Regionaal Landschap Houtland vzw
Afgekort : “R.L.H. vzw “
Identificatienummer 23516/00
Ondernemingsnummer : 472947254
Nieuwe Statuten

Op 22 MAART 2005 werden de nieuwe statuten van de vzw Regionaal Landschap Houtland, zoals
hierna volgend weergegeven, door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

Titel 1

Naam, zetel, doel, duur

Art.1

De vereniging wordt genoemd: Regionaal Landschap Houtland vzw. Afgekort “R.L.H.
vzw”.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het provinciale streekhuis Kasteel Tillegem,
Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels-Brugge, in het gerechtelijk arrondissement
Brugge.

Art.2

De vereniging heeft tot doel via samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de
aangesloten gemeenten en de betrokken doelgroepen, de kwaliteit van het landschap en
het streekeigen karakter van het Regionaal Landschap Houtland te bevorderen en te
promoten. Dit doel streeft zij na via natuur- en milieueducatie, via recreatief
medegebruik, via natuurbehoud, natuurontwikkeling en landschapszorg met bijzondere
aandacht voor het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine
landschapselementen binnen haar werkingsgebied.
De vereniging mag alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doelstelling.

Art.3

Het werkingsgebied omvat de gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke,
Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem en kan door de Algemene Vergadering, op
voordracht van de Raad van Bestuur, uitgebreid worden met andere gemeenten uit het
historische Houtland / de Vlaamse Veldzone.

Art. 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden
worden.

Regionaal Landschap Houtland vzw

pag. 1

Titel 2

Leden, toetreding, ontslag en uitsluiting

Art.5

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt maar mag nooit minder zijn dan drie. De
leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

Art.6

Nieuwe leden kunnen aanvaard worden door de Algemene Vergadering, op hun
schriftelijk verzoek aan en op voordracht van de Raad van Bestuur.

Art.7

De leden kunnen uit de vereniging treden door een schriftelijk verzoek te richten aan de
Raad van Bestuur. Het ontslag gaat in op het einde van het lopend boekjaar en het
lidmaatschap moet minstens zes maanden voor het einde van het lopend boekjaar
opgezegd worden.

Art.8

Toetreding tot de vereniging impliceert de aanvaarding van de statuten en het
samenwerkingsprotocol.

Art.9

De provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke,
Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem zijn lid van de vereniging.

Titel 3

Algemene Vergadering

Art 10

De Algemene Vergadering is samengesteld conform het besluit van de Vlaamse regering
van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve
erkenning van regionale landschappen. Stemgerechtigde leden kunnen één of meerdere
vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering hebben. Elke vertegenwoordiger
beschikt over één stem en kan drager zijn van één volmacht.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur.

Art.12

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal van de aanwezige
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden is. Haar beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens de
uitzonderingen voorzien in de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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Art.13

De Algemene Vergadering is bevoegd voor : wijziging van de statuten, benoeming en
afzetting van de leden van de Raad van Bestuur, het uitsluiten van een lid, de
goedkeuring van de begroting en de rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de
vereniging, de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een wordt toegekend, de kwijting van de bestuurders en de
commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in de notulen en
worden ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende vergadering. De notulen kunnen
geraadpleegd worden op de maatschappelijke zetel.

Art.14

De Raad van Bestuur stelt de agenda vast en zorgt voor de bijeenroeping van de
Algemene Vergadering, telkens het doel of het belang van de vereniging dit vereist, met
dien verstande dat zij minstens eenmaal per jaar samenkomt.
De Algemene Vergadering keurt jaarlijks de rekeningen en begroting goed die door de
Raad van Bestuur worden voorbereid. De Raad van Bestuur zorgt voor de bijeenroeping
van de Algemene Vergadering, ten minste vijf dagen voor de vergadering. Dit geschiedt
bij gewone brief die de agenda vermeldt en getekend wordt door de voorzitter.

Titel 4

Raad van Bestuur

Art. 15

De Algemene Vergadering bepaalt de samenstelling van de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur samen conform het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen van de
voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering
voor ten hoogste zes jaar, gelijklopend met het mandaat van gemeente- en
provincieraadsleden. De uittredende bestuurder(s) is (zijn) herverkiesbaar.
Bestuurders kunnen ontslag nemen door middel van een aangetekend schrijven gericht
aan de Raad van Bestuur.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet.

Art. 16.

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester.

Art. 17

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig, maar minstens twee maal per jaar,
op uitnodiging van de voorzitter.
De Raad vergadert eveneens telkens wanneer één derde van de beheerders hieromtrent
schriftelijk verzoekt.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist
de stem van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt.
De vervanger van een stemgerechtigd lid is niet stemgerechtigd.
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Art 18

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging zonder
bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen en voor alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt
aan de Algemene Vergadering door de statuten of door de wet.
Tegenover derden wordt de vereniging geldig verbonden door de handtekening van de
voorzitter en één bestuurder, aangeduid door de Raad van Bestuur.

Art. 19

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alles wat niet door de wet aan de Algemene
Vergadering wordt voorbehouden.

Art. 20

De Raad van Bestuur kan een coördinator bijgestaan door een Dagelijks Bestuur,
machtigen alle gewone bestuursdaden te stellen in uitvoering van de beslissingen van de
Raad van Bestuur.
De coördinator woont de zitting van de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur bij met raadgevende stem.

Art. 21

De Raad van Bestuur brengt op de gewone Algemene Vergadering verslag uit over de
werkzaamheden van de vereniging. Hij maakt de rekeningen en de begroting op die aan
de goedkeuring van de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Titel 5

Dagelijks Bestuur

Art. 22

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar,
gelijklopend met het mandaat van gemeente- en provincieraadsleden. De uittredende
bestuurder(s) is (zijn) herverkiesbaar.
De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen ontslag nemen door middel van een
aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.
De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur
worden afgezet.

Art. 23

Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig en bereidt de beslissingen voor van
de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd alle gewone bestuursdaden te stellen in uitvoering
van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
De coördinator woont de zitting van het Dagelijks Bestuur bij met raadgevende stem.
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Titel 6

Inkomsten, begroting, rekening

Art. 24

De inkomsten van de vereniging worden verzekerd door:
1. bijdragen van openbare besturen, private en publiekrechtelijke personen en
instellingen
2. vergoedingen voor geleverde prestaties
3. schenkingen en legaten

Art. 25

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Titel 7

Ontbinding en vereffening

Art. 26

In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of twee
vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en vergoeding.

Art 27

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, en op gelijk welk ogenblik en
voor gelijk welke oorzaak zij zich ook voordoet, wordt het netto liquidatiesaldo
overgemaakt aan een project in de provincie West-Vlaanderen waarvan het doel het best
overeenkomt met het doel van de vereniging.

Art. 28

Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld
volgens de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002,
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Brugge, 22 MAART 2005

de voorzitter, W. Van Parijs
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Voor eensluidend verklaard

de Secretaris, F. Van de Voorde

pag. 5

