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Gecoördineerde Statuten 
 
 
 
 

 
TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur 

 
Artikel  1.  De vereniging draagt als naam: Woonzorgnetwerk Vincenthove. 
 
Artikel  2.  De vereniging is gevestigd te Roeselare, Dr. Delbekestraat 27 – 8800 Roeselare in 
het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. 
 
Artikel  3.  De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten 
van bejaardenzorg, vooral intramuraal: dit gebeurt vanuit een katholieke inspiratie. 
   In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op     
voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. 
   De vereniging kan één of meer afdelingen of bedrijfszetels tellen. 
 
Artikel  4.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 
 

TITEL II. – Leden 
 

Artikel  5.  Het aantal leden is onbeperkt maar moet in elke geval altijd hoger zijn dan het 
aantal bestuurders. 
 
Artikel  6.  De vereniging telt enkel effectieve leden, die geen lidgeld zijn verschuldigd.  
Evenwel kunnen zij vrijwillig inbrengsten doen of lidgelden betalen.   
 
Artikel  7.  Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad van bestuur.  Deze is niet 
verplicht zijn beslissing terzake te rechtvaardigen. 
 

Artikel  8.  Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, 
uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, en 
overlijden.  Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.   
Uitsluiting van een lid kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met ten 
minste twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel   9.  Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 
vermogen van de vereniging.  Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun 
rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te vorderen. 
 
Artikel 10.  In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van 
de vereniging. 



 
TITEL III. – Bestuur, raad van bestuur 

 
Artikel 11.  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie le-
den, benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar.  De 
bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit. 
 
Artikel 12.   Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging. 
 
Artikel 13.   Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde termijn.  Zij kunnen in ieder 
geval altijd ontslag nemen mits eenvoudig schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van 
bestuur.  Bovendien is de algemene vergadering bevoegd om de bestuurders te ontslaan, 
overeenkomstig artikel 18 hierna.  
Mochten, door welk geval ook, vrijwillig ontslag, overlijden, verstrijken van termijn, afzet-
ting, enz. de vorenstaande bepalingen niet meer nageleefd zijn of nageleefd kunnen worden, 
dan blijven de andere bestuurders in functie, totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien. 
 
Artikel 14.   De raad kan uit zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secre-
taris, een penningmeester of enige andere functionaris aanduiden. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.  De 
oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats 
en agenda  
De raad vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.  Alle 
besluiten worden genomen met gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem 
van de voorzitter. 
Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vervangen, maar niemand mag meer 
dan één volmacht hebben. 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter wordt goedgekeurd.  
Uittreksels daaruit worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 
 
Artikel 15.   De raad bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en 
buitenechtelijke handelingen. 
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aan-
wenden van rechtsmiddelen. 
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder  uitzondering, van beheer en van beschikking, 
met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van 
het hypothekeren; van het lenen en uitlenen voor om het even welke termijn; van alle handels- 
en bankverrichtingen; van het opheffen van hypotheken. 
De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut. 
De raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn 
leden.  Derden kunnen slechts volmacht ontvangen  voor een duidelijk omschreven opdracht.   
De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.  De raad kan één 
of meer afgevaardigde-bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de 
geldige handtekening tegenover het bestuur der postchecks, banken, spaarkassen en andere 
financiële instellingen. 
Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene 
vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 
 
Artikel 16.   Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, 
geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. 
Tegenover derden zijn deze niet gehouden enig bewijs voor te leggen; tegenover de 
vereniging blijven zij evenwel aansprakelijk, ook op hun persoonlijk vermogen. 



 
TITEL IV. – Algemene vergadering 

 
Artikel 17.   Alle effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering.  Een lid mag 
zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen.  Geen vertegenwoordiger mag echter 
beschikken over meer dan één volmacht. Ieder lid beschikt over één stem. 
 
Artikel 18.  De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
1°  de wijziging van de statuten; 
2°  de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3°  de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging; 
4°  de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
5°  de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6°  de ontbinding van de vereniging; 
7°  de uitsluiting van een lid; 
8°  de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
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 twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op de doeleinden waarop de vereniging is 
opgericht kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Indien de vereiste aanwezigheid op de eerste algemene vergadering niet bereikt wordt, dan 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen tenminste 15 dagen na de eerste vergadering.  
Op deze tweede algemene vergadering kan rechtsgeldig beslist worden met dezelfde vereiste 
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel 19.   In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één 
gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het 
afgelopen jaar en van de begrotingen voor het volgend jaar.  
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad 
van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. 
Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht 
dagen op voorhand. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de 
voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders.  Alle leden moeten opgeroepen 
worden. 
De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda. Elk voorstel, dat 
ondertekend is door een aantal leden, bedragende een twintigste deel van het op de laatste 
jaarlijkse lijst voorkomend aantal, moet op de agenda worden gebracht. 
De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die 
uitdrukkelijk op de agenda staan. 
 
Artikel 20.   De vergadering wordt gepresideerd door de voorzitter van de raad van bestuur of, 
bij diens ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders; de vergadering kan 
echter dit voorzitterschap weigeren door, bij eenvoudige meerderheid, een ander te kiezen.  
De voorzitter wijst de secretaris aan. 
 
Artikel 21.   Behalve in de gevallen waarin de wet strengere voorwaarden stelt (wijziging van 
het doel van de vereniging, gewone statutenwijziging, uitsluiting van leden en besluit tot 



ontbinding van de vereniging) worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid 
van stemmen, mits tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 

Artikel 22.   Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend 
wordt door de voorzitter en aan alle leden bezorgd wordt 
 

TITEL V. – Financiëel beleid 
 

Artikel 23.   Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.  Elk jaar moet de raad van 
bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het 
afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting 
op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden  na de afsluiting 
van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 

TITEL VI. – Ontbinding en vereffening 
 

Artikel 24.   De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken 
onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op het doel of de doeleinden 
van de vereniging.  De laatste alinea van artikel 18 voornoemd is van overeenkomstige 
toepassing. 
Het ontbindingsbesluit benoemt tevens één of meerdere bestuurders of derden als 
vereffenaars. 
 
Artikel 25.   In geval van ontbinding zal het batig saldo van de vereniging overgemaakt 
worden aan de V.Z.W. Zusters van Liefde van Roeselare, te Roeselare, of bij gebreke, aan een 
vereniging met gelijkaardig doel en inspiratie aan te wijzen door de algemene vergadering of 
door de bisschop van Brugge, wanneer de algemene vergadering in gebreke blijft dergelijke 
aanwijzing te doen. 
In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou 
gaan om een vereniging met een gelijkaardig doel en inspiratie zoals bedoeld in de vorige 
paragraaf. 
 
Artikel 26.   Voor alle aangelegenheden die door deze statuten niet zijn geregeld wordt er 
verwezen naar de vigerende wetgeving. 
 
 
 


