Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang vzw in oprichting
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

STATUTEN OPRICHTING VZW

Tussen ondergetekenden, zijnde rechtspersonen:
3Wplus Kinderopvang vzw, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent
Blenders vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout
KU Leuven, rechtspersoon sui generis op basis van de wet van 12/8/2011, Oude Markt 13, 3000 Leuven
CEGO vzw, Schapenstraat 34, 3000 Leuven
De Blauwe Lelie, OCMW -vereniging, Ruddershove 4, 8000 Brugge
Felies vzw, Urbgain Britsierlaan 5, 1030 Brussel
IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, De Vunt 17, 3220 Holsbeek
Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
Komma vzw, Hendrik I lei 17, 1800 Vilvoorde
Landelijke Kinderopvang vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
Leren@Vaart vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
Limburgs Steunpunt Kinderopvang vzw, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Thuishulp vzw, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw, Potvlietlaan 4, 2600 Antwerpen
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent
UnieKO Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang vzw, Kasteeldreef 66, 9120 Beveren

UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Vormingscentrum opvoeding kinderopvang vzw, Raas van Gaverestraat 67A, 9000 Gent
VDKO vzw, Hendrik I lei 17, 1800 Vilvoorde
Vlaams Welzijnsverbond vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
VVSG vzw, Paviljoenstraat 7-9, 1030 Brussel

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd, hierna de vzw-wet genoemd.
Als onderdeel van deze overeenkomst stellen de bovenvermelde personen de hierna vermelde statuten
vast die zullen gelden als de statuten van deze vereniging:

Hoofdstuk I Naam – zetel – duur – doel
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang’

Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel gevestigd te 1060 Brussel, Hallepoortlaan 27, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
De zetel kan door de Algemene Vergadering worden verplaatst met inachtneming van de formaliteiten
die door de vzw-wet en voor een statutenwijziging door deze statuten worden voorgeschreven.

Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 4
Het doel van de vereniging is het op duurzame wijze inrichten van een ondersteuningsnetwerk
kinderopvang dat vraaggestuurd ondersteuning biedt aan organisatoren, en organisatoren toeleidt naar
relevante partners die de ondersteuning kunnen opnemen.
De ondersteuning aan de organisatoren kinderopvang houdt conform de regelgeving van de
subsidiërende Vlaamse overheid zonder hiertoe beperkt te zijn, onder meer in:


versterking in hun zelfredzaamheid en initiatiefkracht, met het oog op een kwaliteitsvolle en
duurzame sector en dienstverlening;



bijstand gedurende alle fases van kinderopvang;



geïntegreerde ondersteuning op diverse onderling samenhangende thema’s (infrastructuur,
veiligheid en gezondheid, omgang met kinderen en gezinnen, personeelsbeleid, organisatie,
samenwerking met de Vlaamse overheid en lokale besturen, aandacht voor kwetsbare
gezinnen en specifieke zorgbehoefte, flexibele opvang).

De vereniging zal met het oog op de realisatie van de doelstellingen met de bevoegde Vlaamse
overheid samenwerkingsovereenkomsten, waarin de opdrachten, voorwaarden en modaliteiten
geconcretiseerd worden, afsluiten. Als netwerkorganisatie zal de vereniging instaan voor de optimale
inzet van de voor de realisatie van deze opdrachten ter beschikking gestelde middelen.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen. Dit houdt onder andere in dat de
vereniging ook andere middelen dan de subsidies, verstrekt door de Vlaamse overheid, kan verwerven
met het oog op de realisatie van haar doelstellingen.

Hoofdstuk II De leden
Artikel 5
§ 1 De vereniging is samengesteld uit haar leden. Het aantal leden is principieel onbeperkt met een
minimumaantal van zes leden. De leden worden onderverdeeld in stichtende leden en gewone leden.
Samen vormen zij de werkende leden. Met de term ‘leden’ in de statuten worden de werkende leden
bedoeld.
De raad van bestuur kan onder door haar te bepalen voorwaarden daarnaast ook toegetreden leden
aanvaarden die geen stemrecht genieten op de algemene vergadering.
De stichtende leden van de vereniging zijn de rechtspersonen bedoeld in het Besluit van de Vlaamse
Regering houdende toekenning van een subsidie aan het ondersteuningsnetwerk kinderopvang van 23
februari 2018, die door het onderschrijven van de stichtingsakte deelnemen aan de oprichting van de
vereniging:
-

de organisaties die op 31 december 2017 een subsidie voor ondersteuning kinderopvang
krijgen op basis van een van de besluiten, vermeld in voormeld Besluit van de Vlaamse
Regering;

-

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten met betrekking tot haar inbreng en
deelneming bij de oprichting van de rechtspersoon in functie van het geïntegreerd
ondersteunen van organisatoren op het lokale niveau

-

belangenbehartigende vertegenwoordigers van organisatoren met ervaring in geïntegreerd
ondersteunen van organisatoren met name het Vlaams Welzijnsverbond, SOM en UNIEKO.

§ 2 De vereniging zal bij besluit van de Algemene Vergadering natuurlijke personen op grond van hun
onafhankelijkheid als leden aanvaarden, zijnde leden die op geen enkele wijze, ook niet financieel
afhankelijk van of gerelateerd met een of meer leden van de vereniging of doelgroepen van de leden
van de vereniging zijn. Uit deze onafhankelijke leden worden de voorzitter en ondervoorzitter van de
Algemene Vergadering, alsook de leden van de Raad van Bestuur gekozen op de wijze zoals hierna
bepaald. Hun verzoek om toelating als lid moet schriftelijk worden ingediend bij de Raad van Bestuur.
§ 3 De vereniging kan bij besluit van de Algemene Vergadering rechtspersonen als nieuwe leden
aanvaarden op grond van


hun aantoonbare meerwaarde, complementaire of specifieke deskundigheid ten opzichte van
de reeds aanwezige expertise bij de stichtende leden, en/of



hun ervaring, desgevallend als vertegenwoordiger, met de doelgroepen en in de sector van de
kinderopvang,



en hun bereidheid om desgevallend opdrachten voor hetzij de hele sector, hetzij specifieke
doelgroepen voor het hele Vlaamse grondgebied op te nemen.

Kandidaat nieuwe leden die aan voormelde voorwaarden beantwoorden en voor de financiering van
hun activiteiten een beroep op de middelen van de vereniging doen, zullen via een voorafgaande
publieke inschrijvingsprocedure, rekening houdende met de geplande activiteiten van de vereniging en
de hiervoor beschikbare middelen, geselecteerd worden voor ze door de Algemene Vergadering
worden aanvaard.

De kandidaat nieuwe leden die voor de financiering van hun activiteiten over eigen middelen
beschikken en derhalve geen beroep doen op de middelen van de vereniging, richten hun schriftelijke
aanvraag aan de voorzitter van de Raad van Bestuur waarin ze aantonen op welke wijze ze
beantwoorden aan de voorwaarden, gesteld in deze paragraaf. De voorzitter van de Raad van Bestuur
legt de aanvraag binnen de drie maanden na de indiening ter beslissing voor aan de Algemene
Vergadering.

Artikel 6
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a.

de statuten, de werkingscode en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de
besluiten van haar organen na te leven;

b.

de belangen van de vereniging na te streven en actief bij te dragen tot de realisatie van de
doelstellingen van de vereniging;

c.

bij wijziging van hun in het register van de leden opgenomen gegevens de nieuwe gegevens
zonder verwijl kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.

Artikel 7
§ 1 De hoedanigheid van lid gaat verloren:
a)

door vrijwillig ontslag, dat schriftelijk aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld en dat te
allen tijde kan gebeuren

b)

door overlijden of rechtsonbekwaamheid van het lid-natuurlijke persoon

c)

door de ontbinding, fusie, splitsing, faillissement of vereffening van het lid-rechtspersoon

d)

door uitsluiting door de Algemene Vergadering overeenkomstig de voorwaarden van artikel 12
van de vzw-wet.

e)

Voor de onafhankelijke leden: door hun aanstelling als bestuurder

§ 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 vereniging noch op de door hem afgestane voorwerpen
of goederen, noch op terugbetaling van de eventuele gestorte bijdragen.

Artikel 8
De leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

Hoofdstuk III Algemene Vergadering
Artikel 9
§ 1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Algemene Vergadering of bij
diens afwezigheid en/of verhindering door de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering. De
voorzitter en de ondervoorzitter zijn werkende leden.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering zijn natuurlijke personen, die
gekwalificeerd zijn als onafhankelijk zoals bepaald in artikel 5 §2. De voorzitter en ondervoorzitter
worden bij bijzondere meerderheid aangesteld door de leden van de Algemene Vergadering. De
bijzondere meerderheid wordt bereikt als minstens twee derden van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarvan minstens twee derden het voorstel aanvaarden.
Het secretariaat van de Algemene Vergadering wordt waargenomen door een daartoe door de
Algemene Vergadering aangeduide persoon.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde personen uitnodigen die omwille van hun specifieke
knowhow of expertise om de Algemene Vergadering als adviseur kunnen bijstaan bij het nemen van
beslissingen.
§ 2 Elk lid-rechtspersoon heeft het recht door één vertegenwoordiger aanwezig te zijn op en deel te
nemen aan de Algemene Vergadering. Het is de leden-rechtspersonen toegestaan om naast deze
vertegenwoordiger een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden.
Het secretariaat houdt in opdracht van de Raad van Bestuur een register bij van de vertegenwoordigers
en hun eventuele plaatsvervanger met aanduiding van het lid-rechtspersoon waardoor zij werden
afgevaardigd en, in voorkomend geval, van de hoedanigheid uit hoofde waarvan zij werden
afgevaardigd.
Aan het mandaat van de vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon wordt een einde gesteld door:


overlijden of rechtsonbekwaamheid



ontslag



van rechtswege, het verlies van het hoedanigheid uit hoofde waarvan de betrokken persoon
werd afgevaardigd en zoals dit blijkt uit het in artikel 17 van deze statuten bedoelde register
van vertegenwoordigers.



Intrekking van het mandaat door de rechtspersoon die de vertegenwoordiger afvaardigt.

De leden zijn verplicht om over te gaan tot de aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger in de
loop van de eerste drie maanden volgend op het vacant worden van het mandaat van hun
vertegenwoordiger.
§3 De voorzitter van de Algemene Vergadering, of bij diens afwezigheid of verhindering, de
ondervoorzitter van de Algemene Vergadering, heeft benevens het leiden van de beraadslagingen van
de Algemene Vergadering als opdracht:


als waarnemer deel te nemen aan de Raad van Bestuur met adviserende stem;



zich te informeren over de belangen van de leden en deze ter kennis te brengen aan de Raad
van Bestuur;



mee te werken aan samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in artikel 4;



mee te werken aan de voorbereiding van ondernemingsplannen, budgetten en begrotingen die
door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgesteld;



in afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur het personeel van de vereniging
aan te sturen.

Artikel 10
De Algemene Vergadering is conform de vzw-wet uitsluitend bevoegd voor:
a.

het wijzigen van de statuten

b.

het benoemen en afzetten van bestuurders

c.

het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval
een bezoldiging wordt toegekend, hierin begrepen de verdeling der middelen;

d.

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

e.

het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen

f.

het vrijwillig ontbinden van de vereniging

g.

de aanvaarding van nieuwe leden en het uitsluiten van een lid

h.

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk of gelijkwaardig

i.

alle gevallen waarin deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.

Bovendien is de Algemene Vergadering bevoegd voor het nemen van beleidsbeslissingen die door de
Raad van Bestuur voorbereid worden, zijnde:
j.

de beslissing over het uitzetten van strategische lijnen in een missie, visie, het identificeren
van en inspelen op trends en innovatie

k.

de beslissing over het realiseren van een coöperatief model: via samenwerking meerwaarde
realiseren, hierin begrepen de beslissing over het initiëren, samenstellen en samenroepen van
werkgroepen

l.

de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de subsidiegever

m. de goedkeuring van het kwaliteitssysteem
n.

de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement

o.

de goedkeuring procedure kandidaat nieuwe leden

p.

de beslissing om personeel aan te werven (de aanduiding en afzetting van personeelsleden
behoort evenwel tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur)

Artikel 11
§1 De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur bijeengeroepen
telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen indien
de voorzitter van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur of ten minste één vijfde van de leden
erom verzoekt. Daartoe moeten deze leden per gewone brief of per e-mail een gezamenlijk schriftelijk
verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur met opgave van de agendapunten die ze
wensen te bespreken. Op verzoek van één vijfde van de leden moet de voorzitter van de Raad van
Bestuur binnen de 21 dagen in de bijeenroeping van de Algemene Vergadering voorzien en moet de
bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
De Algemene Vergadering moet ten minste twee maal per jaar bijeenkomen, waarvan één in de loop
van de eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar voor het goedkeuren van de
jaarrekening van het afgelopen boekjaar, de goedkeuring van het beleid van de bestuurders over het
afgelopen boekjaar en de goedkeuring van het verslag van de commissaris over de jaarrekening.

Tenzij de eerste algemene vergadering zich hierover al uitspreekt, zal een tweede bijeenkomst van de
Algemene Vergadering voor de start van het nieuwe boekjaar plaatsvinden ter goedkeuring van de
begroting van het nieuwe boekjaar.
§ 2 Alle leden worden ten minste vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering door de voorzitter van
de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid en/of verhindering door de ondervoorzitter van de Raad
van Bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging gebeurt bij gewone post of email en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de Algemene Vergadering.
§ 3 De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt in samenspraak met de voorzitter van de Algemene
Vergadering de agenda voor de vergaderingen vast. In de gevallen waarin de Algemene Vergadering
wordt samengeroepen op initiatief van de Raad van Bestuur of van ten minste één vijfde van de leden
dient de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur, respectievelijk deze leden
aangedragen punten op de agenda te plaatsen. In laatstbedoeld geval blijft de voorzitter van de Raad
van Bestuur evenwel bevoegd om in samenspraak met de Voorzitter van de Algemene Vergadering
andere punten op de agenda te plaatsen. Elk bijkomend agendapunt aangebracht door één twintigste
van de leden tot minstens drie dagen voor de vergadering wordt op de agenda gebracht. Hun verzoek
tot aanvulling van de agenda moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van
Bestuur.
§ 4 Er mag op de Algemene Vergadering niet worden afgeweken van de agenda tenzij alle leden van
de vereniging, aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering, hiermee akkoord gaan.

Artikel 12
§ 1 Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hiertoe
is een schriftelijke volmacht vereist. Ieder lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
§ 2 Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. De leden die tot bestuurder zijn
aangesteld, oefenen voor de duur van hun mandaat als bestuurder geen stemrecht uit in de Algemene
Vergadering.
§ 3 Behoudens de gevallen waarvoor volgens de vzw-wet of de statuten

een bijzonder

aanwezigheidsquorum is vereist, kan de Algemene Vergadering rechtsgeldig beslissen indien ten
minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met
inachtneming van een termijn voor oproeping van vijftien dagen worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda en kan op deze tweede vergadering rechtsgeldig een beslissing worden genomen, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissingen worden behoudens wanneer de wet of de statuten iets anders vermelden genomen bij
gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

§ 4 Over een wijziging van de statuten kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beslissen
voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en voor zover ten minste twee
derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen
worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige

of

vertegenwoordigde

leden,

waarbij

onthoudingen

en

ongeldige

stemmen

als

tegenstemmen zullen meegeteld worden.
§ 5 Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden niet als uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen
is het voorstel verworpen. In de gevallen waarvoor de vzw-wet en de statuten een bijzondere
stemmenmeerderheid voorzien, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen meegeteld als
tegenstemmen.
§ 6 Voor een wijziging van het doel moet de in § 4 omschreven procedure worden gevolgd met dat
verschil dat een wijziging van het doel slechts kan worden aangenomen met een meerderheid van
vier/vijfde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 13
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt. Deze worden binnen vijftien dagen na de
Algemene Vergadering schriftelijk ter goedkeuring aan de leden overgemaakt. De leden hebben vanaf
de verzenddatum dertig dagen om hun eventuele bemerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Bij
gebreke aan bemerkingen worden de notulen verondersteld goedgekeurd te zijn.
De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering of bij
zijn afwezigheid door de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering, alsmede door de leden die dit
wensen en door de secretaris.
De notulen worden bijgehouden in een daartoe bestemd register dat gehouden wordt op de zetel van
de vereniging. Overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van het KB van 26
juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van de verenigingen zonder winstoogmerk en
van de stichtingen kunnen deze notulen door de leden van de vereniging geraadpleegd worden.
Belanghebbende derden die inzage in de besluiten van de Algemene Vergadering wensen te krijgen,
dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, waarin ze hun
belang aantonen en de redenen van hun verzoek motiveren.

Hoofdstuk IV Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste vijf bestuurders.
§ 2 De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering bij bijzondere
meerderheid – dit houdt in dat minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en dat minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het voorstel goedkeuren

- gekozen uit de groep van leden van de Algemene Vergadering, van wie de kwalificatie beantwoordt
aan volgende voorwaarden:


onafhankelijk zoals bedoeld in artikel 5 §2



ervaring als bestuurder



beschikkend

over

bijzondere

vaardigheden

inzake

hetzij

bestuur

van

verenigingen,

organisatie, financiën, juridische zaken of risicobeheersing met dien verstande dat met het oog
op een goed en een transparant bestuur bij de samenstelling van de Raad van Bestuur met de
complementariteit van de vaardigheden der bestuurders rekening wordt gehouden.
Gezien er geen onafhankelijke leden zijn als stichter, geldt bij oprichting dat de bestuurders worden aangeduid
onder personen die in aanmerking komen als onafhankelijk lid.
De leden van de Raad van Bestuur zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering met dezelfde
meerderheden als hiervoor bedoeld afzetbaar.
Hun mandaat loopt voor een periode van vier jaar. Bestuurders kunnen maximaal twee opeenvolgende
termijnen besturen. De bestuurders, die werden aangesteld in een tussentijds opengevallen
bestuursfunctie, voltooien slechts het bestuursmandaat van de bestuurders die zij opvolgden. De
vervangingstermijn telt mee als één termijn.
Om de vier jaar worden minstens twee leden van de Raad van Bestuur vervangen door de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan beslissen na de eerste periode van vier jaren vanaf de
oprichting hiervan af te zien.
De leden van de Raad van Bestuur houden voor de duur van hun bestuursmandaat van rechtswege op
werkend lid van de Algemene Vergadering te zijn. Na beëindiging van hun bestuursmandaat worden
de bestuurders slechts terug werkend lid worden indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in de uitoefening van
hun bestuursmandaat worden vergoed.
De bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.
§ 3 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Bij afwezigheid en/of verhindering van de voorzitter worden zijn functies, zoals deze hem bij deze
statuten worden toegekend, waargenomen door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid en/of
verhindering, door de bestuurder die het oudste is in leeftijd.
De voorzitter is in de gevallen dat de statuten die voorziet, belast met de bijeenroeping van en met de
leiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
De bestuurders oefenen als een college hun mandaat uit.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde met een schriftelijke
mededeling aan de leden van de Raad van Bestuur uit hun functie als voorzitter respectievelijk

ondervoorzitter ontslag nemen. De functie van voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter kan eveneens
beëindigd worden bij beslissing van de Raad van Bestuur, na hierover overleg gepleegd te hebben met
de voorzitter van de Algemene Vergadering.
§ 4 Indien door een vrijwillige ontslagname van een bestuurder het aantal bestuurders onder het
wettelijke minimum daalt, zal de Algemene Vergadering binnen vier maanden na het vacant worden
ervan, overeenkomstig de bepalingen in § 2, overgaan tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder.
De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat verder uit te oefenen tot in diens
vervanging wordt voorzien. De bestuurders van wie het mandaat een einde heeft genomen, zijn
maximaal twee maal herverkiesbaar.

Artikel 15
§ 1 De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomt telkens wanneer dit vereist is in het
belang van de vereniging. In elk geval komt de Raad van Bestuur minstens vier maal per jaar bijeen.
§ 2 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid en/of verhindering, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid en/of verhindering door de bestuurder die oudst in leeftijd is.
Aan de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door de voorzitter van de Algemene Vergadering, of bij
afwezigheid of verhindering door de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering, met adviserende
stem zoals hiervoor bepaald.
§ 3 Alle leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Algemene Vergadering worden ten
minste vijftien dagen op voorhand uitgenodigd op de vergadering van de Raad van Bestuur. Deze
uitnodiging gebeurt bij gewone post of per e-mail en bevat de dag, het uur, de plaats van de
bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de agenda. De oproeping wordt ondertekend door de
voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid en/of verhindering, door de ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid en/of verhindering door de bestuurder die oudst in
leeftijd is.
Van deze vormvoorschriften kan afgeweken worden indien de leden van de Raad van Bestuur en de
voorzitter van de Algemene Vergadering hiermee unaniem instemmen.
§ 4 Er kan slechts van de agenda van de Raad van Bestuur worden afgeweken indien alle leden van
de Raad van Bestuur, die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiermee akkoord
gaan.
§ 5 De Raad van Bestuur mag, zo hij het noodzakelijk acht, op de bijeenkomst personen uitnodigen
omwille van hun bijzondere expertise of vaardigheden.

Artikel 16
§ 1 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. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan slechts één ander lid van de Raad van Bestuur
vertegenwoordigen.
§ 2 Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt over één stem.
§ 3 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid en/of verhindering, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid en/of verhindering door de bestuurder die oudst in leeftijd is. De Raad van Bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen indien ten minste de twee derden van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan met
inachtneming van een termijn van vijftien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda en kan op deze tweede vergadering rechtsgeldig een beslissing worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen. Een onthouding of een ongeldige stem wordt niet als stem
aangerekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming
over te gaan en dient het besluit genomen te worden met eenparige goedkeuring. Deze procedure kan niet gevolgd
worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

§ 4 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid en/of verhindering, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid en/of
verhindering door de bestuurder die oudst in leeftijd is.
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bijzonder bestemd en op de zetel van de vereniging
gehouden register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend verklaard
door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid en/of
verhindering door de bestuurder die oudst in leeftijd is.
De leden kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur inkijken in het register dat bewaard wordt
op de zetel van de vereniging overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van
het KB van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder
winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen.

Artikel 17
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging, vertegenwoordigt deze in en buiten rechte en
beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet of door deze statuten exclusief zijn voorbehouden
aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur,
daaronder begrepen het organiseren, en na hiertoe door de Algemene Vergadering gemachtigd te zijn
het aanstellen, ontslaan en bezoldigen van het personeel alsook het opstellen van het Huishoudelijke
Reglement dat voor beslissing aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.
Onder voorbehoud van de bevoegdheden die volgens de statuten van de vereniging aan de Algemene
Vergadering worden voorbehouden, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid
voor het stellen van daden van beschikking. Inzonderheid zal de Raad van Bestuur volgende taken
vervullen:


ontwerp van begroting en van de verdeling van de middelen, voorbereiden van strategische
lijnen,



het voorbereiden en opstarten van de selectieprocedure conform het Huishoudelijk Reglement
met het oog op de aanstelling van kandidaat-ondersteuningsorganisaties door de Algemene
Vergadering tot nieuwe werkende leden;



dagelijkse werking vzw, waaronder het uitvoeren van betalingen



regeling geschillen



aansturing van het personeel.

De Raad van Bestuur treedt op voor de vereniging als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De
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openbaarmakingsformaliteiten, zoals voorgeschreven door de vzw-wet, in acht worden genomen.
De Raad van Bestuur staat in voor het bijhouden van een register van leden op de zetel van de
vereniging waarin de naam, voornamen en woonplaats van de leden-natuurlijke personen worden
opgenomen en van de leden-rechtspersonen de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Alle
beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden of iedere andere reden waardoor,
ingevolge artikel 7, de hoedanigheid van lid verloren gaat, moeten door toedoen van de Raad van
Bestuur worden bekendgemaakt in het register van leden binnen acht dagen nadat hij kennis heeft
gekregen van het verlies van de hoedanigheid van lid.
De Raad van Bestuur staat ook in voor het bijhouden van een afzonderlijk register van de
vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen en, in voorkomend geval, hun vervanger met
aanduiding van het lid waardoor zij werden afgevaardigd en, in voorkomend geval, de hoedanigheid
uit hoofde waarvan zij werden afgevaardigd.
Artikel 18
De Raad van Bestuur kan in overleg met de voorzitter van de Algemene Vergadering voor bepaalde
handelingen en daden van dagelijks bestuur bepaalde van zijn bevoegdheden opdragen aan één of
meer personen, al dan niet bestuurder of lid, die, indien er meer dan één persoon wordt aangeduid,
gezamenlijk optreden. Deze perso(o)n(en) kunnen te allen tijde met een schriftelijke mededeling aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur uit hun functie ontslag nemen en kunnen te allen tijde afgezet
worden door de Raad van Bestuur.

Tot de daden van 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
gering belang, hetzij wegens de noodzaak een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de
Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De bevoegdheid van deze perso(o)n(en) wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, die eveneens
de duur van het mandaat bepaalt.
Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur ingetrokken worden.

Artikel 19
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 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
gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur en een andere bestuurder.
Deze bestuurders, die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet
doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 20
De Raad van Bestuur kan in overleg met de voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalde van
haar bevoegdheden delegeren aan bijzondere mandatarissen die al dan niet lid zijn van de vereniging.
Deze bijzondere mandatarissen moeten hun bevoegdheid te allen tijde kunnen bewijzen aan de hand
van een volmacht en kunnen de vereniging slechts verbinden binnen de perken van het hun verleende
mandaat.

Artikel 21
Onverminderd de regeling van artikel 26septies van de vzw-wet wordt door de bestuurders geen
persoonlijke

verplichting aangegaan

betreffende

de

verbintenissen

van

de

vereniging.

Hun

aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen
in hun bestuur.
Hoofdstuk V Begrotingen – rekeningen - controle

Artikel 22
§ 1 Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december.
§ 2 Ieder jaar stelt de Raad van Bestuur de rekeningen op en bereidt een voorstel van begroting voor
en legt deze, binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, ter goedkeuring voor aan de
Algemene Vergadering.

De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen die daartoe werden bepaald in artikel
17 van de vzw-wet en de uitvoeringsbesluiten.
Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de Algemene Vergadering zich uit
over het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, aan de commissarissen.
Indien de jaarrekening een positief saldo zou aangeven, zal het aanleggen van de eventuele reserves
in voorkomend geval gebeuren conform de regelgeving van de subsidiërende overheid.
§ 3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen dertig dagen na de
goedkeuring

neergelegd

wordt

op

de

griffie

van

de

ondernemingsrechtbank

waar

het

verenigingsdossier van de vereniging gehouden wordt, of indien dit vereist is door de vzw-wet, op de
Nationale Bank van België.

Artikel 23
Indien de vereniging met toepassing van artikel 17, § 5 van de vzw-wet of andere op haar toegepaste
wetgeving verplicht is de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid, in het licht van de wet en van deze statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening
moeten worden vastgesteld op te dragen aan één of meer commissarissen, zijn de in artikel 17, § 7
vzw-wet vermelde artikelen van het Wetboek van vennootschappen mutatis mutandis van toepassing
op de vereniging.

Hoofdstuk VI Ontbinding, vereffening
Artikel 24
Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan alleen
de Algemene Vergadering besluiten tot een ontbinding van de vereniging overeenkomstig de procedure
bepaald in artikel 12 van deze statuten en artikel 20 van de vzw-wet.
De vereniging zal in geen geval ontbonden worden door het overlijden, de ontbinding of het uittreden
van de leden voor zover het aantal leden hierdoor niet daalt tot minder dan drie.
In geval van een vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank één of meer vereffenaars. Diegene die de vereffenaar(s) benoemt, bepaalt tevens hun
bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 25
In geval van ontbinding worden de roerende en onroerende activa na aanzuivering van de schulden
overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig onbaatzuchtig doel nastreeft als deze
vereniging. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden welke vereniging
het vereffeningssaldo zal ontvangen. Bij ontstentenis van een beslissing van de Algemene Vergadering
over de bestemming van het vereffeningssaldo, wordt deze bestemming bepaald door de
vereffenaar(s).

Artikel 26
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de vzw-wet, of de wetgeving die deze
wet zou vervangen of wijzigen na oprichting van de vereniging, de algemene wettelijke bepalingen, het
huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake van toepassing.

Overgangsbepalingen
In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot éénendertig december
van het eerste volledige daaropvolgende burgerlijke jaar.

Aldus aangenomen op de oprichtingsvergadering van 11 december 2018 ,
Te Brussel,
Getekend door de oprichters,

3Wplus Kinderopvang vzw, hier vertegenwoordigd door De Mol Micheline en Lemonnier Martine

Arteveldehogeschool vzw, hier vertegenwoordigd door Legrand Tomas

Blenders vzw, hier vertegenwoordigd door Berghmans Stéphane

KU Leuven, rechtspersoon sui generis op basis van de wet van 12/8/2011, hier vertegenwoordigd door
Daems Mieke

CEGO vzw, hier vertegenwoordigd door Heylen Ludo

De Blauwe Lelie, OCMW -vereniging, hier vertegenwoordigd door Zutterman Rocky

Felies vzw, hier vertegenwoordigd door Verdoodt Elke

IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, hier vertegenwoordigd door Vandenberg Hans

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw, hier vertegenwoordigd door
Hendrickx Veerle

Komma vzw, hier vertegenwoordigd door De Raes Antoine

Landelijke Kinderopvang vzw, hier vertegenwoordigd door Houthuys Mia

Leren@Vaart vzw, hier vertegenwoordigd door Houthuys Mia

Limburgs Steunpunt Kinderopvang vzw, hier vertegenwoordigd door Bloemen Rik

Thuishulp vzw, hier vertegenwoordigd door Callewaert Paul en Van Mossevelde Karin en
Vannieuwenhuyze Gino

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw, hier vertegenwoordigd door Jaminé Luc

Stad Gent, hier vertegenwoordigd door Decruynaer Elke

UnieKO Beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang vzw, hier vertegenwoordigd door

Depreitere Daniëlle

UNIZO vzw, hier vertegenwoordigd door Van Assche Danny

Vormingscentrum opvoeding kinderopvang vzw, hier vertegenwoordigd door De Bruyne Christine

VDKO vzw, hier vertegenwoordigd door De Raes Antoine

Vlaams Welzijnsverbond vzw, hier vertegenwoordigd door Delaruelle Hendrik

VVSG vzw, hier vertegenwoordigd door Vos Annemie

