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Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee, D. Despiegelaere, P.
Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, D. De Vlamynck, H. De Plecker, L. Lierman, A.
Vervarcke-Pattyn, P. Geerinckx, F. Naert, O. Bodyn, A. Rappé, K. Lanckriet
- Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, L.
Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze, L. Vanneste, L.
Lewyllie, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
A. Vandenbussche, Schepen;
V. Engelrelst, C. Coudyser, C. Trio, Raadsleden

Secretarie - Welzijnsvereniging Het Dak Statutenwijziging - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 §2 °2;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, waarvan merendeel van de artikelen op 1 januari 2019 in werking
treden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2014 betreffende de goedkeuring van de
statutenwijzingen van de Autonome Vereniging Het Dak;
Gelet op de goedkeuring van de nieuwe statuten door de welzijnsvereniging Het Dak in de algemene
vergadering van 27 november 2018 van Het Dak;
BESLUIT :
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de statuten van de ‘welzijnsvereniging het Dak’, zoals gewijzigd door de
algemene vergadering van WV het Dak op 27/11/2018, goed:
Hoofdstuk 1. Naam, zetel, doel, duur, deelgenoten en inbreng
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam : “ Welzijnsvereniging het dak “ of “WV het dak”, hierna tevens aangeduid
als de “vereniging”.
Zij heeft haar maatschappelijke zetel in de Noordhinder 31 te 8301 Knokke-Heist.
Art. 2.
De vereniging is een vereniging zoals omschreven in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22/12/2017,
Deel 3, Titel 4, de verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 2, de
welzijnsvereniging.
De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. Overeenkomstig artikel 475 van het DLB wordt de vereniging
in de gevallen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geheel of gedeeltelijk een
erkenning, vergunning of subsidiering kan verkrijgen voor het verkrijgen van deze erkenning, vergunning
of subsidiering met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gelijkgesteld. Zij kan onder meer
onder dezelfde voorwaarden als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, subsidies van de
openbare besturen en schenkingen en legaten ontvangen alsmede leningen aangaan.

Art. 3.
De vereniging heeft tot doel aan alle senioren zonder onderscheid een kwaliteitsvolle intramurale en
semimurale dienstverlening aan te bieden tegen verantwoorde tarieven.
De vereniging heeft een openbaar karakter en is op politiek en levensbeschouwelijk vlak neutraal. Hiertoe
exploiteert de vereniging het WZC “De Noordhinder” (Noordhinder 31 met erkenningsnummer CE
1160/VZB 2259), WZC “ O.-L.-Vrouw van Troost” (Rustoordstraat 1 met erkenningsnummer CE 1375/VZB
2109) en de serviceflats Mardyck.( Noordhinder 39 met erkenningsnummer CE 1808).
De vereniging kan echter ook andere diensten aanbieden indien zij overeenstemmen met bovenvermeld
doel. In geval van wijziging van de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht, kan elke
deelgenoot zich uit de vereniging terugtrekken door zijn ontslag in te dienen bij de raad van beheer. Hij
zal de tegenwaarde ontvangen van zijn eventuele inbreng in de vereniging, geraamd volgens de
boekhoudkundige waarde op het ogenblik van zijn ontslag. Hij kan evenwel de teruggave niet eisen van
de betaalde bijdragen.
Art. 4.
De vereniging werd opgericht voor een termijn van 30 jaar met ingang van 1 januari 2002.
Indien de algemene vergadering de duur van de vereniging na verloop van deze termijn wenst te
verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen en de goedkeuring hebben gekregen minstens één jaar
voor het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn zo niet is de vereniging van rechtswege
ontbonden.
De vereniging legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raad voor
maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat verslag
omvat een evaluatie van de verzelfstandiging waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich binnen
de drie maanden uitspreekt.
Art. 5.
De deelgenoten van de vereniging zijn :
• de gemeente Knokke-Heist.
• het OCMW van Knokke-Heist.
Art. 6.
De toetreding van een nieuwe deelgenoot impliceert steeds een wijziging van de statuten, waarvoor de
voorgeschreven procedure dient gevolgd te worden. Alle deelgenoten dienen hier mee vooraf in te
stemmen conform artikel 482 van het DLB.
Art. 7.
De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden, deelt dit mee aan de raad van bestuur minstens één
jaar vooraf, met een per post aangetekende brief. In dit geval zal de deelgenoot met ingang van de
eerste dag van het daaropvolgende jaar ophouden deel uit te maken van de vereniging.
Hij heeft recht op de teruggave van zijn inbreng in natura of in geld, geraamd volgens de
boekhoudkundige waarde op het ogenblik van het ontslag.
Art. 8.
De onroerende goederen ,eigendom van de gemeente en het OCMW die passen in het doel van de
vereniging, zullen via erfpacht overeenkomst ter beschikking gesteld worden voor een canon van 10 Euro
per jaar
Eigendommen van de gemeente
Rustoord OLVrouw van Troost, Rustoordstraat 1, bekend op het kadaster Knokke-Heist, 10 de Afdeling,
Sectie E, perceel 300P,legger nr. 316 met een oppervlakte van 14.447 m²(1ha44a47ca)
Eigendommen van het OCMW
• Rustoord de Noordhinder, Noordhinder 31, bekend op het kadaster Knokke-Heist, 6de afdeling, Sectie
B, perceel 382f, legger 2517 met een oppervlakte van 9.730m2.
• Serviceflats de Mardyck,Noordhinder 39, bekend op het kadaster Knokke-Heist, 6de afdeling, Sectie B,
perceel 382g, legger 10282 met een oppervlakte van 6.688 m².
Art. 9.
Alle roerende goederen die gebruikt worden voor de exploitatie van de ingebrachte
goederen , worden volgens inventaris en hun boekwaarde ingebracht.

onroerende

Art. 10.
De vereniging neemt alle verbintenissen over van de deelgenoten dewelke deze hebben aangegaan ten
behoeve van de exploitatie van de rusthuizen en serviceflats met inbegrip van de verbintenissen ten
aanzien van het personeel en met inbegrip van de leningen die de deelgenoten hebben aangegaan voor
de financiering van investeringsuitgaven voor de rusthuizen en serviceflats.

Hoofdstuk 2. Algemene vergadering.
Art. 11.
De algemene vergadering is bij de oprichting van de vereniging samengesteld uit 11 of 12
stemgerechtigde leden als volgt aangeduid:
- 4 gemeenteraadsleden en 5 OCMW-raadsleden aangewezen door gemeenteraad en OCMW raad
- De voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst
- Eén schepen.
Art. 12.
Het mandaat van de leden van de algemene vergadering eindigt
• vanaf het ogenblik dat het mandaat als OCMW-raadslid of als gemeenteraadslid van de lopende
legislatuur ten einde is
• wanneer de gemeenteraad of de OCMW-raad hun mandaat intrekt.
• wanneer zij ontslag nemen.
Zij blijven zetelen tot hun vervanger is geïnstalleerd of aangeduid.
Art. 13.
De algemene vergadering beslist over de wijziging van de statuten en over de voortijdige ontbinding van
de vereniging.
Art. 14.
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering één of meerdere bedrijfsrevisoren
aanduiden en hun vergoeding bepalen.
Art 15.
De algemene vergadering beslist over de eventuele vergoedingen en presentiegelden van de leden van de
raad van bestuur. Die vergoedingen mogen niet hoger zijn dan deze die toegekend worden aan de
gemeenteraadsleden. De algemene vergadering spreekt zich bij afzonderlijke stemming uit over de
kwijting van de leden van de raad van bestuur voor de handelingen en activiteiten van het voorbije
boekjaar.
Art. 16.
De algemene vergadering heeft verder de bevoegdheden welke haar door deze statuten worden verleend
in de hierna volgende artikelen.
Art. 17.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid
of verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen overeenkomstig artikel 32.
Art. 18.
De directeur van de vereniging is van rechtswege secretaris van de algemene vergadering.
Art. 19.
De algemene vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op de plaats vermeld in de
oproepingsbrief.
Art. 20.
De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen namelijk voor de goedkeuring van
het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en voor de vaststelling van de jaarrekening
Telkens als de raad van bestuur dit nodig acht , kan een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen.
Op aanvraag van minstens één derde van de leden van de algemene vergadering is de voorzitter ertoe
gehouden een algemene vergadering te beleggen. Die algemene vergadering moet plaats vinden binnen
de 30 dagen na aanvraag en bevat de agenda zoals gevraagd in de aanvraag.
Art. 21.
Al de leden moeten opgeroepen worden met een gewone brief en/of per e-mail ten minste 7 vrije dagen
voor de dag van de vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda die wordt op gesteld door de raad van bestuur. De documenten
betreffende de op de agenda geplaatste punten liggen minstens 7 vrije dagen op voorhand ter inzage op
de zetel van de vereniging.
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve in
geval van dringende noodzakelijkheid, die door twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
moet worden vastgesteld.

Art. 22.
Elk stemgerechtigd lid in de algemene vergadering heeft één stem.
Bij verhindering kan het stemgerechtigd lid een schriftelijke volmacht geven aan een ander
stemgerechtigd lid van dezelfde deelgenoot van de algemene vergadering (gemeente of OCMW).
Een lid kan slechts drager zijn van maximum één volmacht.
Art. 23.
Behalve voor de aangelegenheden bedoeld in lid 3 van dit artikel, kan de algemene vergadering slechts
geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
is en er van elke deelgenoot ten minste één lid aanwezig is.
Indien het voormelde minimum aantal leden niet bereikt is, of indien van één deelgenoot niet minstens
één lid aanwezig is, wordt binnen de maand een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die geldig
beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, welke ook het aantal
aanwezige leden is.
Om geldig te beraadslagen en te besluiten over de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur
van de vereniging, of de voortijdige ontbinding van de vereniging, moeten, onverminderd de bepalingen
van artikel 482 van het DLB ten minste twee derde van het totale aantal stemgerechtigde leden van de
algemene vergadering aanwezig zijn. Bovendien moet de agenda ingeval van statutenwijziging de tekst
van de voorgestelde wijzigingen bevatten opdat rechtsgeldig zou kunnen worden beraadslaagd.
Indien de vereiste twee derde van het totale aantal stemgerechtigde leden van de algemene vergadering
niet aanwezig is, wordt gehandeld overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.
Art. 24.
De beslissingen van de algemene vergaderingen, andere dan die van artikel 25, worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Art. 25.
De beslissingen betreffende de toetreding, de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur van
de vereniging, of de voortijdige ontbinding van de vereniging kunnen slechts genomen worden wanneer
alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen en mits een meerderheid van 2/3 van de zitting hebbende
leden. Voor statutenwijziging is deze instemming slechts vereist voor wijzigingen die een verzwaring van
de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen.
Art. 26.
De bijeenkomsten van de algemene vergadering gebeuren achter gesloten deuren. Alle personen wiens
aanwezigheid bij beslissing van de algemene vergadering noodzakelijk wordt geacht mogen ter informatie
of met raadgevende stem de vergadering bijwonen, eventueel slechts voor de behandeling van de vooraf
bepaalde punten.
De leden zijn tot geheimhouding verplicht betreffende alle aangelegenheden van persoonlijke en
vertrouwelijke aard behandeld in de vergaderingen.
Art. 27.
Het is de leden van de algemene vergadering verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit
over zaken waarbij zij, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde, rechtstreeks belang hebben of waarbij
hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Art 28.
De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over
personen.
Art. 29.
Een afschrift van de notulen moet door de directeur binnen de veertien dagen ter goedkeuring worden
toegestuurd aan de leden van de algemene vergadering alsmede aan de Voorzitter van het vast bureau.
Deze notulen worden geacht te zijn aanvaard voor zover binnen de veertien dagen na verzending door
niemand van de aanwezige stemgerechtigde leden formeel protest tegen de inhoud van de notulen is
geuit. Dit kan uitsluitend via een schriftelijke nota, gericht aan de voorzitter van de vereniging. In dat
geval wordt het vermelde protest behandeld in de volgende algemene vergadering.
De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de algemene vergadering een lijst
met de besluiten, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de
voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente
bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de
bekendmaking ervan op de web toepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 285, §2 van het
DLB.
De welzijnsvereniging bezorgt ook onmiddellijk na de behandeling ervan door de algemene vergadering
haar beleidsrapporten aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de

welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de web toepassing van de
gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2 van het DLB.
Art. 30.
Alle leden van de algemene vergadering hebben het recht om ter plaatse, op de zetel van de vereniging,
kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers betreffende de vereniging en meer bepaald van de
registers van beraadslagingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur volgens de
modaliteiten van het huishoudelijk reglement.
Hoofdstuk 3. Raad van Bestuur.
Art. 31.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 5, maximaal zeven bestuurders.
De algemene vergadering duidt uit haar midden vijf bestuurders aan.
Die 5 bestuurders worden als volgt voorgedragen :
- de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst .
- één schepen.
- 1 gemeenteraadslid en 2 OCMW-raadsleden.
De directeur van de vereniging zetelt als adviserend lid in de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan, op voordracht van de Raad van Bestuur, de raad van bestuur uitbreiden
met maximum twee bijkomende bestuurders, gekozen omwille van hun expertise. Deze aanstelling
gebeurt voor een volledig mandaat zoals de raadsleden.
Art. 32.
De raad van bestuur duidt uit zijn midden een voorzitter aan.
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt zijn ambt waargenomen door het lid van
de raad van bestuur door hem aangewezen. Bij gebrek aan zulke aanwijzing duidt de raad van bestuur
onder zijn leden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in afwachting van die aanduiding het ambt
van voorzitter waargenomen door het oudste lid in jaren.
Art. 33.
De directeur van de vereniging is van rechtswege secretaris van de raad van bestuur.
Art. 34.
Behoudens ingevolge persoonlijk ontslag, wordt het mandaat van bestuurder van rechtswege beëindigd
op het ogenblik dat de gemeenteraad of de OCMW-raad de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de
intrekking van de aanduiding.
Een bestuurder voorgedragen door de gemeenteraad verliest zijn mandaat zodra de gemeenteraad een
nieuwe bestuurder ter vervanging heeft aangeduid en de vereniging hiervan in kennis heeft gesteld.
Een bestuurder voorgedragen door OCMW raad verliest zijn mandaat zodra de OCMW raad een nieuwe
bestuurder ter vervanging heeft aangeduid en de vereniging hiervan in kennis heeft gesteld.
In geval van zware fout of nalatigheid kan een lid van de raad van bestuur afgezet worden door de
algemene vergadering. Voor de beslissing tot afzetting is een twee derde meerderheid van de stemmen
vereist.
Art. 35.
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht en tot
de in hun bestuur bedreven fouten.
Art. 36.
De raad van bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en is bevoegd om alle zaken te
behandelen en beslissingen te nemen die door onderhavige statuten niet voorbehouden werden aan de
algemene vergadering. De raad van bestuur heeft bijgevolg alle overige bevoegdheden.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid welomschreven bevoegdheden die betrekking
hebben op het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer bestuurders of aan de directeur omwille van
hun bijzondere bekwaamheid ter zake van de gedelegeerde bevoegdheden. Deze lastgeving dient zo te
gebeuren dat er steeds een einde kan aan gesteld worden.
De raad van bestuur kan, na daartoe de vereiste adviezen te hebben ingewonnen, aan de algemene
vergadering één of meerdere bedrijfsrevisoren voorstellen, die belast worden met het nazicht van onder
meer de jaarrekeningen en formuleert ter attentie van de algemene vergadering tevens een voorstel van
vergoeding van de betrokken bedrijfsrevisoren.
De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie van de vereniging, alsmede het administratief en
geldelijk statuut van de personeelsleden, inbegrepen de aannemings- en bevorderingsmogelijkheden. De
raad van bestuur stelt de directeur en het personeel van de vereniging aan.
In afwachting van de goedkeuring van de nieuwe personeelsformatie kan de vereniging tijdelijk personeel
aanwerven met arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

De raad van bestuur bepaalt het huishoudelijk reglement en brengt dat ter kennis aan de algemene
vergadering.
Art. 37.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden met gesloten deuren. Derden mogen op
uitnodiging de vergadering met raadgevende stem bijwonen.
De raad van bestuur vergadert maandelijks op de dagen en uren vastgesteld door het huishoudelijk
reglement. De vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vereniging tenzij de raad het voor een
bepaalde vergadering anders beslist.
Art. 38.
De bijeenroepingen geschieden schriftelijk tenminste zeven vrije dagen voor de dag van de vergadering
en vermelden de agenda. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen.
Bovendien roept de voorzitter de raad van bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk acht. Hij is verder
ertoe gehouden de raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens één derde van de bestuurders, met
de agendapunten door hen bepaald.
Indien de vergadering agendapunten behandelt die niet op de uitnodiging stonden vermeld, kan iedere
stemgerechtigde bestuurder zich verzetten tegen de behandeling ervan, tenzij de raad tot de dringende
noodzakelijkheid besluit met een twee derde meerderheid der stemmen.
Art. 39.
De raad van bestuur kan ten allen tijde geldig beraadslagen mits minimum de helft van de leden
aanwezig is.
De beslissingen van de raad van bestuur, andere dan die van het 3e lid van dit artikel, worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Bij benoeming tot ambten wordt artikel 35 van hel DLB
toegepast.
De beslissingen van de raad van bestuur betreffende
• de delegatie van bevoegdheden naar één of meer bestuurders of aan de directeur van de vereniging
• de personeelsformatie van de vereniging, het administratief en geldelijk statuut met inbegrip van de
aannemings- en bevorderingsmogelijkheden
moeten genomen worden met minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Elk stemgerechtigd lid in de raad beschikt over één stem
De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over
personen.
Art. 40.
Het is de leden van de raad van bestuur verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit
waarbij zij, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde, rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloedof aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Het verbod geldt
slechts ten aanzien van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, wanneer het voordrachten
van kandidaten, benoemingen tot ambten en het nemen van tuchtmaatregelen betreft.
Art. 41.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd. De notulen worden, na goedkeuring door
de raad van bestuur, ingeschreven in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en
secretaris van de raad van bestuur.
De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de raad van bestuur een lijst met de
besluiten, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de voorzitter
van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient
waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking
ervan op de web toepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 285, §2 van het DLB.
Hoofdstuk 4. Financiën
Art. 42.
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.
De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële
nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.
De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de
jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking
heeft.
Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan het OCMW van
Knokke-Heist
De betrokken raad voor maatschappelijk welzijn kan advies uitbrengen over de jaarrekening van de
welzijnsvereniging.

De beleidsrapporten van de welzijnsvereniging zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening.
Wat dit betreft zijn de bepalingen van deel 2 van het DLB, titel 4, van toepassing op de
welzijnsverenigingen, met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 249, §2 en §3, artikel 256, 260, derde
lid, artikel 262, §1, tweede lid, en artikel 264, tweede lid, met dien verstande dat de volgende woorden
worden gelezen als volgt:
1° “gemeente” als “welzijnsvereniging”;
2° “gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn” als “welzijnsvereniging”;
3° “elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn” als “elke
welzijnsvereniging”;
4° “gemeenteraad” als “algemene vergadering”;
5° “raadsleden” als “leden van de algemene vergadering”;
6° “het college van burgemeester en schepenen” als “de raad van bestuur”.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing van het eerste lid op de
welzijnsverenigingen.
Art. 43.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Ieder jaar,
per eenendertig december worden de rekeningen van het verlopen boekjaar afgesloten.
Minstens één keer per jaar brengt de interne commissie samengesteld uit de financieel directeur van de
gemeente en de directeur welzijn van de gemeente verslag uit bij de raad van bestuur over de financiële
situatie van de vereniging. Een kopie van dit verslag wordt overgemaakt aan het vast bureau.
Art. 44.
Het eventueel batig saldo voorhanden na het afsluiten van de jaarrekening volgt de bestemming ter
ondersteuning van de werking van de vereniging gegeven door de algemene vergadering en wordt bij
voorrang aangewend ter dekking van exploitatieverliezen van voorgaande boekjaren.
Art. 45.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies, het netto-actief van de vereniging gedaald is tot minder
dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen
een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, te
beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de Raad van bestuur voorstelt in een plan
opgesteld ter sanering van de financiële toestand van de vereniging.
De deelgenoten kunnen tussenkomen in de tekorten van de vereniging.
Art. 46.
De ontbinding van de vereniging gebeurt volgens de bepalingen van het DLB in het bijzonder de
artikelen 492 tot en met 495.
De voortijdige ontbinding wordt beslist door de algemene vergadering volgens de bepalingen van deze
statuten.
Art. 47.
Onverminderd de toepassing van artikel 495 van het DLB wordt in geval van ontbinding, het netto-actief
verdeeld in verhouding van de inbreng.
Art. 48.
De agenda van de algemene vergadering en de raad van bestuur worden elektronisch ter kennisgeving
voorgelegd aan het OCMW van Knokke-Heist.
Art. 49.
Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen, is het DLB van toepassing.

Art. 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2014 betreffende de goedkeuring van de statutenwijzing van
de Autonome Vereniging Het Dak, wordt opgeheven.
Aangenomen met 24 JA stemmen bij 3 NEEN stemmen:
24 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee, D. Despiegelaere,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, I. Reubens, M. Rombout, D. De Vlamynck, H. De Plecker, L. Lierman, A.
Vervarcke-Pattyn, P. Geerinckx, F. Naert, O. Bodyn, A. Rappé, K. Lanckriet - Van Steen, B. De
Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, G. Deman, F. Bienstman-De Vreeze, L. Vanneste
3 NEEN-stemmen L. Dieltiens, F. Pottier, L. Lewyllie
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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