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TITEL I - Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1 De vereniging draagt als naam "Toerisme Limburg vzw".
Artikel 2 De vereniging heeft haar zetel gevestigd 3500 Hasselt, Universiteitslaan 3 in het gerechtelijk
arrondissement Limburg. De Algemene Vergadering kan de zetel verplaatsen met inachtneming van de
formaliteiten die krachtens de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals
herhaaldelijk gewijzigd, en haar uitvoeringsbesluiten en deze statuten gelden voor een statutenwijziging.
Artikel 3 De vereniging heeft tot doel, in samenwerking met zowel internationale, nationale, gewestelijke,
provinciale en lokale toeristische actoren, als het toeristisch bedrijfsleven, het toeristisch-recreatief aanbod
van de provincie Limburg in al zijn dimensies te ontwikkelen, bevorderen en promoten. In het bij zonder zal
zij:
— De toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de provincie Limburg initiëren, stimuleren en coördineren.
— De initiatieven op het vlak van de toeristisch-recreatieve infrastructuur die voortvloeien uit deze
beleidsplanning initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren.
— De initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve promotie in Limburg initiëren, stimuleren,
coördineren en implementeren.
— De initiatieven op vlak van recreatie en toerisme van de leden ondersteunen en begeleiden.
— voor Limburg een aanspreekpunt vormen voor de private en publieke toeristische sector.
Ter verwezenlijking van haar doel mag de vereniging alle inrichtingen doen, alle initiatieven nemen en alle
daartoe nuttige roerende en onroerende goederen aanwerven. De vereniging kan ook handelsdaden stellen
voor zover de opbrengst hiervoor uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Het is de vereniging verboden de haar opgedragen taak geheel of gedeeltelijk aan andere rechtspersonen
over te dragen. Zij kan ter verwezenlijking van haar doel en ter uitvoering van haar taak overeenkomsten
sluiten met andere rechtspersonen.
Artikel 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden conform
de procedure, vermeld in artikel 38 van deze statuten.
TITEL II - Leden
Artikel 5 De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
Het aantal werkende en niet-werkende leden is onbeperkt doch de vereniging telt ten minste 12 werkende
leden.
De werkende leden worden in deze statuten onveranderlijk "leden" c.q. "lid" genoemd. De niet-werkende
leden worden onderverdeeld in adviserende leden en leden-waarnemers en worden in deze statuten
onveranderlijk "niet-werkende leden" c.q. "niet-werkend lid" genoemd.
Artikel 6 Enkel de leden beschikken over stemrecht in de vereniging. De niet-werkende leden hebben geen
stemrecht.
Artikel 7 § 1 Wat de ledensamenstelling van de vzw betreft, gelden de volgende regels:
1 ° het is iedere Limburgse gemeente toegestaan maximum één natuurlijke persoon aan te duiden als
lid van de vereniging
2° uit de private toeristische sector kunnen maximum zeventien natuurlijke personen lid worden
van de vzw
3° de provincieraad van Limburg duidt acht natuurlijke personen aan als lid nl:
a) zeven leden van de provincieraad van Limburg, aan te wijzen op voordracht van de politieke
fracties vertegenwoordigd in deze provincieraad volgens het systeem Dhondt
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b) de gedeputeerde die bevoegd is voor toerisme.
4° de overkoepelende toeristische sectororganisatie Contoer vzw duidt één persoon aan als lid van de
vereniging.
Toerisme Limburg vzw erkent Contoer vzw als representatief voor de toeristische ondernemers.
De natuurlijke personen aangeduid door de Limburgse gemeenten en door de provincieraad van de provincie
Limburg, worden opnieuw aangeduid door deze gemeenten en door de provincieraad uiterlijk op 30 april van
het jaar volgend op de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. De natuurlijke personen uit de private
toeristische sector zijn eveneens lid voor zes jaar.
§ 2 De kandidaturen voor het lidmaatschap bedoeld in § 1, lid 1, 2° worden ingediend bij de Raad van
Bestuur.
De natuurlijke personen kunnen in eigen naam hun kandidatuur stellen dan wel als afgevaardigde van een
rechtspersoon of organisatie.
Deze natuurlijke personen moeten getuigen van een bijzondere belangstelling voor het toerisme in Limburg.
De zes deelsectoren in de private toeristische sector, met name de campings, vakantieparken, de hotels, de
reca (restaurants en cafés), de dagattracties, het kleinschalig logiesverstrekkend bedrijf, hebben elk minstens
een lid per deelsector in deze groep van zeventien natuurlijke personen. De Raad van Bestuur beslist
autonoom over de kandidaturen voor het lidmaatschap van deze natuurlijke personen op basis van de
gestelde voorwaarden.
Artikel 8 Politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad die, na verdeling van de mandaten op basis
van het systeem Dhondt, geen aanspraak kunnen maken op een mandaat hebben het recht een lidwaarnemer aan te duiden. Dit gebeurt eveneens uiterlijk op 30 april van het jaar volgend op de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 9 De Algemene Vergadering is gemachtigd om, al dan niet op voordracht van de Raad van Bestuur,
adviserende leden aan te duiden voor een hernieuwbare periode van zes jaar. Deze adviserende leden mogen
ten alle tijde de Algemene Vergadering bijwonen met adviserende stem.
Artikel 10 Als leden-waarnemers kunnen tot de vereniging toetreden, alle natuurlijke personen en alle privaaten publiekrechtelijke rechtspersonen, die in een of andere hoedanigheid het toerisme in Limburg
bevorderen of kunnen bevorderen. Zij sturen hun verzoek tot toetreding naar de Raad van Bestuur, die
autonoom beslist over het verzoek.
De Raad van Bestuur is evenwel gehouden alle leden-waarnemers, aangeduid op basis van artikel 8 van deze
statuten, te aanvaarden.
Artikel 11 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het bedrag van de bijdragen van de leden vast. Zij kan niet meer
bedragen dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Het lidgeld kan variëren naar gelang door de algemeen
vergadering goedgekeurde criteria, die rekening houden met het toeristisch belang van de gemeente dat het
betrokken lid heeft aangeduid. De bijdrage is opeisbaar drie maanden na het begin het boekjaar. De leden
aangeduid door de provincieraad, de leden uit de private toeristische sector en de niet-werkende leden zijn
vrijgesteld van de bijdrage. De lidgelden mogen betaald worden door de gemeenten die leden hebben
aangeduid.
Voor afzonderlijk te leveren prestaties te verstrekken op verzoek van derden-niet leden en in het kader van
specifieke acties, met leden, al dan niet gezamenlijk, met niet-leden, zal de vereniging een retributierecht
kunnen innen zoals bepaald door de Raad van Bestuur.
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Artikel 12 § 1 De hoedanigheid van lid gaat verloren:
a) door vrijwillig ontslag dat per aangetekende brief wordt meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur en dat te allen tijde kan gebeuren;
b) door overlijden of rechtsonbekwaamheid van het lid
c) door uitsluiting door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27 juni 1921,
nadat het betrokken lid werd opgeroepen om te worden gehoord
d) door het verlies van rechtspersoonlijkheid van de rechtspersoon die de kandidatuur van het betrokken lid
heeft ingediend
e) door het verlies, al dan niet vrijwillig, van de hoedanigheid van afgevaardigde van een organisatie of van
afgevaardigde van een rechtspersoon uit hoofde waarvan de betrokken persoon lid was van de vereniging
f) door de aanduiding van een nieuw lid door respectievelijk een Limburgse gemeente of door de
provincieraad van de provincie Limburg
g) wat de leden in artikel 7, § 1, lid 1, 2° van deze statuten betreft, bij het verstrijken van de zesjarige periode
waarvoor zij lid waren.
Het lidmaatschap van niet-werkende leden eindigt in dezelfde gevallen als omschreven in lid 1, a), b) en c). Het
eindigt eveneens bij het verlies van rechtspersoonlijkheid van de rechtspersonen die niet-werkend lid zijn.
Wat de leden in artikel 9 van deze statuten betreft, gaat de hoedanigheid van niet-werkend lid eveneens
verloren bij het verstrijken van de zesjarige periode waarvoor zij lid waren.
§ 2 Het lid dat, om welke reden ook, zijn hoedanigheid van lid verliest en/of zijn rechtsopvolgers, kunnen
geen aanspraak maken op het vermogen van de vzw noch op de door hem afgestane voorwerpen of
goederen, noch op de terugbetaling van de eventuele gestorte bijdragen.
§ 3 Het lidmaatschap van de leden die hun lidgeld voor het lopende jaar niet hebben betaald binnen de door
de Raad van Bestuur vastgestelde termijn, wordt opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot
regularisatie binnen een maand na die aanmaning. Leden die hun lidgeld niet betalen na die aanmaning
worden als ontslagnemend beschouwd.
§ 4 De rechtspersoon die het betrokken lid heeft aangeduid, duidt uiterlijk zes maanden na diens ontslagname,
uittreding of uitsluiting, een vervanger aan, die het mandaat voleindigt. Na voormelde termijn van zes
maanden wordt de rechtspersoon geacht af te zien van een aanduiding.
TITEL III - Algemene Vergadering
Artikel 13 De Algemene Vergadering bestaat uit de leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of in
diens afwezigheid, door een van beide ondervoorzitters van de vereniging. De niet-werkende leden zijn
gerechtigd de zittingen van de Algemene Vergadering bij te wonen, doch beschikken over geen enkel
stemrecht op de Algemene Vergadering.
Artikel 14 De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
— het wijzigen van de statuten;
— het benoemen en afzetten van bestuurders;
— het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
— de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
— het goedkeuren van de begrotingen, de rekeningen en het jaarverslag;
— het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
— het uitsluiten van een lid;
— de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
— alle gevallen waarin deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen
— het vastleggen van een huishoudelijk reglement om de werking van de Algemene Vergadering voor de
uitoefening van haar wettelijke en statutaire bevoegdheden nader te regelen.
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Artikel 15 Elk lid van de vereniging beschikt over één (1) stem in de Algemene Vergadering behoudens de in
artikel 7, § 1, lid 1, 3° a) en b) van deze statuten bedoelde leden die elk over veertien (14) stemmen
beschikken.
Elk lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Elk lid kan houder zijn van maximum twee volmachten.
Artikel 16 §1 De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden en voor zover de meerderheid van de in artikel 7, § 1, lid 1, 3° a) en b) van deze
statuten bedoelde leden en/of hun vertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§2 Ingeval op een eerste vergadering niet voldaan is aan de voorwaarde gesteld in §1, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag echter niet worden
gehouden binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.
Artikel 17 De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen en voor
de aangelegenheden voorzien bij de statuten, en telkens als het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar, binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar, worden
bijeengeroepen om kennis te nemen van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, om de
rekeningen, de balans en het beleid van de bestuurders over het afgelopen boekjaar goed te keuren en om
de begroting van het lopende dienstjaar goed te keuren.
Artikel 18 De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, telkens als ten minste één vijfde van de leden erom
verzoekt, de Algemene Vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen een maand na
het indienen van het verzoek bij de raad. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, zijn de verzoekers zelf
gerechtigd de vergadering te beleggen.
Artikel 19 De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten ondertekend zijn door de voorzitter, of de
ondervoorzitters. Alle leden en niet-werkende leden worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de dag
van de vergadering. De oproeping gebeurt bij gewone brief en/of per e-mail met vermelding van de agenda,
evenals de plaats, de dag en het uur van de vergadering. Wanneer de Algemene Vergadering zich over stukken
moet uitspreken, moeten deze bij de oproepingsbrief worden gevoegd.
De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op verzoek van ten minste één twintigste van de
leden, is de Raad van Bestuur ertoe gehouden de agenda aan te vullen met de door de verzoekende leden
voorgestelde onderwerpen. Het verzoek tot aanvulling van de agenda moet schriftelijk bij de raad worden
ingediend ten minste vijf werkdagen voor de dag van de vergadering. In de gevallen waarin de Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op initiatief van ten minste één vijfde van de leden moet de Raad van
Bestuur ten minste de door deze leden aangedragen punten op de agenda plaatsen. In dit geval blijft de Raad
van Bestuur bevoegd om andere punten op de agenda te plaatsen.
Artikel 20 Tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald, worden de beslissingen genomen met een
gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 21 Op verzoek van de meerderheid van de leden die op de vergaderingen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn of wanneer het over personen gaat, wordt tot geheime stemming overgegaan.
Artikel 22 Bij staking van stemmen is, behoudens bij geheime stemming, de stem van de voorzitter
beslissend.
Indien met betrekking tot de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur een geheime stemming
plaatsvindt en er geen enkele kandidaat de gewone meerderheid heeft gekregen, wordt tot een herstemming
overgegaan tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen heeft behaald.
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Bij deze herstemming is de kandidaat met het hoogste aantal stemmen verkozen. Bij geheime stemming,
anders dan met betrekking tot benoemingen, is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
Artikel 23 § 1 Over een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel en een vrijwillige ontbinding van de
vereniging kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beslissen voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk
vermeld zijn in de oproeping, voor zover ten minste twee derden van het totaal aantal leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover ten minste twee derden van het totaal van de
in artikel 7, §1, lid 1, 3° a) en b) van deze statuten bedoelde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§ 2 Een wijziging van de statuten kan enkel worden aangenomen met een twee derde meerderheid,
zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen
van de in artikel 7, § 1, lid 1, 3° a) en b) van deze statuten bedoelde leden.
Voor een wijziging van het doel en voor de vrijwillige ontbinding geldt hetzelfde principe doch geldt
een meerderheid van vier vijfde.
Onthoudingen gelden niet als uitgebrachte stem.
§3 Ingeval op een eerste vergadering minder dan het vereist aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van §2 ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag echter niet worden gehouden
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering.
§4 Elke statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging, dient bekrachtigd te worden door de
provincieraad.
Artikel 24 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en
opgenomen worden in een bijzonder register. De directeur van de vereniging is ambtshalve secretaris van de
Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. Voor het opmaken van de notulen kan hij zich laten
bijstaan door een notulist, lid van zijn personeel. Uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door
de voorzitter.
Leden en derden die een belang kunnen aantonen, hebben recht op inzage en afschrift van de notulen,
overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 op de
openbaarmaking van akten en stukken van de verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale
verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen.
Van de notulen wordt binnen de 30 dagen na de vergadering een eensluidend afschrift toegezonden aan
Toerisme Vlaanderen en aan de financieel beheerder van de provincie Limburg.
Artikel 25 De Algemene Vergadering stelt jaarlijks een commissaris aan, benoemd onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. die controle zal doen van de financiële toestand, de jaarrekening en de
regelmatigheid, in het licht van de wet en de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten
worden vastgesteld. Van deze controle zal hij verslag doen aan de Algemene Vergadering.
Titel IV - Raad van Bestuur
Artikel 26 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die door de Algemene Vergadering uit
haar midden wordt benoemd, en die samengesteld is als volgt:
A. Het lid van de deputatie van de Provincie Limburg bevoegd voor toerisme, aan wie van rechtswege het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur toekomt.
B. Zeven bestuurders, gekozen onder de leden aangeduid door de provincieraad.
Ten hoogste twee derden van de bestuurders sub A en sub B is van hetzelfde geslacht.
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C. Vijf bestuurders, gekozen onder de zeventien leden aangeduid uit de private toeristische sector,
vermeld in artikel 7, §2 van deze statuten,
D.Het lid aangeduid door de overkoepelende toeristische sectororganisatie Contoer vzw overeenkomstig
artikel 7, §1, lid 1, 4° van deze statuten. Alle zes de deelsectoren (de campings, de vakantieparken, de
hotels, de reca (restaurants en cafés), de dagattracties, het kleinschalig logiesverstrekkend bedrijf moeten
vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur. Elk van deze zes deelsectoren heeft recht op 1
bestuurdersmandaat, hetzij ingevolge het lid vanuit de vzw Contoer cfr. artikel 26,D van de statuten, hetzij
ingevolgde de vijf leden vanuit de private toeristische sector cfr. artikel 26, C van de statuten. De
vertegenwoordiging vanuit de vzw Contoer vult bijgevolg de ontbrekende vertegenwoordiging in, naast de
vertegenwoordiging van de vijf andere deelsectoren.
De Raad van Bestuur kiest verder uit zijn midden twee ondervoorzitters, die tevens ondervoorzitters van de
vereniging zijn. De eerste ondervoorzitter wordt gekozen onder en op voordracht van de bestuurders,
gekozen uit de leden aangeduid uit de private toeristische sector. De tweede ondervoorzitter wordt gekozen
onder en op voordracht van de bestuurders, gekozen onder de leden aangeduid door de provincieraad .
Benoeming, ontslag, aftreden of afzetting van een bestuurder, wordt binnen een maand neergelegd bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank..
De persoon aangeduid door Toerisme Vlaanderen, de persoon aangeduid door Toerisme Voerstreek vzw, die
voor Toerisme Voerstreek vzw moet werken, en de financieel beheerder van de provincie Limburg zijn
gerechtigd de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen met adviserende stem. Zij zullen daartoe
samen met de andere bestuurders worden uitgenodigd.
Leden-waarnemers kunnen worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Artikel 27 De bestuurders worden gekozen voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het
bestuursmandaat neemt een einde van zodra de bestuurder niet langer werkend lid is van de vzw. Bij
overlijden, ontslag of verlies van het mandaat voor het verstrijken van de duur ervan, voltooit de bestuurder
die ter zijner vervanging wordt aangeduid, het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt. In alle gevallen
neemt de bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen zijn functie waar tot in zijn vervanging is
voorzien door de Algemene Vergadering.
Uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen wordt er een
bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen om een nieuwe Raad van Bestuur samen te stellen.
Artikel 28 De Raad van Bestuur is rechtsgeldig samengesteld indien, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, minstens 3 leden van de Raad van Bestuur van de in artikel 26 A en B van
de statuten bedoelde leden van de Raad van Bestuur erop aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit
aanwezigheidsquorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, waarbij in de oproepingsbrief of –e-mail uitdrukkelijk naar dit artikel
wordt verwezen. Deze tweede Raad van Bestuur kan dan rechtsgeldig een beslissing nemen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en ongeacht of minstens 3 leden van de Raad van Bestuur
van de in artikel 26 A en B van de staturen bedoelde leden van de Raad van Bestuur erop aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder beschikt over één stem behoudens de in artikel 26 A en B van de
statuten bedoelde leden van de Raad van Bestuur die elk over twee (2) stemmen beschikken. Ieder lid van de
Raad van Bestuur kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een
ander lid van de Raad van Bestuur. Hiertoe is een schriftelijke volmacht vereist. Wanneer het over personen
gaat is de stemming geheim. Bij staking van stemmen is, behoudens bij geheime stemming, de stem van de
voorzitter van de vereniging beslissend. Bij geheime stemming met betrekking tot een benoeming wordt,
indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid op zich verenigt, tot een herstemming overgegaan
tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben gehaald. Bij deze herstemming is de
kandidaat met het hoogste aantal stemmen verkozen.
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Bij geheime stemming, andere dan voor aanstelling van personeel, is bij staking van stemmen het voorstel
verworpen.
Artikel 29 De Raad van Bestuur vergadert telkens als het belang van de vereniging het vereist, op uitnodiging
van de voorzitter of in opdracht van de secretaris.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of in diens afwezigheid, door een van beide
ondervoorzitters van de vereniging
Dezelfde vereisten dienen in acht genomen als met betrekking tot de uitnodigingen voor de Algemene
Vergadering.
Hij is eveneens verplicht de raad bijeen te roepen op verzoek van ten minste één vijfde van de bestuurders.
Een vijfde van de bestuurders mogen de inschrijving van een punt op de agenda eisen. Mutatis mutandis
gelden dezelfde vormvereisten als met betrekking tot de Algemene Vergadering.
Artikel 30 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en
die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. Uittreksels die moeten worden voorgelegd
worden geldig ondertekend door de voorzitter. Van de notulen wordt binnen de 30 dagen na de vergadering
een eensluidend afschrift toegezonden aan Toerisme Vlaanderen en aan de financieel beheerder van de
provincie Limburg.
Artikel 31 De Raad van Bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.
De raad heeft de meest uitgebreide machten van het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar
doel. Hij kan alle daden van beschikking stellen die niet ingevolge een uitdrukkelijke bepaling van de wet of van
de onderhavige statuten tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.
Hij is onder meer bevoegd voor het kopen, verkopen, hypothekeren, huren en verhuren van alle roerende en
onroerende goederen en om erop zakelijke rechten te vestigen; het aanvaarden of verwerpen van subsidies,
schenkingen en legaten; het beleggen van fondsen; het openen van bank- en postrekeningen; het lenen en
ontlenen van gelden; het toestemmen in arbitrage. De Raad van Bestuur stelt het personeel van de vereniging
aan en ontslaat het. Hij bepaalt de bezoldiging van het personeel, alsmede de vergoedingen van derdenmedewerkers.
Artikel 32 Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Presentiegelden kunnen evenwel worden toegekend en
verplaatsingen kunnen worden vergoed. De Raad van Bestuur stelt het bedrag van de presentiegelden vast.
Artikel 33 De Raad van Bestuur kan een of meer van zijn leden of leden van de vereniging of
vertegenwoordigers van de leden rechtspersonen en zelfs derden, bijzondere en bepaalde machten verlenen
of taken opdragen of zich door hen laten bijstaan.
TITEL V. - Adviescomité
Artikel 34 De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een of meerdere Adviescomités oprichten. De Raad van
Bestuur bepaalt eveneens de samenstelling en de bevoegdheden ervan.
TITEL VI. - Dagelijks Bestuur
Artikel 35 De directeur, die tevens secretaris is, wordt belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Tot de
daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht
om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij
wegens de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur
niet vereisen of niet wenselijk maken.
Hij verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties
en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere dergelijke ondernemingen
of diensten. Hij verricht alle financiële transacties.
Bankrekeningen worden geopend en gesloten bij de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk.
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Voor alle handtekeningen tot dertigduizend euro (€ 30.000), heeft de directeur secretaris alleen optredend
handtekeningbevoegdheid. Voor handtekeningen vanaf dertigduizend euro (€ 30.000), tekenen de
voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
TITEL VII - Vertegenwoordiging
Artikel 36 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, de
vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur voor de handelingen van het dagelijks
bestuur en van de bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat, is de vereniging ten aanzien
van derden zowel in als buiten rechte slechts rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de
secretaris.
De secretaris, die dusdanig namens de Raad van Bestuur optreedt, moet ten aanzien van derden niet doen
blijken van enig besluit of van enige machtiging.
TITEL VII - Rekeningen, begroting, balansen en werking
Artikel 37 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij het einde van het
boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en maakt er de balans van op.
Tevens bereidt hij, op basis van de voorstellen van de directeur de begroting voor het
volgend werkjaar voor.
De balans en de begroting worden opgemaakt overeenkomstig de bepalingen die daartoe werden bepaald in
artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals herhaaldelijk gewijzigd,
en haar uitvoeringsbesluiten.
Deze worden ter goedkeuring aan de statutaire Algemene Vergadering voorgelegd. Het batig saldo
vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszins
worden uitgekeerd aan de leden.
TITEL VIII. - Ontbinding, vereffening
Artikel 38 Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van de ontbinding van rechtswege, kan
slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
23 van deze statuten. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke
daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 39 In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan het
provinciebestuur van Limburg.
Artikel 40 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijven de wet van 27 juni 1921 op de
verenigingen zonder winstoogmerk, zoals herhaaldelijk gewijzigd, en haar uitvoeringsbesluiten toepasselijk, in
zoverre het huishoudelijk reglement geen regeling voorziet.
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