mogen, zo zij het noodzakelijk achten, op hun
samenkomst personen uitnodigen omwille van hun bijzondere bevoegdheid. Zij hebben slechts een
raadgevende stem.
Artikel 33.
De algemene vergadering en de raad van bestuur kunnen 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 algemene vergadering. In de
schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op deskundigen die geen lid zijn van de
vereniging.
TITEL VII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 34.
§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. Alle ontvangsten die voortspruiten uit de werking van de vereniging en de exploitatie van het
cultuurcentrum, zullen worden gebruikt voor het dekken van de lasten van welke aard ook die de
uitbating van het cultuurcentrum belasten. Het eventueel overschot mag nooit verdeeld worden
onder de leden van de vereniging.
§ 3. De leden van de raad van bestuur kunnen, via de cultuurfunctionaris-directeur, inzage krijgen in
alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Artikel 35.
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 gemeenteraad.
Artikel 36.
In geval van ontbinding van de vereniging, zal het vermogen toekomen aan het stadsbestuur van
Dendermonde, met de verplichting het aan te wenden voor de aflossing van de financiële lasten van
het cultuurcentrum Belgica Dendermonde of voor het verwezenlijken van doelstellingen die gelijk
zijn of overeenstemmen met het maatschappelijk doel van de vereniging zelf.
Artikel 37.
De vereniging is onderworpen aan de verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en formele
motivering die gelden voor de stad (art. 228 Gemeentedecreet).
Artikel 38.
Voor al wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar de regelgeving uit de VZWWet van 24 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en het Gemeentedecreet van 15
juli 2005 zoals laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012.”

