Identificatienummer : 16415/99

V.Z.W. SAMENWERKINGSINITIATIEF EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG
KEMPEN
Gecoördineerde statuten SEL Kempen
Algemene Vergadering 1 april 2010
Op eenendertig maart negentienhonderd negen en negentig zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arrondissementeel Overleg Huisartsenkringen, Spoorwegstraat 40, 2460 Kasterlee-Tielen,
ingevolge de beslissing van het Bestuur dd. 22 januari 1999
Christelijke Mutualiteit, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, ingevolge de beslissing van de
Raad van Beheer dd. 21 januari 1999
Familiehulp v.z.w., Stationstraat 46, 2300 Turnhout, ingevolge de beslissing van het Dagelijks
Bestuur dd. 20 januari 1999
Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging v.z.w., Schapenstraat 34, 3000 Leuven,
ingevolge de beslissing van de Afgevaardigd Bestuurder dd. 8 januari 1999
“Hart der Kempen” v.z.w., Kattestraat 59D, 2220 Heist-op-den-Berg, ingevolge de beslissing van de
Algemene Vergadering dd. 1 maart 1999
Kring Mol v.z.w., Corbiestraat 94/b5, 2400 Mol, ingevolge de beslissing van de Algemene
Vergadering dd. 26 maart 1999
Kring van Zelfstandige Verpleegkundigen regio Midden-Kempen, St. Corneliusstraat 59, 2440 Geel,
ingevolge de beslissing van de bestuursvergadering dd. 4 februari 1999
Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen, ingevolge de
beslissing van de Raad van Bestuur dd. 10 november 1998
Onafhankelijk Ziekenfonds, Arenbergstraat 22, 2000 Antwerpen, ingevolge de beslissing van de
Adjunct Directeur dd. 6 januari 1999
Socialistische Mutualiteiten Ziekenfonds Arbeid en Gezondheid, Dés. Boucherystraat 17, 2800
Mechelen, ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 7 januari 1999
Solidariteit en Welzijn – Thuisverpleging v.z.w., Kipdorp 41, 2000 Antwerpen, ingevolge de
beslissing van de Raad van Bestuur dd. 10 november 1998
Solidariteit en Welzijn – Thuiszorg v.z.w., Kipdorp 41, 2000 Antwerpen, ingevolge de beslissing van
de Raad van Bestuur dd. 10 november 1998
Thuishulp v.z.w., Dés Boucherystraat 17, 2800 Mechelen, ingevolge de beslissing van het
Directiecomité dd. 7 januari 1999
v.z.w. Thuisverzorging De Voorzorg - Bond Moyson, Dés. Boucherystraat 17, 2800 Mechelen,
ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 7 januari 1999
Verbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen, Antwerpsestraat 145, 2500 Lier, ingevolge de
beslissing van het Directiecomité dd. 5 januari 1999
Welzijnszorg Kempen, vereniging van O.C.M.W. ’s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976, A. Van
Dyckstraat 20, 2300 Turnhout, ingevolge de beslissing van de Raad van Beheer dd. 9 december
1998
Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Lamorinièrestraat 83, 2018 Antwerpen, ingevolge de beslissing van
de Raad van Beheer dd. 1 december 1998

overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten tussen hen en degenen die later als
leden kunnen aanvaard worden.
Op 1 april 2010 heeft de Algemene Vergadering van de vzw SEL-Kempen de statuten, zoals deze zijn
gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009, aangepast.
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TITEL I : Benaming, maatschappelijke zetel, duur
Art. 1. De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk, aanvankelijk onder de benaming
Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging Arrondissement Turnhout. Op 10 december 2009 werd de naam
van de v.z.w. gewijzigd tot ‘Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Kempen’. De vereniging
behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken,
uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “SEL Kempen” te gebruiken.
Art. 2. De zetel is gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg 1 en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Turnhout.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Maatschappelijk doel
Art. 3. Op 10 december 2009 werd het maatschappelijk doel van de vereniging aangepast in functie van het
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg en
het decreet van 4 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de
zorgaanbieders.
De vereniging heeft tot doel de zorg in de sector van de eerstelijnsgezondheidszorg in het gebied van de
regionale stad Turnhout te optimaliseren. Het SEL ondersteunt zowel gebruikersgebonden activiteiten als
organisatorische activiteiten eigen aan de eerstelijnsgezondheidszorg. In die zin beoogt het SEL de
samenwerking te bevorderen tussen alle zorgaanbieders actief in de eerstelijnsgezondheidszorg, tussen de
zorgaanbieders en de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers en tussen de organisaties, diensten en
personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod.
De vzw stelt tot doel de uitvoering van de opdrachten en taken die omschreven zijn in het Besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg.
Deze zijn:
1° het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen
van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied. Dat
overzicht wordt ter beschikking gesteld, onder andere, via een website die voor iedereen toegankelijk is;
2° het actief bekendmaken van het geactualiseerde overzicht, vermeld in punt 1°, aan de kleinstedelijke
afdelingen van een SEL, de zorgaanbieders, de vrijwilligersorganisaties en de verenigingen van
mantelzorgers en de gebruikers binnen het werkgebied van een SEL;
3° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te
verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie
naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd;
4° het ondersteunen van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten;
5° het aanreiken en promoten van het elektronische zorgplan;
6° het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen om de zorgaanbieders, onder meer, te
leren omgaan met multidisciplinaire zorgtrajecten, om de multidisciplinaire samenwerking te
bevorderen en om het gebruik van elektronische zorgplannen en andere elektronische toepassingen te
ondersteunen;
7° het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en de
kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan;
8° het verlenen van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren
aan het agentschap van
goedepraktijkvoorbeelden en van eventuele probleemsituaties;
9° het toezicht houden op de organisatie van een multidisciplinair overleg in het kader van een zorgplan
door de gebruiker zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, een mantelzorger, een vrijwilliger of
zorgaanbieder;
10°het faciliteren van het multidisciplinair overleg door de personen, vermeld in punt 9°, indien gewenst, toe
te leiden naar een regionaal dienstencentrum of een sociale dienst van een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of naar een zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft
aan een SEL of aan een kleinstedelijke afdeling van een SEL voor de organisatie van dit multidisciplinair
overleg;
Pagina 2

01-04-2010

11°het zelf organiseren van een multidisciplinair overleg als de organisaties, vermeld in punt 10°, nalaten
dat overleg te laten plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de aanvraag tot overleg en in ieder
geval binnen de termijn van een maand;
12°het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal
beleidsplan.
De vereniging mag alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie van dit doel
bevorderen.
TITEL III : Leden
Art. 4. De vereniging bestaat uit tenminste drie leden. Er zijn effectieve en toegetreden leden. De effectieve
leden zijn diegene die op de Algemene Vergadering effectief stemrecht hebben. De toegetreden leden zijn
al diegenen die geen stemrecht hebben op de Algemene Vergadering, zij kunnen de Algemene
Vergadering bijwonen met raadgevende stem.
§1. Om lid te worden van de vereniging moet men:
a) de statuten van de vereniging onderschrijven
b) aanvaard worden door de Raad van Bestuur, bij tweederde meerderheid van stemmen. De Raad
van Bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. De kandidaat-leden kunnen hiertoe
een schriftelijk verzoek richten aan de Raad van Bestuur.
c) behoren tot één van volgende categorieën van zorgverstrekkers
- huisartsen
- diensten voor gezinszorg
- diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
- thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen
- OCMW’s
- woon- en zorgcentra
- lokale dienstencentra
- regionale dienstencentra
- verenigingen voor vrijwilligers, mantelzorgers en gebruikers
- overige: netwerkorganisaties en in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame
zorgverstrekkers
§2. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden en
indien het rechtspersonen betreft ook door ontbinding, fusie, splitsing, faillissement of vereffening.
§3. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de Raad van Bestuur.
§4. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de Algemene Vergadering met een tweederde
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Art.5. Van de leden wordt geen lidgeld gevraagd.
Art.6. Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenmin als de rechthebbenden van een lid waarvan het
bestaan werd opgeheven, kunnen geen recht doen gelden op het maatschappelijke bezit. Zij kunnen
evenmin de door henzelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bijdragen terugvorderen, noch rekening
eisen, noch inventaris doen maken, noch zegels doen leggen.
Art.7. De subsidies die de v.z.w. ontvangt van de overheid op basis van de regelgeving op de
Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg zullen als volgt worden besteed:
Minimum 66,66% van de subsidies gaat naar de koepelstructuur van het SEL
Maximum 33,33% van de subsidies wordt voorbehouden voor:
de organisatoren van het multidisciplinair overleg die een samenwerkingsakkoord met
het SEL hebben afgesloten
voor organisaties die de algemene werking van het SEL ondersteunen
De modaliteiten worden verder verankerd in het huishoudelijk reglement.
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TITEL IV: Algemene vergadering
Art. 8. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De leden kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. De leden-rechtspersonen voorzien afgevaardigden om in deze vergadering te zetelen.
Het aantal afgevaardigden stemt overeen met het aantal stemmen zoals bepaald in artikel 8bis. De
afgevaardigden die namens de leden zetelen worden hiertoe door de leden schriftelijk gemachtigd.
Elke afgevaardigde beschikt over één stem.
Art.8bis. Elk lid beschikt over één stem met uitzondering van volgende leden:
- Thuiszorg Arbeid en Gezondheid v.z.w., D. Boucherystraat 17, 2800 Mechelen: maximum 2
stemmen
- Christelijke Mutualiteit Turnhout, mutualiteit, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout: maximum 7
stemmen
- Familiehulp v.z.w., Koningstraat 294, 1210 Brussel: maximum 2 stemmen
- Huisartsenvereniging Regio Turnhout vzw, Campus Blairon 410, 2300 Turnhout: maximum 3
stemmen
- Liberale Mutualiteit provincie Antwerpen, mutualiteit, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen,
maximum 2 stemmen
- Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen v.z.w., Violetstraat 32, 2440 Geel: maximum 4
stemmen
- Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw, Sint-Jacobsmarkt 84, 2000 Antwerpen: maximum 2
stemmen
- Welzijnszorg Kempen, vereniging van OCMW’s onderworpen aan het OCMW-decreet van 19
december 2008, A. Van Dijckstraat 20, 2300 Turnhout: maximum 17 stemmen
- Wit-Gele Kruis van Antwerpen v.z.w., Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen: maximum 2 stemmen
Art. 9. Een lid of een afgevaardigde van een lid kan bij afwezigheid zijn stem bij schriftelijke volmacht
overhandigen aan een ander lid of een andere afgevaardigde. Elke stemgerechtigde in de Algemene
Vergadering kan slechts drager zijn van één schriftelijke volmacht.
Art.10 Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om over volgende punten te beraadslagen:
1° wijziging van de statuten;
2° benoeming en afzetting van de bestuurders;
3° goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
4° ontbinden van de vereniging;
5° uitsluiten van een lid;
6° de eventuele beslissing tot oprichting van een afdeling van het SEL;
7° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
8° de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
9° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
10° alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.
Art. 11. De datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. De
Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur; bij zijn
afwezigheid door de ondervoorzitter. Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig is, wordt de Algemene
Vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. De secretaris van de Raad van
Bestuur is ambtshalve secretaris van de Algemene Vergadering.
§2. De leden van de Algemene Vergadering worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door de
voorzitter, bij oproepingsbrief of digitaal, die minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering aan de
leden moet worden toegestuurd. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering alsook de
agenda. De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die
uitdrukkelijk op de agenda staan. In uitzonderlijke gevallen, waarover de Raad van Bestuur beslist, kunnen
beslissingen getroffen worden over aangelegenheden die niet op de agenda voorkomen. In uitzonderlijke
gevallen kunnen aangelegenheden aan de agenda toegevoegd worden indien één twintigste van de leden
hierom verzoekt.
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Een buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen wanneer één vijfde van de leden in de
Algemene Vergadering hierom verzoekt.
Art.12. De beslissingen worden genomen bij tweederde meerderheid van stemmen in de Algemene
Vergadering. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding,
kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door
de Wet van 2 mei 2002, in acht genomen worden.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Art.13.
§ 1. De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd uiterlijk tegen de bijeenroeping van de
volgende Algemene Vergadering.
§ 2. Derden die van belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de
Algemene Vergadering te vragen.
§ 3. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle
notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al
dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden
evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Art.14. De werkingsmodaliteiten van de Algemene Vergadering kunnen worden neergeschreven in een
huishoudelijk reglement.
TITEL V: Raad van Bestuur
Art 15. Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan de Raad van Bestuur die is samengesteld uit
minstens 3 leden. De Raad van Bestuur vergadert minimum 2 maal per jaar en treedt op als college.
Art.16.
§1. De bestuurders worden gekozen door de Algemene Vergadering bij tweederde meerderheid van
stemmen. De bestuurders worden gekozen voor een periode van zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.
§2. De voorzitter ontvangt een vergoeding. De andere bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§3. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of niet meer
vervullen van de lidmaatschapsvoorwaarde, gaat de Algemene Vergadering bij de eerstkomende
bijeenkomst over tot de aanduiding van een nieuwe bestuurder, die het mandaat van de bestuurder welke
hij vervangt, beëindigt.
§4. De Raad van Bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De
voorzitter of de ondervoorzitter is een huisarts. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij in al zijn
bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter; bij diens ontstentenis door de oudste aanwezige
bestuurder.
§5. De Raad van Bestuur kan personen naar keuze uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen
met raadgevende stem.
Art.17.
§1. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping
gebeurt schriftelijk of digitaal, ten minste 8 dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. In
uitzonderlijke spoedeisende gevallen kan deze termijn ingekort worden.
§2. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
Indien de ondervoorzitter eveneens afwezig is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste van
de aanwezige bestuurders.

Pagina 5

01-04-2010

§3. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Ieder lid mag slechts
drager zijn van één schriftelijke volmacht. In geval van staking van stemmen is die van de voorzitter
beslissend.
§4. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat aan de bestuurders
bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.
§5. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
Art.18. De Raad van Bestuur kan, bij welomschreven delegatie, voor bepaalde handelingen en taken en
voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheden overdragen aan een Dagelijks Bestuur. De duur
waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan zes jaar en het mandaat kan te
allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur
treedt op als college en staat in voor de dagelijkse werking van de vereniging. Daarnaast heeft het Dagelijks
Bestuur een adviesbevoegdheid ten aanzien van de Raad van Bestuur.
Art.19. De bestuurders zijn alleen aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat; uit hoofde van hun
bestuur nemen zij geen enkele persoonlijke verplichting op zich.
Art.20. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in rechte en buiten
rechte. Alle bevoegdheden die niet door de wet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, met
uitzondering van artikel 10 6°, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur handelt
als college.
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van
derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Art.21.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan door de Raad van Bestuur
bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die,
desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies
afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan
te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.
TITEL VI : Budgetten, rekeningen
Art.22. De Raad van Bestuur kan fondsen en dotaties samenstellen, subsidies aanvaarden, schenkingen en
legaten ontvangen en giften doen.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Art.23. 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.
Art.24.
§1 Het toezicht op het bestuur van de vereniging wordt uitgeoefend door een college van toezicht bestaande
uit drie leden. De leden van het college van toezicht worden benoemd door de Algemene Vergadering en
kunnen door haar worden afgezet. Een mandaat in het college van toezicht is onverenigbaar met het
lidmaatschap van de Raad van Bestuur. Het college van toezicht is bevoegd voor het nazicht van de
jaarrekening van de vzw. Het college van toezicht wordt gekozen voor een periode van 6 jaar.
§2. Het college van toezicht oefent een onbeperkt recht van toezicht uit op alle verrichtingen van de
vereniging. Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de briefwisseling, de
verslagen en, in het algemeen, alle geschriften van de vereniging.
§3. Het college van toezicht vergadert minstens éénmaal per jaar.
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TITEL VII : Wijziging van de statuten.
Art. 25. Elke wijziging van de statuten, voorgesteld hetzij door de Raad van Bestuur, hetzij door ten minste
één twintigste van de leden van de Algemene Vergadering die op de jaarlijkse lijst voorkomen, zal aan de
leden van de Algemene Vergadering moeten ter kennis gebracht worden op de wijze voorzien voor de
bijeenroeping van de Algemene Vergadering, ten minste acht dagen voor de datum van de vergadering die
over het voorstel zal uitspraak doen. De vergadering zal uitspraak doen met inachtneming van de bij artikel
8 van de wet voorgeschreven regels.
TITEL VIII : Ontbinding, besteding der goederen.
Art. 26. Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot vrijwillige ontbinding slechts besloten
worden door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het
ontbindingsbesluit worden tevens één of meerdere vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikel 19 en
22 van de wet van 27 juni 1921.
Art.27. Het netto-actief van de vereniging zal na de ontbinding van de vereniging toegewezen worden aan
een werk waarvan het sociaal doel overeenkomt met het doel van de vereniging. De Algemene Vergadering
beslist over de toewijzing van dit netto-actief.
Ingeval de Algemene Vergadering mocht in gebreke blijven, zal de bestemming van het netto-actief van de
vereniging worden bepaald door de vereffenaars.
Art.28. In geval van ontbinding of wezenlijke structuurverandering van de vereniging zullen de opbrengsten,
schenkingen of legaten de bestemming krijgen welke door de schenkers of erflaters was voorzien.
TITEL IX : Algemene bepalingen.
Art.29. Voor al hetgeen in deze statuten niet is voorzien, wordt de vereniging bestuurd door de bepalingen
van de wet van 27 juni 1921.
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