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De ondergetekende verenigingen:
-

Crealok
Kon. Fanfare In vriendschap en vrede
Vissers ‘T Panoveke
Ouderraad De Regenboog
Petanque De Panoven
Imkers Loksbergen
jeugdhuis ’t Leerke
Loksbergen leeft
Chiro Loksbergen
Parochieraad Sint-Andreas Loksbergen
Toneelkring De Ware Vrienden

samengekomen in vergadering van 21 november 2017, zijn overeengekomen een feitelijke vereniging
op te richten en daartoe volgende statuten te aanvaarden.

HOOFDSTUK 1 - NAAM, ADRES, DOEL EN UUR
ARTIKEL 1 - OPRICHTING
De vereniging wordt opgericht als feitelijke vereniging.

ARTIKEL 2 - NAAM
De feitelijke vereniging draagt de naam ‘Adviesraad De Panoven’

ARTIKEL 3 - ADRES
De zetel is gevestigd in de Panovenstraat, 3545 Halen – Loksbergen, gelegen in het gerechtelijke
arrondissement Hasselt. De raad Van bestuur kan de zetel verplaatsen naar ieder ander adres binnen
de grenzen van de gemeente.

ARTIKEL 4 - DOEL
De vereniging stelt zich tot doel het bewaren van het domein De Panoven als erfgoed en kan
activiteiten en initiatieven organiseren die het dorp Loksbergen doen leven. Daarnaast is het domein
een ontmoetingsplaats voor mensen ongeacht hun afkomst.
De werking van de vereniging steunt op 6 pijlers: natuur, ontmoeting, toerisme, cultuur, sport, jeugd
en erfgoed. Deze 6 pijlers moeten in de brede zin van het woord ingevuld worden.
De vereniging stelt zich onafhankelijk en pluralistisch op. De vereniging kan alle handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan roerende en onroerende
goederen in gebruik, vruchtgebruik of eigendom hebben, kopen of huren. De vereniging kan in
ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend worden om haar
maatschappelijk doel te realiseren.
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ARTIKEL 5 - DUUR
De feitelijke vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2 - DE LEDEN
ARTIKEL 6 - AANTAL LEDEN
De feitelijke vereniging telt minimum 7 leden. Er is geen maximum aantal bepaald.

ARTIKEL 7 - LEDEN
Er zijn werkende leden en gecoöpteerde leden.
De werkende leden zijn personen die voorgedragen worden door de erkende lokale verenigingen die
hun werking hebben op het grondgebied van Loksbergen (3545) en door de feitelijke vereniging
Adviesraad De Panoven erkend zijn overeenkomstig artikel 8. Zij hebben stemrecht overeenkomstig
artikel 8. De oprichters zijn de eerste werkende leden.
Gecoöpteerde leden zijn personen, woonachtig in Loksbergen of een nauwe band hebben met
Loksbergen, die een engagement willen aangaan om de doelstelling omschreven in artikel 4 te
verwezenlijken. Zij hebben stemrecht.
Kandidaten kunnen een schriftelijke aanvraag voor lidmaatschap indienen bij de voorzitter van de
feitelijke vereniging. De volgende algemene vergadering beslist over de toetreding.
Het aantal toegetreden gecoöpteerde leden kan niet meer bedragen dan 1/3 van het totaal aantal
vaste leden.

ARTIKEL 8 - WERKENDE
VOORWAARDEN

LEDEN

:

PROCEDURE

EN

INHOUDELIJKE

Iedere door het stadsbestuur erkende Loksbergse vereniging heeft recht op één werkend lid. Iedere
nieuwe vereniging richt haar kandidatuurstelling schriftelijk of per e-mail aan de voorzitter van de
feitelijke vereniging Adviesraad De Panoven. Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt
beslist of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Max 1 persoon en 1 plaatsvervanger kan
door de vereniging aangeduid worden om haar/zijn vereniging te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergadering.

ARTIKEL 9 - RECHTEN EN PLICHTEN
Alle leden verbinden er zich toe de doelstelling van de vereniging, zoals omschreven in artikel 4., te
behartigen en dit vanuit hun belangstelling voor en gerichtheid op de inwoners van Loksbergen.

ARTIKEL 10 - BIJDRAGE
De werkende en gecoöpteerde leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
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ARTIKEL 11 - EINDE LIDMAATSCHAP
Alle leden kunnen zich op elk ogenblik uit de feitelijke vereniging terugtrekken, door een eenvoudig
schrijven/e-mail te richten aan de zetel p.a. voorzitter van de feitelijke vereniging.
Het ontslag zal onmiddellijk na dit schrijven ingaan en bekrachtigd worden bij de eerstvolgende
algemene vergadering. Ieder ontslagnemend lid kan door haar/zijn plaatsvervanger of ander
aangeduide lid van de aangesloten vereniging vervangen worden, met eenvoudig schrijven/e-mail van
de vereniging gericht aan de voorzitter van de feitelijke vereniging. Het mandaat van het nieuwe lid
gaat in na goedkeuring in de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering kan het lidmaatschap beëindigen van een lid dat in strijd handelt met de
doelstellingen van de feitelijke vereniging. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt
voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.
De raad van bestuur kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin de
uitsluiting beslist wordt.
Indien de afgevaardigde of plaatsvervanger van het werkend lid overlijdt dan kan de aangesloten
vereniging een andere afgevaardigde of plaatsvervanger aanduiden.
Deze wordt in de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd.
Als een afgevaardigde/plaatsvervanger van het werkend lid of het gecoöpteerd lid driemaal
opeenvolgend zonder verwittiging afwezig blijven op de algemene vergadering dan kunnen zij
ontheven worden van hun taak en wordt de aangesloten vereniging verzocht andere personen aan te
duiden. Zij worden per brief /e-mail verwittigd door de voorzitter van de feitelijke vereniging.
Indien de aangesloten vereniging haar activiteit stopzet, of niet langer wordt erkend, verliest deze
vereniging automatisch haar stemgerechtigd lidmaatschap. Dit wordt in de eerstvolgende algemene
vergadering bekrachtigd.
Geen enkel lid kan enige aanspraak maken op de activa van de feitelijke vereniging. Dit geldt ten alle
tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindigen van het lidmaatschap om welke reden dan ook, vb. bij
ontbinding van de feitelijke vereniging enz.

ARTIKEL 12 - LEDENREGISTER
De raad van bestuur is verplicht op de zetel van de feitelijke vereniging een register van leden bij te
houden. De wijziging worden binnen de acht dagen na kennisgeving aan de voorzitter van de raad van
bestuur genotuleerd en bekrachtigd in de eerstvolgende algemene vergadering.

HOOFDSTUK 3 - DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING
De algemene vergadering bestaat uit werkende leden en gecoöpteerde leden. De algemene
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de feitelijke vereniging, bijgestaan door de
secretaris die het verslag maakt van de vergadering.
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ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEDEN
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
1. de jaarlijkse goedkeuring van de begroting, het jaarplan, de rekening, het jaarverslag en
meerjarenplan
2. de benoeming en afzetting van leden raad van bestuur
3. de kwijting aan de bestuurders
4. de omzetting van de feitelijke vereniging naar een andere vorm
5. uit- en aansluiting van een lid van de algemene vergadering
6. wijziging van de statuten
7. wijziging van het doel en ontbinding van de feitelijke vereniging
8. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

ARTIKEL 15 - SAMENKOMST
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. De agenda vermeldt minstens het
goedkeuren van de rekening, het jaarverslag van het afgelopen jaar en het jaarplan en begroting van
het komende jaar.
De algemene vergaderingen wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur per é-mail, ten minste
14 kalenderdagen vooraf, verstuurd naar het adres van de aangeduide vertegenwoordiger van de
aangesloten vereniging. De uitnodiging vermeldt de dag, uur, plaats en agenda die vastgesteld werd
door de raad van bestuur. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter.
Agendapunten kunnen tijdens de samenkomst toegevoegd worden, op voorstel van de meerderheid
van de aanwezige leden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen door de raad van bestuur,
telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist en in elk geval wanneer minstens 1/3 van de
leden dit verzoekt.

ARTIKEL 16 - AANWEZIGHEIDSQUORUM EN MEERDERHEDEN
Alle leden hebben een gelijk stemrecht. Elk lid heeft 1 stem. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden en bij gewone meerderheid (helft + 1), behalve in
gevallen die bij wet of in deze statuten worden bepaald.
Volgende bevoegdheden vragen een bijzondere aanwezigheid en/of meerderheid van de werkende
leden:
- de uitsluiting van een lid: bekrachtigd door 2/3 stemmen van de vertegenwoordigde leden;
- de wijziging van de statuten: aanwezigheid van 2/3 van de totaal aantal leden vereist en bekrachtigd
met 2/3 van de uitgebrachte stemmen
- de wijziging van het doel of de ontbinding van de vereniging: aanwezigheid van 2/3 van de totaal
aantal leden vereist en bekrachtigd met 4/5 van de uitgebrachte stemmen
Wanneer voor punten die een bijzondere aanwezigheid en/of meerderheid vereisen het vereiste
aantal aanwezige niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
Deze kan geldig beraadslagen en besluiten met gewone meerderheid van stemmen over dezelfde
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punten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering kan ten vroegste vijftien dagen
na de eerste bijeenkomst plaats vinden.
De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of indien gevraagd door minstens de
helft van de aanwezige leden door geheime stemming.
Een stemming over personen is altijd schriftelijk en geheim. Bij staking van stemmen zal de stem van
de voorzitter doorslaggevend zijn. Bij geheime stemming is dit punt, bij staking van stemmen,
verworpen.

ARTIKEL 17 - NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden er notulen opgesteld, die op de volgende algemene
vergadering goedgekeurd worden. De originele notulen van de algemene vergadering worden
bewaard in het notulenregister en ondertekend door de voorzitter en secretaris.
Dit register is ter inzage van de leden na afspraak met de secretaris. Het wordt bewaard bij de zetel.
Een kopie van de notulen van de algemene vergadering wordt aan de leden bezorgd ten laatste één
maand na de vergadering. Derden kunnen een beknopt afschrift krijgen van de beslissing die hen
aanbelangen en dit op eenvoudige vraag.

HOOFDSTUK 4 - DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 18 - VOORWAARDEN EN SAMENSTELLING
De feitelijke vereniging wordt bestuurd door een raad Van bestuur, gekozen uit de algemene
vergadering en samengesteld uit tenminste 5 leden. De burgemeester en/of schepen van de stad Halen
worden uitgenodigd als waarnemende leden en hebben geen stemrecht.
Kandidaturen voor de raad van bestuur moeten minstens 5 kalenderdagen, voor de algemene
vergadering, waarin de verkiezing plaats vindt, toekomen op het secretariaat van de vereniging.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben evenwel recht op een billijke
terugbetaling van de kosten (die vooraf goedgekeurd zijn door de raad van bestuur) die zij moeten
maken in het kader van hun mandaat. Hun aanvraag voor terugbetaling van hun kosten dient vergezeld
te zijn van een ondertekende vorderingsstaat en de nodige bewijsstukken.

ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor de
algemene vergadering exclusief bevoegd is. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet tot
de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris of de
penningmeester, ieder afzonderlijk.
De raad van bestuur kan uitvoerende bevoegdheden delegeren naar één of meer van zijn leden.
De raad van bestuur is bevoegd voor het opstellen van een huishoudelijk reglement (bekrachtigd in de
eerstvolgende algemene vergadering).
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De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze worden
gemeld in de eerstvolgende algemene vergadering.

ARTIKEL 20 - SAMENKOMST
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter en de secretaris zo vaak het belang van
de feitelijke vereniging dit vereist, minstens 4 maal per jaar, alsook na oproeping door 1/3 van de leden
van de raad van bestuur. De oproep voor de vergadering gebeurt tijdig en vermeldt dag, plaats, uur en
agenda.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris die het
verslag opstelt. Bij afwezigheid van de voorzitter en/of secretaris kiezen de aanwezigen ter plaatse een
plaatsvervanger.

ARTIKEL 21 - AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING
Om geldig te kunnen beraadslagen moet de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Er wordt beslist bij
gewone meerderheid van aanwezige stemmen (1/2 + 1). Bij staking van stemmen heeft de voorzitter
de beslissende stem. Een lid van de raad van bestuur kan niet vervangen worden totdat de vervanger
door de algemene vergadering wordt aangesteld. Indien het lid van de raad van bestuur meer dan 3
opeenvolgende overlegmomenten afwezig was, zonder aanvaardbaar argument, kan de raad van
bestuur dit bestuurslid schorsen. Deze uitsluiting dient in de eerstvolgende algemene vergadering
bekrachtigd.
Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk
belang heeft, maakt de betrokken bestuurder dit spontaan bekend en mag hij/zij niet deelnemen aan
de beraadslaging en de stemming over dit punt.

ARTIKEL 22 - NOTULEN
Van elke samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld, die op de volgende raad
van bestuur goedgekeurd worden.
De originele notulen van de raad van bestuur worden bewaard in het notulenregister en ondertekend
door de voorzitter en secretaris.
Dit register, dat bewaard wordt bij de secretaris, is ter inzage van de leden na afspraak met de
secretaris.
De notulen worden verstuurd aan de leden van de raad van bestuur ten laatste 14 dagen na de
vergadering of samen met de uitnodiging van de volgende vergadering.

ARTIKEL 23 - VOLMACHT
Voor alle administratieve aangelegenheden, voor alle financiële verrichtingen en als houders van de
maatschappelijke handtekening o.m. voor de bank hebben voorzitter en secretaris onbeperkt
volmacht om de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden volgens beslissing raad van bestuur.
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ARTIKEL 24 - DUUR VAN MANDAAT LID RAAD VAN BESTUUR
Alle bestuursmandaten worden om de 3 jaar opnieuw verkozen. Voor de eerste maal in het derde
kwartaal van 2020.
Alle uittredende bestuursleden kunnen zich opnieuw herkiesbaar stellen. De voorzitter, secretaris en
penningmeester worden verkozen op de eerste vergadering van de raad nadat de algemene
vergadering overging tot verkiezing van de bestuurders. Indien zich bij de verkiezing van de mandaten
een staking van stemmen voordoet, is een tweede stemronde vereist.

HOOFDSTUK 5 - BEGROTING EN REKENINGEN
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR EN BOEKHOUDING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 december 2017.
De raad van bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande boekjaar alsook het
voorstel van begroting en een jaarplan ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering in het eerste
trimester van het nieuwe jaar.
Na goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting en de begroting, legt de raad van bestuur
verantwoording af voor het beleid van het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich
uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

HOOFDSTUK 6 - ONTBINDING, VERNIETIGING EN ONTHEFFING
ARTIKEL 26 - ONTBINDING
De feitelijke vereniging kan op elk moment ontbonden worden. De algemene vergadering beslist
conform de bepalingen van de wet de ontbinding van de feitelijke vereniging.

ARTIKEL 27 - BESTEMMING VAN HET NETTO-ACTIEF
De algemene vergadering beslist hoe, bij ontbinding van de vereniging, de activa, na de aanzuivering
van de schulden verdeeld worden.

ARTIKEL 28
Deze statuten zijn in voege vanaf 21 november 2017 en worden voorgelegd ter erkenning aan het
schepencollege van Halen, na advies van de betrokken stedelijke raden.
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stad HALEN
Markt 14 . 3545 Halen

