
GECOÖRDINEERDE STATUTEN TOERISME LEIESTREEK 
 

TITEL I — ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 — Naam 
 
De vereniging draagt de naam: Toerisme Leiestreek. 
Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar 
naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk” of 
door de afkorting “vzw”. 
 
Artikel 2—Zetel  
 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk. 
 
Artikel 3— Ondernemingsnummer 
 
Toerisme Leiestreek vzw draagt het volgende ondernemingsnummer; 0473.361.186. 
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. 
 
Artikel 4— Doel 
 
De vereniging heeft tot doel: 
a) Het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de Leiestreek; 
b) Het initiëren, stimuleren en coördineren en selectief implementeren van initiatieven op het vlak van 
toeristischrecreatieve infrastructuur die voortvloeit uit de toeristisch-recreatieve beleidsplanning 
c) Het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van initiatieven op het vlak van 
toeristischrecreatieve promotie 
d) Het ondersteunen van de leden in initiatieven op vlak van recreatie en toerisme 
e) Het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector van de streek 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. 
 
Artikel 5— Duur 
 
Toerisme Leiestreek vzw is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
TITEL II— BESTUURSORGANEN 
 
Hoofdstuk 1 — Algemene Vergadering 
 
Artikel 6— Samenstelling Algemene Vergadering 
 
§1. Algemeen 
Het aantal leden van Toerisme Leiestreek vzw is onbeperkt maar moet tenminste negenentwintig (29) bedragen. 
De vzw telt alleen effectieve leden. Zij hebben de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht 
op de Algemene Vergadering. 
Er zijn drie categorieën effectieve leden: leden-gemeenten, leden-provincies en private leden. 
Elk lid heeft één of meer vertegenwoordigers, zoals hierna bepaald in de paragrafen 2 tot 4. Elke 
vertegenwoordiger heeft één of meet stemmen. 
De deelnemende leden-gemeenten en leden-provincies moeten over de meerderheid van leden en stemmen 
beschikken. 
Naast de effectieve leden kan de Algemene Vergadering steeds experten als waarnemer toelaten tot de 
vergaderingen. Zij hebben in dat geval geen stemrecht. 
De regiomanager van Westtoer apb voor de Leiestreek woont de vergadering bij zonder stemrecht. 
 

§2. Leden-gemeenten 
De gemeenten die lid willen worden van Toerisme Leistreek vzw moeten behoren tot de toeristische regio 
Leiestreek” zoals die door Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen wordt gedefinieerd. 
Elke gemeente mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden in de Algemene Vergadering. De 
vertegenwoordiger wordt gekozen onder de gemeenteraadsleden. De plaatsvervanger moet niet noodzakelijk een 
politiek mandaat hebben. Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem. 
 

§3. De leden-provincies 
Alleen de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw kunnen lid-provincie zijn van de 
Algemene Vergadering. De provincie West-Vlaanderen kan 6 vertegenwoordigers + 6 plaatsvervangers 
aanduiden in de Algemene Vergadering. Toerisme Oost-Vlaanderen kan 3 vertegenwoordigers + 3 



plaatsvervangers aanduiden in de Algemene Vergadering. Elke vertegenwoordiger heeft 4 stemmen. De 
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger moeten niet noodzakelijk provincieraadslid zijn. 
 

§4. De private leden 
Er kunnen maximum drie private leden zijn. Elk privaat lid duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger 
aan. Aan private leden worden geen specifieke toetredingsvoorwaarden gesteld. 
Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem. 
 

§5. Toetreding als lid tot Toerisme Leiestreek vzw 
Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere gemeente die, elke provincie en elk privaat lid dat door de 
Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard, voor zover het kandidaat-lid voldoet aan de voorwaarden, 
en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk 
worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
De Algemene Vergadering onderzoekt de kandidatuur en beslist tot eventuele toetreding. 
 

§6. Ontslag van een lid 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de Raad van 
Bestuur ter kennis worden gebracht. 
Het ontslag gaat in het boekjaar volgend op het indienen van het ontslag indien het ontslag werd ingediend voor 
de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar. Indien het ontslag wordt ingediend na de 
goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar, kan het ontslag slechts ingaan op 1 januari van het 
daarop volgend boekjaar waarvan de begroting nog dient goedgekeurd te worden. In tussentijd blijft het lid 
gehouden aan alle statutaire en wettelijke rechten en verplichtingen. 
Een lid dat de jaarlijkse bijdrage ( na de tweede aangetekende) aanmaning niet betaalt, wordt van rechtswege 
geacht ontslag te nemen. 
 

§7. Beëindiging mandaat van de vertegenwoordigers 
Het mandaat van alle vertegenwoordigers en plaatsvervangers wordt van rechtswege beëindigd op de eerste 
vergadering van de Algemene Vergadering die volgt op de installatie van de provincieraden en de 
gemeenteraden na een algehele vernieuwing. 
Vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Algemene Vergadering waarvan het mandaat van 
provincieraadslid of gemeenteraadslid voortijdig een einde neemt en andere vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf tot hun aanwijzing overeenkomstig § 2 tot 4 
van dit artikel, zijn van rechtswege ontslagnemend in de Algemene Vergadering. 
Elk lid kan te allen tijde het mandaat van een vertegenwoordiger herroepen. 
In geval van voortijdige vacature beëindigt de nieuw aangewezen vertegenwoordiger de opdracht van diegene die 
hij vervangt. Deze nieuwe vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering wordt aangewezen binnen dezelfde 
categorie en volgens dezelfde procedure als voorzien in de § 2. tot en met 4. van dit artikel. 
 

§8. Bezoldiging 
De vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers in de Algemene Vergadering ontvangen geen wedde, geen 
presentiegeld en geen vergoeding wegens reiskosten. 
 

§9. Verbodsbepalingen 
Het is elke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de Algemene Vergadering verboden: 
1° aanwezig te zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang 
heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en 
met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 
Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de 
voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. 
Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als 
vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 
2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan 
Toerisme Leiestreek vzw, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of 
diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van Toerisme Leiestreek vzw, behoudens in de gevallen waarbij de 
vertegenwoordiger of plaatsvervanger een beroep doet op een door Toerisme Leiestreek vzw aangeboden 
dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 
3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat, notaris of zaakwaarnemer tegen betaling werkzaam te zijn in 
geschillen ten behoeve van Toerisme Leiestreek vzw. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de 
vertegenwoordiger of plaatsvervanger werken; 
4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in geschillen ten 
behoeve van de tegenpartij van Toerisme Leiestreek vzw, Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de 
bestuurder werken; 
5° op te treden als raadsman van een personeelslid van Toerisme Leiestreek vzw in tuchtzaken. 
 

§10. Ledenbijdrage 
De leden zijn tot een maximale jaarlijkse bijdrage verplicht van 125.000,00 EUR. 
 

§11. Individuele aanspraken op de activa van de vzw Toerisme Leiestreek 
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van de 



enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt zowel tijdens als hij de beëindiging 
van het lidmaatschap. Zij kunnen geen teruggave vorderen van betaalde bedragen, noch een vergoeding eisen 
voor geleverde prestaties en gedane inbreng. 
 
Artikel 7 - Voorzitterschap en secretariaat 
 
§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door één van 
de twee ondervoorzitters of door de oudste van de aanwezige vertegenwoordigers. 
§2. Het secretariaat wordt waargenomen door het bestuurslid dat aangeduid is als secretaris. 
 
Artikel 8 - Vergaderingen van de Algemene Vergadering 
 
§ 1. Bijeenroeping en agenda 
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel van de 
vereniging zulks vereist. 
De Raad van Bestuur Is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de 
leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen 
agendapunten zijn vermeld. De Raad van Bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien In de 
bijeenroeping van de Algemene Vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden. 
Zij moet tenminste twee maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en het 
evaluatieverslag van het afgelopen jaar en voor de begroting en het werkprogramma van het komend jaar. 
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste acht vrije 
dagen vóór de dag van de vergadering per brief, telefax of e-mail verzonden. De oproepingen worden tegelijk 
naar de leden en naar hun vertegenwoordigers verstuurd, met kennisgeving van de agenda. 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, kan door elk lid uiterlijk vijf Vrije dagen vóór de vergadering 
overhandigd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter deelt de aanvullende 
agendapunten onverwijld mee aan de leden van de Algemene Vergadering en tegelijk aan de 
vertegenwoordigers. 
 

§ 2. Beraadslaging en besluitvorming 
De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar voor wat betreft de voorstelling van het 
evaluatieverslag, het werkprogramma en de begroting. 
Toerisme Vlaanderen wordt uitgenodigd op elke vergadering. Minstens vijf dagen op voorhand wordt Toerisme 
Vlaanderen op de hoogte gebracht van de vergadering en de agenda. 
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is en ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is 
bereikt, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal 
beraadslagen en ongeacht het aantal aanwezigen. 
Bijkomende agendapunten die ter zitting worden aangebracht, worden alleen behandeld als alle leden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en zij eenparig akkoord gaan met de uitbreiding van de agenda. 
Iedere vertegenwoordiger kan schriftelijk aan een andere vertegenwoordiger volmacht geven om hem of haar op 
een vergadering van de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen. 
De Algemene Vergadering stemt mondeling of door handopsteking, behalve indien een schriftelijke en geheime 
stemming gevraagd wordt door ten minste 1/3de van de aanwezigen. 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. 
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
In afwijking van het vorige lid, kan tot de wijziging van de statuten, tot vrijwillige ontbinding en tot omzetting van 
de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk slechts worden besloten indien die wijziging 
gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering ten vroegste zestien dagen na 
de eerste vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering 
een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien 
een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist ook op deze tweede Algemene 
Vergadering. Voor een doelwijziging, omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk en ontbinding van de 
vereniging is echter een 4/5 meerderheid van de stemmen vereist. 
Voor een uitsluiting van een lid is een 2/3 meerderheid van stemmen vereist ongeacht het aantal aanwezige en 
vertegenwoordigde leden. 
In deze gevallen met bijzondere meerderheid worden de onthoudingen en ongeldige stemmen meegeteld als 
tegenstemmen. 
 

§3. Notulen 
De beraadslagingen en beslissingen van de Algemene Vergadering Worden vastgelegd in notulen die door de 
voorzitter en de secretaris worden ondertekend. 
Deze notulen worden aan elk lid van de Algemene Vergadering toegestuurd, en dit uiterlijk samen met de 
uitnodiging en agenda van de eerstvolgende vergadering. 
Zij worden in deze eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De goedgekeurde notulen worden in 
een register opgenomen. 



Belanghebbende derden kunnen een verzoek tot inzage in de notulen richten aan de Raad van Bestuur, die 
beslist tot al dan niet inzage. 
 
Artikel 9 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 
 
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor 
•het wijzigen van de statuten, 
•het benoemen en ontslaan van de bestuurders, 
•het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, 
•het vastleggen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen, 
•het vrijwillig ontbinden van de vereniging, 
•het uitsluiten van een lid en het aanvaarden van nieuwe leden, 
•benoeming en afzetting van de commissarissen of toezichthouders, 
•bepalen van de eventuele bezoldiging van de commissarissen of toezichthouders, 
•kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of toezichthouders, 
•de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, en 
•alle gevallen waarin de statuten het vereisen 
 
Artikel 10— Aansprakelijkheid vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering 
 
De vertegenwoordigers zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van Toerisme Leiestreek vzw. 
 
Hoofdstuk 2— Raad van Bestuur 
 
Artikel 11— Samenstelling 
 
§1. Algemeen 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 bestuurders met een politiek mandaat op gemeentelijk vlak, uit 6 
vertegenwoordigers uit de provincieraad van West-Vlaanderen, uit 2 vertegenwoordigers van Westtoer en uit 4 
vertegenwoordigers van Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Voor de aanstelling van de bestuurders met een politiek gemeentelijk mandaat, wordt de regio opgedeeld in zes 
clusters, en de stad Kortrijk. Deze clusters hebben elk het aantal bestuursleden zoals hieronder bepaald. 
Voor Oost-Vlaanderen is dit: 
•Deinze, De Pinte, Gent, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte: 4 bestuursleden 
Voor West-Vlaanderen zijn dit: 
•Menen, Moorslede, Ledegem, Wevelgem en Wervik: 3 bestuursleden 
•Harelbeke, Kuurne en Lendelede: 1 bestuurslid 
•Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem: 3 bestuursleden 
•Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke: 2 bestuursleden 
•Ingelmunster, lzegem, Meulebeke en Roeselare: 2 bestuursleden 
•Kortrijk: 1 bestuurslid 
Om de verhouding 2/3de West-Vlaanderen tegenover 1/3de Oost-Vlaanderen enerzijds en de verhouding 1/2de 
provincies tegenover 1/2de gemeenten anderzijds te respecteren, hebben de verschillende categorieën van 
bestuursleden het volgende aantal stemmen: 
•De bestuursleden uit de West-Vlaamse gemeenten: 2 stemmen per bestuurslid 
•De bestuursleden uit de Oost-Vlaamse gemeenten; 3 stemmen per bestuurslid 
•De bestuursleden die het provinciale niveau vertegenwoordigen: 3 stemmen per bestuurslid 
Aldus beschikken de deelnemende gemeenten en provincies over de meerderheid van stemmen en bestuurders 
op de bijeenkomst van de Raad van Bestuur. 
Naast deze 28 bestuurders kan de Raad van Bestuur steeds experten als waarnemer toelaten tot de 
vergaderingen. Zij hebben geen stemrecht. 
De regiomanager van Westtoer apb voor de Leiestreek woont de vergadering bij zonder stemrecht. 
 

§ 2. Aanstellen van de bestuurders 
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. 
De bestuurders vanuit de gemeenten worden benoemd op voordracht van de clusters die intern hun 
kandidaatbestuurder aanduiden. De andere bestuurders worden voorgedragen op voordracht van de provincie 
West-Vlaanderen, op voordracht van Westtoer en op voordracht van Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Deze voordrachten kunnen te allen tijde door de voordragende partijen worden herroepen. In dat geval moeten 
de voordragende partijen een nieuwe bestuurder voordragen. 
Voor elke bestuurder wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid door de voordragende partij die in 
afwezigheid van de bestuurder de bijeenkomst van de Raad kan bijwonen. Deze vaste plaatsvervangers moeten 
aanvaard worden door de Algemene Vergadering en ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden geweigerd. 
Bestuurders die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf tot hun aanwijzing, zijn automatisch 
ontslagnemend. 
Elke bestuurder ken te alten tijde vrijwillig ontslag indienen bij een schrijven gericht aan de raad van bestuur. Dit 



ontslag gaat in van zodra in diens vervanging wordt voorzien en opnieuw aan de samenstellingsvereisten van 
artikel 11 §1 wordt voldaan. 
 

§ 3. Duur lidmaatschap 
Het mandaat van alle bestuurders en plaatsvervangers wordt van rechtswege beëindigd op de eerste vergadering 
van de Algemene Vergadering die volgt op de installatie van de provincieraden en de gemeenteraden, na een 
algehele vernieuwing. 
De Algemene Vergadering kan te allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen. 
 

§ 4. Verbodsbepalingen 
De bestuurders zijn onderworpen aan dezelfde verbodsbepalingen als voorzien in Artikel 6, §9 t.a.v. de 
vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 12 - Voorzitterschap — secretariaat 
 
§1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter, twee ondervoorzitters, één secretaris en één 
penningmeester. De voorzitter en de ondervoorzitters worden gekozen uit de bestuurders met een politiek 
mandaat op gemeentelijk vlak. De voorzitter en de twee ondervoorzitters mogen hun mandaat niet allemaal in 
(een gemeente van) dezelfde provincie hebben. 
Er wordt bij de verdeling van de mandaten tekening gehouden met een evenwicht enerzijds tussen West- 
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, en anderzijds tussen het provinciale en het gemeentelijke niveau. 
 

§2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, door één van de ondervoorzitters (eerst de 
oudste aanwezige ondervoorzitter) of door de oudste aanwezige bestuurder. 
 

§3. Het secretariaat wordt waargenomen door het bestuurslid dat aangeduid is als secretaris. 
 

§4 De functies kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur ontnomen worden. Uit de functie kan vrijwillig 
ontslag ingediend worden door een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 13- Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door één van 
de ondervoorzitters. Zij komt minstens vier keer per jaar samen. Alle bestuurders moeten gelijktijdig schriftelijk 
worden opgeroepen tenminste acht vrije dagen voor de vergadering. De bijeenroeping en agenda moeten tegelijk 
ook aan alle deelnemende gemeenten en provincieleden verstuurd worden. 
De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda. 
Toerisme Vlaanderen wordt uitgenodigd op elke vergadering. Minstens vijf dagen op voorhand wordt Toerisme 
Vlaanderen op de hoogte gebracht van de vergadering en de agenda. 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. 
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. In geval de bestuurder en de plaatsvervanger van de bestuurder niet aanwezig kan zijn, kan 
de bestuurder een volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal door één andere 
bestuurder vertegenwoordigd worden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de 
beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem 
vervangt doorslaggevend. 
 
Artikel 14- Bevoegdheid en relatie tot de Algemene Vergadering 
 
De Raad van Bestuur is belast met het dagdagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging m.b.t. dat bestuur en 
met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet en door de statuten aan de 
Algemene Vergadering worden voorbehouden. 
De Raad van Bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden opdragen aan de voorzitter en/of aan de 
ondervoorzitters en/of de secretaris en/of de penningmeester en in gevat de noodzaak zich voordoet aan andere 
personen naar diens keuze en ze kan te allen tijde deze bevoegdheden ontnemen. Deze bevoegdheden kunnen 
zowel individueel als gezamenlijk gedelegeerd worden. 
De Raad van Bestuur kan eveneens handelingen van dagelijks bestuur delegeren aan één of meerdere 
personen. 
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de 
vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid 
van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen. De bevoegdheid kan 
te allen tijde door de raad van bestuur worden ingetrokken. Een dagelijks bestuurder kan te allen tijde ontslag 
indienen uit diens mandaat door een schrijven gericht aan de raad van bestuur. De beslissingen genomen door 
het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. 
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen 
handelen. 
De Raad van Bestuur brengt naar aanleiding van elke Algemene Vergadering, verslag uit van haar bestuur en 
activiteiten. 



 
TITEL III. INTERNE ORGANISATIE & PROCESSEN 
 
Hoofdstuk 1 - Patrimonium en contracten 
 
Artikel 15-Opdrachten van werken, leveringen en diensten 
 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de keuze van de gunningswijze en het vaststellen van de voorwaarden van 
de opdrachten. De Raad van Bestuur stelt de procedure in en gunt de opdracht. 
 
Artikel 16 — Patrimoniale verrichtingen 
 
Toerisme Leiestreek vzw beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de 
vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook 
over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van deze overeenkomsten m.b.t. patrimoniale 
verrichtingen. 
De Raad van Bestuur Is bevoegd voor de aanvaarding van schenkingen of legaten. 
 
Hoofdstuk 2 — Financieel beheer 
 
Artikel 17— budget 
 
§1. Toerisme Leiestreek vzw maakt jaarlijks een budget op. 
 

§2. Dit budget wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 18— financiële verrichtingen — vertegenwoordiging In en buiten rechte 
 
Alle financiële verrichtingen worden ondertekend door 2 bestuurders. 
Tot 2.500 € kunnen de betalingen door de voorzitter of door de penningmeester alleen getekend worden. 
Voor alle andere verbintenissen In en bulten rechte wordt de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd door de 
voorzitter of één van de ondervoorzitters. 
 
Artikel 19— Controle door twee rekeningtoezichters 
 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te 
geven in de jaarrekening van Toerisme Leiestreek vzw wordt uitgeoefend door twee rekeningtoezichtets. Eén van 
hen wordt aangesteld door de provincie West-Vlaanderen, de andere door Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 
Deze rekeningtoezichters worden benoemd door de Algemene Vergadering. 
 
Hoofdstuk 3 - Akten — Briefwisseling 
 
Artikel 20- Ondertekening briefwisseling en akten. 
 
De briefwisseling en akten worden ondertekend door de voorzitter of door één van de ondervoorzltters. 
 
Artikel 21 — openbaarheid 
 
§1. Alle provincieraadsleden van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, alle gemeenteraadsleden 
van de aangesloten gemeenten, alle vertegenwoordigers van de leden van de Algemene Vergadering, alle leden 
van de Raad van Bestuur, alle leden van het directiecomités van Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen en 
alle andere raadsleden van de deelnemende besturen, hebben onbeperkt recht op zowel het raadplegen en het 
ontvangen van een afschrift van elk document betreffende het bestuur van het bedrijf, als op het verkrijgen van 
uitleg over dat document, waaronder inbegrepen de documenten zoals omschreven in artikel 3, 50 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 
betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden. 
 

§2. De notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur moeten 
elektronisch ter beschikking gesteld worden van de personen die er recht op hebben volgens §1, indien ze er om 
verzoeken. 
 

§3. De notulen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden uiterlijk 30 dagen na de 
vergadering doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen. 
 
 
 
 



TITEL IV — OPRICHTING VAN, DEELNAME IN EN VERTEGENWOORDIGING IN ANDERE 
RECHTSPERSONEN 
 
Artikel 22 
 
§1. Toerisme Leiestreek vzw kan binnen de perken van de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen 
andere personen oprichten, er in deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn 
opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en 
gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun. 
 

§2. De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan Toerisme Leiestreek vzw minstens een mandaat 
van bestuurder wordt toegekend. 
 

§3. De Raad van Bestuur beslist over iedere individuele oprichting, deelname of vertegenwoordiging. De Raad 
van Bestuur duidt tevens de vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers van Toerisme Leiestreek vzw aan. 
 
TITEL V — ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 23 
 
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden van een lid, door de ontbinding van een rechtspersoon-lid 
of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan tweeëntwintig bedraagt. 
De ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken volgens de bepalingen van artikel 8, §2. 
In geval van ontbinding worden door de Algemene Vergadering en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of 
meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de 
tegeldemaking der goederen vastgesteld. 
 
Artikel 24 
 
In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan één of 
meerdere verenigingen, volgens een verdeelsleutel bepaald door de vereffenaars, die hetzelfde doel nastreven. 
Indien geen verenigingen die hetzelfde doel nastreven bekend zijn zal het betreffende vermogen en de 
betreffende goederen, volgens de op dat ogenblik gangbare verdeelsleutel tussen het provinciebestuur van West-
Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen, worden overgedragen aan beide instanties. 
 
TITEL VI —OPHEFFINGS-, IN WERKINGTREDING EN OVERGANGSMMTREGELEN 
 
Hoofdstuk 1 — Opheffingsmaatregelen 
 
Artikel 25 
 
Met ingang van 2 juli 2014 worden de statuten van Toerisme Leiestreek vzw, zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 7 december 2000 en latere wijzigingen, opgeheven. 
 
Hoofdstuk 2— In werkingtreding 
 
Artikel 26 
 
Met ingang van 2 juli 2014 treden deze nieuw vastgestelde statuten van Toerisme Leiestreek vzw in werking. 
 
Hoofdstuk 3— Overgangsbepalingen 
 
Artikel 27 
 
§1. Tot de aanstelling van een nieuwe Raad van Bestuur, worden de leden van het huidige Dagelijkse Bestuur 
aangesteld als leden van de Raad van Bestuur. 
 

§2. Bestuursleden die ondertussen werden aangesteld als voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester moeten 
niet opnieuw worden aangesteld door de nieuwe Algemene Vergadering. 
In navolging van de aanname van nieuwe statuten door de algemene vergadering In haar bijeenkomst van 2 juli 
2014, is de nieuwe volmachtenregellng als volgt: 
Alle financiële verrichtingen worden ondertekend door 2 bestuurders. 
Tot 2.500 € kunnen de betalingen door de voorzitter of door de penningmeester alleen getekend worden. 
Voor alle andere verbintenissen in en buiten rechte wordt de vereniging steds geldig vertegenwoordigd 
door de voorzitter of één van de ondervoorzitters. 


