Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge
Vereniging zonder winstoogmerk
Boswachterstraat 42
9050 Gent
KBO 0411.014.140

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL
1. De vereniging draagt de naam Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge, vereniging
zonder winstoogmerk, afgekort KWVG vzw, in de statuten en reglementen nader aan te
duiden als ‘de vereniging’. De vereniging kan tevens gebruik maken van de naam
Volkstuinen De Meersen.
2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Gent op
het adres Boswachterstraat42, 9050 Gentbrugge.
3. Het doel van de vereniging is
a. het beheren van volkstuinen ten behoeve van de leden ;
b. het behartigen van de belangen van de leden, onder meer door de kosten voor
het houden van een volkstuin zo laag mogelijk te houden ;
c. het bevorderen van tuinieren als ontspanning ;
d. het bevorderen van de kennis van het milieu, de flora en de fauna in het algemeen
en van het tuinieren in het bijzonder ;
e. het bevorderen van het verenigingsleven en de sociale cohesie tussen de leden,
hun familie, vrienden en gasten.
4. De vereniging kan alle rechtshandelingen stellen en activiteiten uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kunnen bijdragen.
De vereniging kan handelsdaden stellen, doch slechts op bijkomstige wijze en voor zover
de opbrengst wordt besteed aan de verwezenlijking van haar doel.
5. De vereniging werd op 23 februari 1936 opgericht voor onbepaalde duur.

LEDEN, TOETREDING, PLICHTEN EN STEMRECHT
6. De vereniging telt werkende en toegetreden leden.
7. Alle leden zijn ertoe gehouden
a. de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de
vereniging na te leven ;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden ;
c. de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt na te komen.

8 . W e rk e n d e le d e n
8.1 De vereniging telt minstens vier werkende leden.
8.2 De raad van bestuur beslist bij meerderheid van twee derden van de stemmen over
het lidmaatschap van werkende leden op voordracht van één of meer werkende leden
en is niet gehouden zijn beslissing te motiveren.
8.3 Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden.
8.4 Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door schriftelijk, bij brief of e-mail,
aan de raad van bestuur zijn uittreding te melden.
8.5 Is van rechtswege ontslagnemend het lid dat gedurende twee opeenvolgende jaren
niet heeft deelgenomen aan de jaarlijkse algemene vergadering.
8.6 Uitsluiting
8.6.1 Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering met een
meerderheid van twee derden van de stemmen besluiten tot de uitsluiting van een lid.
8.6.2 De raad van bestuur zal het lid oproepen om te worden gehoord alvorens zijn
uitsluiting aan de algemene vergadering voor te stellen.
8.6.3 In afwachting van de beslissing van de algemene vergadering kan de raad van
bestuur het lid schorsen indien
a) het lid geen gevolg geeft aan de oproep om te worden gehoord,
b) het lid op ernstige wijze de belangen van de vereniging heeft geschaad,
c) het lid de statuten of de reglementen van de vereniging of de beslissingen van haar
organen op ernstige en volgehouden wijze heeft miskend.
8.6.4 De schorsing wordt bij aangetekende brief met ontvangstbewijs aan het lid ter
kennis gebracht.
9 . T o e g e tre d e n le d e n
9.1 Om aanspraak te kunnen maken op het gebruik van een volkstuin of op toegang tot
het clubhuis dient men als lid tot de vereniging toe te treden.
9.2 De raad van bestuur stelt de toetredingsvoorwaarden vast en beslist bij gewone
meerderheid van stemmen over het lidmaatschap.
9.3 Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
1 0 . B ijd ra g e
10.1 De door de leden verschuldigde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag niet hoger
zijn dan 50,- euro.
10.2 De raad van bestuur stelt jaarlijks de door de leden verschuldigde bijdrage vast.

ALGEMENE VERGADERING
1 1 . B ije e n ro e p in g , s a m e n s te llin g e n a g e n d a
11.1 De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. Ieder lid kan zich laten
vertegenwoordigen door een ander werkend lid, dat evenwel geen houder mag zijn van
meer dan één volmacht.
11.2 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur
a) één maal per jaar vòòr het einde van de maand mei om de jaarrekening goed te
keuren ;
b) wanneer ten minste één vijfde van haar leden erom vraagt ;
c) telkens de goede werking van de vereniging het vereist.
11.3 De leden worden opgeroepen bij brief of e-mail ten laatste acht dagen van
tevoren.
11.4 Komt de vergadering bijeen op vraag van haar leden dan wordt de oproeping
verstuurd binnen de drie weken en vindt de vergadering plaats uiterlijk op de veertigste
dag na het verzoek.
11.5 De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de raad van bestuur en bij
de oproeping gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van
de leden, wordt door de raad van bestuur op de agenda gebracht.
1 2 . B e v o e g d h e id
De algemene vergadering beslist over
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 ingeval een bezoldiging wordt toegekend ;
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 ;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
1 3 . V e rlo o p e n b e s lu itv o rm in g
13.1 De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de raad van bestuur nemen
de functies waar van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de algemene
vergadering.
13.2 De aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben elk één stem. Tijdens het
eerste jaar van hun lidmaatschap kunnen de leden niet deelnemen aan de stemming
over de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van bestuurders en de
uitsluiting van leden.

13.3 De vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de
statuten anders voorschrijven. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
13.4 De stemming is geheim wanneer wordt beslist over de benoeming of de afzetting
van bestuurders en commissarissen en telkens de helft van de aanwezigen erom
verzoekt.
13.5 De vergadering kan slechts beslissen over punten die op de agenda staan. Met
instemming van alle aanwezigen kunnen aangelegenheden worden behandeld die niet
in de agenda zijn vermeld.
13.6 De verslagen van de vergaderingen, opgemaakt door de secretaris en mede
ondertekend door de voorzitter, worden opgenomen in een daartoe gehouden register,
dat door leden en belanghebbende derden op aanvraag kan worden ingezien op de
zetel van de vereniging.

RAAD VAN BESTUUR
1 4 . B e n o e m in g v a n b e s tu u rd e rs , e in d e m a n d a a t, b e z o ld ig in g
14.1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste drie leden
telt en handelt als college. De bestuurders worden op voordracht van de raad van
bestuur door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximum 6 jaar.
Hun mandaat is hernieuwbaar en eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering volgend
op het verstrijken van de benoemingstermijn of door overlijden, ontslag of afzetting.
14.2 De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van
maximum 6 jaar en zijn mandaat is hernieuwbaar.
14.3 Bij ontslag van een bestuurder behoudt de raad volheid van bevoegdheid.
14.4 Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De raad van bestuur kan evenwel een
kostenvergoeding toekennen.
1 5 . B e v o e g d h e id e n d a g e lijk s b e s tu u r
15.1 De raad bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte en is
bevoegd in alle aangelegenheden die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.
15.2 De raad verbindt of vertegenwoordigt de vereniging door de handtekening van de
voorzitter en ten minste één andere bestuurder.
15.3 De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn samen
bevoegd in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur. Over aangelegenheden
waarover het dagelijks bestuur het oneens is, wordt op de eerstvolgende
bestuursvergadering beraadslaagd.

1 6 . B ije e n ro e p in g , a g e n d a e n v e rlo o p
16.1 De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen overeenkomstig het algemeen
reglement. De oproeping wordt verstuurd per brief of per e-mail en vermeldt de
agenda.
16.2 De voorzitter stelt de agenda vast overeenkomstig het algemeen reglement.
1 7 . Q u o ru m , v e rte g e n w o o rd ig in g , b e ra a d s la g in g e n s te m m in g
17.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer het quorum niet wordt gehaald
moet de raad opnieuw worden opgeroepen om over dezelfde agenda te beraadslagen.
Deze vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
17.2 Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder,
voorzien van een schriftelijke volmacht. Elke bestuurder kan slechts houder zijn van één
volmacht.
17.3 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij

17.4 De stemming is geheim wanneer wordt beslist over persoonsgebonden
aangelegenheden en telkens de helft van de aanwezigen erom verzoekt.
17.5 Van elke vergadering wordt verslag opgemaakt dat, na goedkeuring door de raad,
wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en opgenomen in een daartoe
gehouden register.
Beslissingen die met eenparigheid van stemmen buiten vergadering werden genomen
worden vermeld in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING
18. Indien de algemene vergadering besluit de vereniging te ontbinden benoemt zij één
of meer vereffenaars, bepaalt zij op welke wijze de vereffening dient te gebeuren en
wijst zij de volkstuinvereniging of de vereniging met een gelijkaardig doel aan die het na
vereffening overblijvende saldo zal ontvangen.

