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Duurzaam samenwerken Aalter - samenwerkingsverband
voor parkmanagement

statuten:

Tussen de stichtende leden:
o Watenruegen en Zeekanaal NV, publiekrechterlijk vormgegeven extern

verzelfstandigd agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met
maatschappelijke zetel te Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, hierna genoemd W&Z

o De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, Seminariestraat 2 te
9000 Gent, hierna genoemd POM

. De gemeente Aalter, Europalaan 22te 9880 Aalter, hierna genoemd Aalter

wordt een feitelijke vereniging opgericht waarvan de statuten als volgt worden samengesteld:

TITEL I NAAM.ZETEL.DUUR

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam "Duurzaam samenwerken Aalter". Deze naam moet
voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken, uitgaande van de vereniging.

Artikel 2. Adres

Het werkadres van de vereniging is Seminariestraat 2, Gent.

Artikel 3. Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II DOEL. ACTIVITEITEN

Artikel 4. Doel

De vereniging heeft tot doel

4.1. Een overlegorgaan te zijn tussen de bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Woestijne,
Aalter en W&2, gemeente Aalter en naburige bedrijven en bedrijvenverenigingen;

4.2. Het behartigen van interbedrijfssamenwerking en alle gemeenschappelijke belangen van
bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Woestijne Aalter; zoals daar kunnen zijn:
beveiliging, centrale inkoop, energie-, afval-, communicatiemanagement, milieuzorg,
onderhoud privaat groen, realiseren cradle tot cradle, bewegwijzering, de bevordering van de
toenadering tot andere bedrijven en/ of bedrijvenverenigingen;

4.3. Het jaarlijks controleren van de CO2-neutraliteit boekhouding op het bedrijventerrein
Woestijne Aalter door de coördinator van de vereniging, zoals bepaald in artikel 7.1 van deze
statuten, conform het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van
bedrijventerreinen;
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4.4. Het beheren van de middelen van de vereniging zoals opgesomd in Titel lV van deze
statuten;
4.5. Het kwaliteitsniveau op het bedrijventerrein Woestijne Aalter minstens in stand houden
door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen.

Artikel 5. Geografische afbakening

De vereniging ontplooit haar activiteiten op het bedrijventerrein Woestijne Aalter.

Bij uitbreiding kan de vereniging activiteiten uitvoeren op andere bedrijventerreinen en op
private kavels van bedrijven op voonruaarde dat deze C-lid zijn van de vereniging zoals
bepaald in artikel 7.3 van deze statuten en een overeenkomst omtrent
verantwoordelijkheden en kosten met de vereniging sluiten.

Artikel 6. Activiteiten

6.1. Om haar doel te venruezenlijken, onderneemt de vereniging acties op verschillende
niveaus:
- Het omvat interbedrijfssamenwerking en bestaat uit gemeenschappelijke acties ten
behoeve van meerdere bedrijven op het terrein , waarbij elk bedrijf afzonderlijk kan beslissen
al dan niet deel te nemen.
- Daarnaast is de vereniging een overlegorgaan waarbinnen de bedrijven met elkaar, met de
ontwikkelaar en de gemeente kunnen overleggen.

6.2. De algemene vergadering van de vereniging beslist
- welke acties in de interbedrijfssamenwerking worden opgenomen,
- hoe deze acties zullen gefinancierd worden (deels middelen vereniging, deels bijdrage van
deelnemende B en C-leden)
De kosten van de ondernomen acties, die niet door de vereniging worden gedragen, worden
doorgerekend en gefactureerd aan de leden die aan de betrokken actie deelnemen volgens
de afspraken genome.n in de algemene vergadering of de raad van bestuur.

6.3. De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstelling. Alle opbrengsten worden ten allen tijde
volledig bestemd voor de venruezenlijking van de doelstellingen zoals opgenomen in artikel 4.

6.4. De vereniging sluit alle nuttige en nodige aansprakelijkheidsverzekeringen af

TITEL III. LIDMAATSCHAP

Artikel 7. Leden

De vereniging bestaat uit leden van categorie A, categorie B en categorie C.

Alle leden worden geacht de statuten van de vereniging en, als dat er is, het interne
reglement te onderschrijven.

7.1. Leden categorie A
De leden van de categorie A zijn de stichtende leden van de vereniging: W&2, de POM en
Aalter.

W&Z is als stichtend lid en als ontwikkelaar van het terrein gehouden tot het doorstorten van
een deel van de concessievergoeding aan de vereniging ten belope van 2 ct/m' in concessie
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gegeven/jaar. Anderzijds zal W&Z ook het gedeelte van de beheerssubsidie, ontvangen van
Agentschap Ondernemen en dat de vereniging toekomt, doorstorten.

De POM is tot en met 2021 de coördinator van de vereniging en neemt het secretariaat
waar. De POM staat ook in voor de controle van de CO2-boekhouding, controle van het
interne reglement en treedt op als het dagelijks aanspreekpunt.

De POM blijft in elk geval A-lid van de vereniging tot eind 2021.

7.2. Leden categorie B
De concessionarissen die gevestigd zijn op Woestijne Aalter kunnen lid worden van de
vereniging.

7.3. Leden categorie C:
De leden van de categorie C zrjn adviesverleners, lokale overheden, andere bedrijven of
bedrijvenverenigingen, partners en externen die door de algemene vergadering aanvaard
worden als lid. Leden van de categorie C kunnen deelnemen aan de activiteiten uit artikel 6.

lndien zij participeren aan activiteiten van de vereniging gaan zij hiervoor een contractuele
relatie met de vereniging aan waarin verantwoordelijkheden en financiering worden bepaald.

Artikel 8. Minimum aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet lager liggen dan drie.

Artikel 9. Ontslag

Elk C lid kan op elk ogenblik uittreden uit de vereniging door een aangetekend schrijven te
richten aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging en met een
opzeggingstermijn van 6 maanden.

Elk B-l¡d wordt geacht uit te treden en geen lid meer te zijn van de vereniging van zodra dit
lid niet langer concessionaris is op Woestijne Aalter.

Ontslag van een A-lid vraagt aanpassing van de statuten.

Een ontslagnemend C-lid is gehouden tot betaling van de lidmaatschapsbijdragen en tot de
naleving van de contractuele verbintenissen die werden aangegaan voor de uitvoering van
de activiteiten. Ontslagnemende B-leden zijn gehouden tot de naleving van de contractuele
verbintenissen die werden aangegaan voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel I 0. Uitsluiting

Een C-lid dat door zijn gedrag schade berokkent aan de vereniging, kan worden uitgesloten
op voorstel van de raad van bestuur.

De uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt
uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden en bijgeheime stemming.

Om een lid te kunnen uitsluiten moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:
1- De regelmatige oproeping (zie artikel 19 van deze statuten) van een algemene

vergadering waarop alle leden moeten worden uitgenodigd;
2- De vermelding in de agenda van de algemene vergadering van het voorstel tot

uitsluiting met minstens een samenvatting van de redenen van dit voorstel;
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3- Het horen van het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, zo deze erom verzoekt;
4- De vermelding in het register van de uitsluiting van het lid.

Artikel 11. Schorsing

De raad van bestuur kan elk B of C-lid dat zich schuldig maakte aan ernstige inbreuken op
de statuten, wetten of het interne reglement, schorsen in afwachting van een beslissing door
de algemene vergadering,

Het geschorst lid kan niet deelnemen aan de algemene vergadering.

Artikel l2 Ontslag, uitsluiting of schorsing

Het ontslagnemend, uitgesloten of geschorst lid kan geen aanspraak maken op het bezit van
de vereniging en de betaalde bedragen niet terugvorderen.

Artikel I 3 Ledenregister

De vereniging houdt een ledenregister bijwaarin de volgende vermeldingen worden
genoteerd:

1- naam, zetel en rechtsvorm van de leden;
2- het adres;
3- de beslissingen en datum van toetreding, ontslag of uitsluiting van leden

Alle leden mogen het ledenregister raadplegen evenals alle verslagen en beslissingen van
de algemene vergadering en de raad van bestuur, en ook alle boekhoudkundige stukken van
de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek, gericht aan de secretaris
van de vereniging.

TITEL IV. MIDDELEN VAN DE VERENIGING

De middelen van de vereniging bestaan op het ogenblik van de stichting uit 3 onderdelen.

Artikel 14. Deel van de concessie-vergoeding

W&Z stort een deel van de concessie-vergoeding, met name 2 ctlm'in concessie
gegeven/jaar rechtstreeks door aan de vereniging als werkingsmiddelen van de vereniging.

Artikel l5 Deel van de beheerssubsidie van Agentschap ondernemen

W&Z stort het deel van de beheerssubsidie van Agentschap Ondernemen dat de vereniging
toekomt door aan de vereniging.

Artikel l6 Lidmaatschapsbijdrage van de leden

De A- en B-leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage.

De lidmaatschapsbijdrage van de C-leden komt de vereniging toe. C-leden betalen
lidmaatschap per kalenderjaar. Dit bedrag wordt bepaald op 200€ en kan door de algemene
vergadering herzien worden.
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TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel I 7 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de categorie A en B. Leden van
categorie C worden uitgenodigd als waarnemer.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
wanneer deze verhinderd is, door een door de raad van bestuur aangestelde bestuurder.

Artikel 18. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht om:

. de keuze van activiteiten die de vereniging ontplooit volgens artikel 6 van deze
statuten;

o de statuten of de doelstelling te wijzigen;
. de vereniging te ontbinden;
. C-leden te aanvaarden;
o leden uit te sluiten;
¡ bestuurders te benoemen en af te zetten;
. de rekeningen en de begroting goed te keuren;
o ontlasting te geven aan de bestuurders en desgevallend aan de vereffenaars

Artikel I 9. Vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen en uiterlijk zes
maanden na het afsluiten van het boekjaar.

Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij
beslissing van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van deze laatste, hetzij oþ verzoek vãn
tenminste een vijfde van de leden.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproeping
wordt minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering opgestuurd per gewone poõt of
overhandigd.

De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Alle leden kunnen punten op de agenda van de Algemene Vergadering brengen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

Elk lid van elke categorie heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid zo deze drager is van een geldig
ondertekende geschreven volmacht.

Een lid mag slechts één volmacht hebben.

Artikel2l. Quorum

Er kan pas geldig vergaderd worden bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle A-
leden.
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Artikel22. Stemming

Alle A en B leden hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering.

De A-leden hebben als een veto-recht tegen ontbinding van de vereniging, wijziging van de
statuten, deontologisch incorrecte activiteiten of activiteiten die schade dòen áan
infrastructuur of de stichtende leden.

C-leden hebben geen stemrecht.

Een lid dat een strijdig belang heeft met dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen en de stemming betreffende dit agendapunt.

De beslissingen worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden , behalve in Oe gevalen waarin
anders wordt bepaald door onderhavige statuten.

Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem
vervangt doorslaggevend.

De algemene vergadering mag enkel geldig beslissen over punten die op de agenda staan
ingeschreven.

Er wordt overgegaan tot een geheime stemming wanneer de helft plus één van de
aanwezige, stemgerechtigde leden daarom verzoekt.

Artikel23. Notulen

De notulen worden opgesteld door de secretaris van de vereniging of, wanneer deze
verhinderd is, door een andere door de raad van bestuur aangéstélOe bestuurder.

TITEL VI. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 24 Samenstelling raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders
van de A-leden en mag aangevuld worden met maximum drie bestuurders van de B-leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder bedraagt vier jaar. Het eindigt op de datum van de vierde
gewone algemene vergadering volgend op deze die hem/haar heeft aangesteld als
bestuurder. Een uittredende bestuurder is herkiesbaar.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun functie in de vereniging. De kosten die
zij echter maken bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen het voonrverp uitñraten van een
terugbetaling.

De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en
zijn, ten opzichte van de vereniging, enkel aansprakelijk voor de uitoefêning jan hun-
mandaat.
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Elke bestuurder die zijn ontslag wil indienen moet zijn beslissing via aangetekende brief
meedelen aan de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 25. Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het ontslag of de afzetting van een bestuurder maakt een einde aan elk door de raad van
bestuur toegekend mandaat.

Artikel 26. Vergaderingen en beslissingen

De beslissingen van de raad worden genomen met een meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve in de
gevallen waarin anders wordt bepaald door onderhavige statuten.

De raad beslist geldig als alle bestuurders van de klasse A aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt
doorslaggevend. Een bestuurder met een tegengesteld belang aan dat van de vereniging
mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.

De voorzitter is gelast met het voorzitterschap van de raad van bestuur en de algemene
vergadering. De voorzitter of zijn vervanger kan enkel een bestuurder voorgedragen door
een A-lid zijn.

c-leden kunnen uitgenodigd worden. Ze hebben evenwel geen stemrecht.

De stemming is geheim als een lid daartoe verzoekt.

De raad van bestuur komt minstens 1 keer per jaar samen.

De oproeping voor de raad van bestuur wordt minstens vijftien dagen voor de vastgestelde
datum van de vergadering van de raad per gewone post opgestuurd. De agenda wordt bij de
oproeping gevoegd. De raad oordeelt enkel over de punten die op de agenda staan.

Alle bestuurders kunnen punten op de agenda van de raad van bestuur brengen.

ln uitzonderlijke en/of dringende omstandigheden kan een raad van bestuur bijeengeroepen
worden door de voorzitter op het tijdstip dat hij bepaalt.

TITEL VII. ONTBINDING

Artikel 27

De vereniging kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering bij
meerderheid van stemmen.

De leden van de categorie A hebben een vetorecht bijontbinding.
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ln geval van ontbinding van de vereniging, stelt de algemene vergadering een of meer
vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming van het netto actief van de
vereniging.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen
opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zijzich individueel verrijken. Bij uittreding,
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengen.

Bij ontbinding van de vereniging moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot
een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan
één of meerdere leden.

TITEL VIII. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 28
De algemene vergadering en de raad van bestuur kunnen, elk voor hen, een huishoudelijk
reglement opstellen.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29 Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar.

Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van de oprichting van de vereniging om te
eindigen op het einde van het eerste volledige kalenderjaar.

Aldus opgemaakt te Gent op ..

één van te hebben ontvangen,
, in vier exemplaren, waarvan elke partij verklaart er

Voor en en Zeekanaal NV

nckers r. Albert Absillis
gedelegeerd bestuurder voorzitter van de Raad van Bestuur

Dhr Dhr. Johan Declerck
algemeen directeur

Voor de Provinciale Ontwikkel SM Oost-Vlaanderen

voorzitter
Vers
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Voor de eente Aalter

urd door de gemeenteraad
in de van 0 g sEP.20l{
De

Luc Pieter De Crem


