STATUTEN IMELDA VZW
Gecoördineerd op 22.06.2021

TITEL I – Benaming, doel en zetel
Artikel 1:
De vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 19 februari 1969, draagt de naam ‘Imelda’ en haar zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest te 2820, Bonheiden, Imeldalaan 9.
Artikel 2:
Het voorwerp van de vereniging is bij te dragen tot de gezondheidszorg en welzijnszorg in het algemeen en in al haar aspecten, menslievende en openbare nutsvoorzieningen met dat doel te steunen en te bevorderen en diverse voorzieningen
zoals onder meer ziekenhuizen, kuur- en rustoorden, woonzorgcentra te beheren, tot ontwikkeling te brengen en zelf op te
richten.
Zij mag daartoe alle nodige roerende en onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
TITEL II – Leden, aanvaarding, uittredingen
Artikel 3:
Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens 5 bedragen. De leden van de vereniging zijn de huidige leden en de
leden aanvaard krachtens artikel 4.
In de vereniging zijn er alleen gewone leden.
De leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage.
Artikel 4:
Om lid te worden van de vereniging moet men:
a) de statuten van de vereniging onderschrijven;
b) aanvaard worden door het bestuursorgaan (verder “raad van bestuur” genoemd), bij absolute meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
Artikel 5:
Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt van rechtswege de eerste van de maand volgend op de maand waarin men de
leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
De beslissing omtrent de uitsluiting van een lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De uitsluiting
van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet gehoord worden op de vergadering waarin over de uitsluiting beslist wordt. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering uitgesproken worden indien minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden. Een uitsluiting moet aangenomen worden met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
De uitsluiting van een lid gaat in voege vanaf de datum van de algemene vergadering waarin over de uitsluiting wordt beslist, tenzij op deze algemene vergadering een andere datum voor de invoegetreding van de uitsluiting beslist wordt.
Artikel 6:
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen aanspraak
op de activa van de vereniging.
Artikel 7:
Het lidmaatschap van een lid dat tevens een mandaat van bestuurder van Imelda vzw heeft, eindigt automatisch op de dag
dat het bestuursmandaat van het betrokken lid eindigt. Conform artikel 4 van de statuten kan de raad van bestuur beslissen
over de heropname van de betrokkene als lid van de vereniging.
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TITEL III – Algemene vergadering
Artikel 8:
De algemene vergadering bestaat uit al de leden van de vereniging.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor de aangelegenheden die in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen bepaald zijn.
Ieder lid heeft één stem.
Artikel 9:
Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag, uur en plaats te bepalen door de raad van bestuur.
Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen vóór de vergadering.
Een buitengewone algemene vergadering zal bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, in de gevallen bepaald bij
de wet of wanneer tenminste één vijfde van de leden het vraagt.
De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen vóór de vergadering en de buitengewone algemene vergadering wordt
gehouden uiterlijk een maand na het verzoek tot bijeenroeping.
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, en haar
beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij door de wet anders is bepaald. Onthoudingen worden niet meegeteld in de stemming, ongeacht de aard van de beslissing. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend, of kan hij een nieuwe vergadering samenroepen om het
agendapunt opnieuw te bespreken.
Artikel 10:
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
in leeftijd van de bestuurders.
Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging.
Een gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.
Artikel 11:
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter en worden chronologisch bewaard op de zetel van de vereniging. Zij kunnen daar te allen tijde geraadpleegd worden door elke belanghebbende.

TITEL IV – Bestuur
Artikel 12:
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens
3 leden, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van 5 jaar die maximaal 2 maal hernieuwbaar is.
Het verlengen van een bestuursmandaat maakt het voorwerp uit van een evaluatie van de bestuurder volgens een door de
raad van bestuur vastgelegde procedure, omschreven in het intern reglement raad van bestuur.
Artikel 13:
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en een ondervoorzitter. Dezelfde persoon kan één van voormelde
functies gedurende maximum 2 achtereenvolgende termijnen van 5 jaar waarnemen.
In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste
bestuurder indien de ondervoorzitter eveneens afwezig is.
Artikel 14:
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, op de zetel van de vereniging, tenzij de uitnodiging een
andere plaats vermeldt. De uitnodiging vermeldt de dagorde.
Indien de omstandigheden het noodzaken, kan een vergadering van de raad van bestuur plaatsvinden op afstand (bv. via
video-conferentie of telefoon), op voorwaarde dat alle bestuurders de kans krijgen om er actief aan deel te nemen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
De bijeenroeping van de raad van bestuur is verplicht wanneer één derde van zijn leden het aanvraagt.

Artikel 15:
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld in de stemming, ongeacht de aard van de beslissing. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de
voorzitter van de vergadering beslissend of kan hij een nieuwe vergadering samenroepen om het agendapunt opnieuw te
bespreken. Indien er, in geval van geheime stemming, gelijkheid van stemmen is, wordt het agendapunt verdaagd.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur door een volmachtdrager voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de raad van bestuur. Een gevolmachtigde kan slechts
één bestuurder van de vereniging vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van
de bestuurders.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd met dezelfde dagorde. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 16:
§ 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2. In de schoot van de raad van bestuur wordt het benoemings- en remuneratiecomité opgericht, waarvan de samenstelling wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur delegeert zijn bevoegdheid betreffende de bezoldiging van de directieleden aan het benoemings- en remuneratiecomité, dat voorts de raad van bestuur adviseert inzake de benoemingen van de directieleden.
§3. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheid delegeren aan het directiecomité, optredend als college en
voorgezeten door de algemeen directeur.
Dergelijke delegatie wordt op overzichtelijke wijze samengevat in een delegatiematrix, als onderdeel van het intern reglement raad van bestuur.
Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, geldt dergelijke delegatie van bevoegdheid zowel wat de beslissingsbevoegdheid als externe vertegenwoordigingsmacht van de vzw betreft.
Dergelijke delegatie mag door het directiecomité worden gesubdelegeerd, mits bekrachtiging door de raad van bestuur.
Artikel 17:
De raad van bestuur maakt een intern reglement raad van bestuur op. Dit intern reglement wordt minstens om de 3 jaar
geëvalueerd. De actuele versie dateert van 20.04.2021.
Artikel 18:
§ 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. De raad vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
§ 2. De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De
gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. De personen die zijn aangesteld, alsook een
overzicht van de delegatie van bevoegdheden samengevat in een delegatiematrix, maakt deel uit van het intern reglement
raad van bestuur.
De benoeming van bijzondere gevolmachtigden van de vzw, hun ambtsbeëindiging en omvang van hun bevoegdheden
wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie
van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 19:
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, waarin minstens de besluiten van de vergadering
zijn opgenomen. De notulen worden op de eerstvolgende vergadering formeel goedgekeurd. De goedgekeurde notulen
worden chronologisch bijgehouden op de zetel van de vereniging, en ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter.
De in recht of anders voor te leggen uittreksels uit de verslagen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door 2 bestuurders.

TITEL V – Dagelijks bestuur
Artikel 20:
Het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur toevertrouwd aan het directiecomité, voorgezeten door de algemeen
directeur of door de door hem aangeduide plaatsvervanger. Het directiecomité treedt op als college. De samenstelling van
het directiecomité wordt bepaald door de raad van bestuur op voorstel van de algemeen directeur en wordt gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Het directiecomité wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur of door diegene die daartoe door de algemeen directeur werd aangeduid.
Een overzicht van de delegatie van bevoegdheden aan het directiecomité, samengevat in een delegatiematrix, maakt deel
uit van het intern reglement raad van bestuur.

Artikel 21:
De algemeen directeur wordt belast met de externe vertegenwoordiging van de vereniging wat het dagelijks bestuur betreft.

TITEL VI - Aansprakelijkheid van bestuurders
Artikel 22:
De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vereniging werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vereniging aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen
normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Aangezien de raad van bestuur een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit
college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de
beweerde fout hebben gemeld aan de raad van bestuur. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft,
worden opgenomen in de notulen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of
reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in het WVV opgenomen bedragen.

TITEL VII – Begroting, boekhouding en jaarrekening
Artikel 23:
Het boekjaar van de vereniging gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VIII – Controle
Artikel 24:
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in
de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

TITEL IX – Ontbinding, vereffening
Artikel 25:
De ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
Artikel 26:
In geval van ontbinding van de vereniging, wordt het batig saldo overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk
met een gelijkaardig voorwerp.

TITEL X – Algemene bepalingen
Artikel 27:
Voor al hetgene dat door deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

