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Titel 1 – Het voorwerp van de vereniging
Artikel 1
De vereniging draagt als benaming: " SPECTRUM ", vereniging zonder winstoogmerk,
afgekort vzw Spectrum.
De vzw Spectrum vormt samen met de vzw. Buitengewoon Onderwijs in de
Noorderkempen, de vzw Revalidatiecentrum Noorderkempen en de vzw De Schelp een
netwerk van verenigingen, waarin de vzw De Schelp optreedt als organisator van het
netwerk.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Gasthuisstraat 10 te 2990 Wuustwezel
in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De vereniging biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een matige tot
ernstige beperking.
Onder dit doel moet onder meer worden begrepen:
-

-

-

het zelf oprichten en beheren van dagopvang en woonbegeleiding in de meest
ruime betekenis van het woord. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden en
organiseren van zorg op maat aan volwassen personen met een mentale
handicap.
het ondersteunen van initiatieven van derden, wier activiteiten het doel van de
vereniging dienen, meer in het bijzonder, zonder uitsluiting van andere, de
werking van de vzw. De Schelp en van de vzw. Buitengewoon Onderwijs in de
Noorderkempen – Berkenbeek en van de vzw Revalidatiecentrum
Noorderkempen.
De vereniging zal haar werking afstemmen op de
gemeenschappelijk vastgestelde doelstellingen in respect en solidair met de
andere verenigingen van het netwerk.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met relevante belanghebbenden in
functie van het verhogen van de kwaliteit van de zorg en van de ondersteuning
aan personen met een handicap.
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Met het oog op de verwezenlijking van haar doel zal de vereniging alle door de wet
toegelaten handelingen mogen stellen, hierin begrepen, zonder beperkend te zijn, alle
roerende en onroerende verhandelingen, de aankoop, de verkoop en de huur, de
leasing en de landpacht van roerende en onroerende goederen, het toestaan van en het
verwerven van erfpachtrechten, opstalrechten, de afstand van het recht van natrekking
alsook het verstrekken van alle materiële en financiële hulp, in het bijzonder aan de
voormelde derden, met inbegrip van het verlenen van leningen.
De vereniging zal zich binnen de statutaire verwezenlijkingen van haar doel trachten in
haar eigen werking en in deze van de verenigingen van het netwerk of initiatieven, die zij
ondersteunt laten inspireren door de christelijke waarden.

Titel 2 – de leden
Artikel 4
Het aantal leden is onbeperkt maar mag nooit minder dan tien bedragen.
Om lid te worden van de vereniging moet men het doel ervan nastreven, door de raad
van bestuur worden voorgedragen en aanvaard door de algemene vergadering.
Elk lid van de vereniging kan te allen tijde zijn ontslag indienen bij de raad van bestuur
bij aangetekend schrijven. Bij twee ongerechtvaardigde, opeenvolgende afwezigheden
op de ledenvergaderingen, wordt het lid geacht ontslagnemend te zijn en zal de raad
van bestuur zonder verwittiging hiervan akte mogen nemen.
Het lidmaatschap van de vereniging is niet verenigbaar met de hoedanigheid van
personeelslid van de verenigingen, die deel uitmaken van het netwerk. Deze bepaling
geldt niet voor de directeur(s) van de instelling(en), die door de vereniging worden
beheerd.

Artikel 5
Een lid, dat handelt in strijd met de belangen en doelstellingen van de vereniging, kan
door de algemene vergadering worden uitgesloten op voorstel van de raad van bestuur.
De uitsluitingsbeslissing kan slechts geldig worden genomen met een meerderheid van
twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals zijn erfgenamen of rechtskrijgenden,
heeft geen aanspraak op het maatschappelijke bezit of welk vermogen van de
vereniging ook.
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Titel 3 – de algemene vergadering
Artikel 6
De algemene vergadering is bevoegd betreffende:
- het wijzigen van de statuten,
- het benoemen en afzetten van de bestuurders en
commissarissen/rekeningtoezichters,
- het bepalen van de eventuele bezoldiging van de
commissarissen/rekeningtoezichters, ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de
commissarissen/rekeningtoezichters,
- de goedkeuring van het activiteitenverslag, de resultaatrekeningen en de
begroting,
- het ontbinden van de vereniging,
- de aanvaarding en uitsluiting van leden,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
- andere door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering expliciet
toegekende bevoegdheden.
De algemene vergadering kan een jaarlijkse ledenbijdrage vaststellen die niet hoger
mag zijn dan 25 Euro per jaar.
De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur en de algemeen
directeur van de instellingen van de vereniging. Zij moet tevens haar goedkeuring geven
aan investeringsprojecten, waarvan de modaliteiten worden bepaald in het
huishoudelijke reglement.
Artikel 7
De algemene vergadering is samengesteld uit minstens tien leden, waarvan minstens
de helft + één geen rechtstreekse belangen mogen hebben met de instellingen van de
vereniging, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, art 13. Zij beslist bij gewone
meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of de statuten een
bijzondere meerderheid vereist. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
van de algemene vergadering doorslaggevend.
Ieder lid is stemgerechtigd en beschikt over één stem. Wanneer een lid om
gerechtvaardigde redenen niet kan aanwezig zijn op de algemene vergadering, kan een
ander lid voor hem (haar) bij een schriftelijke volmacht deelnemen aan de stemming.
Geen enkele gemachtigde mag meer dan één schriftelijke volmacht bezitten.
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Artikel 8
De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar, in de loop van het eerste
semester, samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. Telkens het
maatschappelijke belang het vergt kan de voorzitter van de raad van bestuur een
bijzondere algemene vergadering bijeen roepen. Hij is daartoe verplicht wanneer de
raad van bestuur en/of één vijfde van de leden hierom verzoeken.
De leden worden tot de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
opgeroepen minstens acht dagen voor de algemene vergadering per brief, fax of e-mail.
In de oproeping worden de plaats, de datum, het uur en alle agendapunten van de
vergadering vermeld.
Behoudens de gevallen door de wet anders bepaald, beraadslaagt de algemene
vergadering van de vereniging geldig ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Artikel 9
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
en bij afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid, een door de
algemene vergadering zelf aangewezen bestuurder.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt ter zitting een secretaris aan die de
beslissingen van de algemene vergadering acteert in de notulen. De notulen worden
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
De beslissingen over het benoemen en het afzetten van bestuurders en het uitsluiten
van leden worden genomen met geheime stemming van zodra één van de leden van de
vereniging hierom verzoekt.
Voor de benoeming van de algemeen directeur moet minstens tweederde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet van deze tweederde minstens tweederde
akkoord gaan met het voorstel van benoeming. Vooraleer de procedure tot benoeming
van een directeur aan te vatten moet door de raad van bestuur van de vereniging, om
geldig te kunnen benoemen, advies over die procedure gevraagd worden aan de raad
van
bestuur
van
de
Schelp.
Dat advies moet worden uitgebracht uiterlijk een maand na hiertoe te zijn uitgenodigd.
Voor een statutenwijziging is het advies van de raad van bestuur van de vzw de Schelp
bindend. Dat advies moet worden uitgebracht uiterlijk twee maanden na hiertoe te zijn
uitgenodigd.
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Titel 4 – de raad van bestuur
Artikel 10
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden
benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur is samengesteld uit
minstens zeven leden.
De mandaten van de leden van de raad van bestuur duren vier jaar en zijn
hernieuwbaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden afgezet. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal
bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de
overblijvende bestuurders in functie om geldige beslissingen te nemen.
Elke bestuurder kan uit deze functie worden ontheven wanneer hij/zij zonder
gerechtvaardigde reden driemaal opeenvolgend afwezig is op de vergaderingen van de
raad van bestuur.
De raad van bestuur benoemt uit de leden, een voorzitter, ondervoorzitter, een
secretaris en een financieel bestuurder. De benoeming van de voorzitter wordt
voorafgegaan door een overleg met de raad van bestuur van de Schelp. Zijn mandaat is
slechts éénmaal hernieuwbaar. Daarnaast benoemt de raad van bestuur onder zijn
leden een secretaris en een financiële bestuurder. De raad van bestuur kan de
overigen belasten met door hem nader te omschrijven taken.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van personeelslid van de
instellingen van het netwerk.
De helft + een van de bestuurders mag geen rechtstreekse belangen hebben met de
instellingen van de vereniging, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, art 13. Het
profiel van de bestuurders zal worden bepaald in het huishoudelijke reglement.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 11
De voorzitter en de secretaris roepen de raad van bestuur bijeen. De voorzitter zit de
vergaderingen voor. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten door
de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien
ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.
Vertegenwoordiging van verhinderde bestuurders bij volmacht is niet toegestaan. Bij
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staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt,
doorslaggevend.
Artikel 12
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van
alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de
vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden
voorbehouden.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan
een of meer leden of aan derden. In het huishoudelijke reglement worden de
modaliteiten bepaald waaronder deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend zowel
wat
het
intern
dagelijkse
bestuur
betreft
als
wat
de
externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor dat dagelijkse bestuur betreft.
De directeur van de vereniging woont ambtshalve de vergaderingen van de raad van
bestuur bij zonder stemrecht. Hij staat in voor de administratieve ondersteuning van de
raad van bestuur en voor het verstrekken van advies telkens hij dit nuttig acht of hem
hierom wordt gevraagd.
De raad van bestuur stelt met het oog op zijn goede werking een huishoudelijk
reglement op, dat de toepassingsmodaliteiten van deze statuten vaststelt. Dit reglement
en de wijzigingen ervan moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Titel 5 – diverse bepalingen
Artikel 13
Het maatschappelijke dienstjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar, datum waarop de rekeningen worden afgesloten.
De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen vastgesteld door de
subsidiërende overheid en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De jaarrekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering, samen met een verslag over de toestand van de vereniging en van de
begroting voor het volgende dienstjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering geldt als kwijting voor de bestuurders.
De algemene vergadering wijst een commissaris/rekeningtoezichter aan die belast is
met de controle van de vereniging overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
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Artikel 14
Alle akten, waarbij de vereniging verbonden is, uitgezonderd deze van het dagelijkse
beheer moeten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of bij
ontstentenis ervan door twee bestuurders zonder dat deze van enige beraadslaging of
bijzondere machtiging moeten doen blijken.
Voor daden van beschikking namens de vereniging betreffende onroerende goederen
en/of de uitbouw en werking van de vereniging is de handtekening van de voorzitter en
de secretaris of bij ontstentenis ervan van twee bestuurders vereist.
De rechtsvorderingen, als eiser en verweerder, worden in naam van de vereniging door
de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van
de secretaris. Zij zijn bevoegd om alleenhandelend procedures in kort geding of op de
wijze van het kort geding in te leiden, zonder dat zij van enige beraadslaging of
bijzondere machtiging moeten doen blijken.
Artikel 15
De raad van bestuur duidt de personen aan die door hun handtekening de vereniging
kunnen verbinden wat betreft de financiële verrichtingen op bank- en postrekeningen,
spaarrekeningen en beleggingsrekeningen inbegrepen. In het huishoudelijke reglement
worden de modaliteiten bepaald waaronder deze handtekeningbevoegdheid kan worden
uitgeoefend.
Artikel 16
Zowel bij vrijwillige als bij gerechtelijke ontbinding van de vereniging duidt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van
vereffening wordt het netto overblijvend actief van de vereniging, na vereffening van de
schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een andere vereniging of
stichting waarvan het doel dat van de vereniging zoveel mogelijk benadert.
Artikel 17
Alles, wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt geregeld door de
beschikkingen van de wetgeving op de verenigingen en stichtingen, de algemene
wettelijke bepalingen, het huishoudelijke reglement en de gebruiken ter zake van
toepassing.
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