
COORDINATIE EN AANPASSING  VAN DE STATUTEN VAN DE VZW TIELTSE 
MIDDENSTAND 
 
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals grondig 
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 (B.S. , 11 december 2002); 
 
Gelet op de Statuten van de VZW Tieltse Middenstand , goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 17 maart 1988, B.S. 26 mei 1988; 
 
Gelet op de Statutenwijziging  (verplaatsing zetel) van 17 september 1992, B.S. 26 
november 1992; 
 
Gelet op de Statutenwijziging van 10 maart 1994, B.S. 28 april 1994, i.v.m. invoering 
van functie van commissaris (toevoeging art. 8bis); 
 
Gelet op de Statutenwijziging van 20 maart 1997, B.S. 26 juni 1997 i.vm. zetelvestiging 
(art. 1) en invoering van de functie van ondervoorzitter (art. 8);  
 
Gelet op de Statutenwijziging van 20 maart 2003, B.S. 06 juni 2003 i.v.m. met de datum 
van verkiezing en in werking treding van de Raad van Bestuur (art. 7);  
 
Gelet op de Statutenwijziging van 27 mei 2004 , B.S. 09 november 2004 i.v.m. de 
werking van de algemene vergadering  (art. 5 en 6)  + enkele kleinere aanpassingen; 
 
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 wordt 
naar aanleiding hiervan  op de algemene vergadering van * maart 2022 volgende 
aanpassingen en wijzigingen aan de statuten aangebracht:  
 
1. 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: :  De vereniging wordt genoemd 'TIELTSE 
MIDDENSTAND & ONDERNEMINGEN’, afgekort als TMO en heeft haar zetel aan 
de Tenhovestraat 24 8700 Tielt, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Het 
beheersorgaan kan de zetel verplaatsen binnen het grondgebied van de stad Tielt en 
fusiegemeenten. 
 
2. 
De woorden ‘raad van bestuur’ worden overal in de tekst vervangen door ‘het 
bestuursorgaan’. 
 
3. 
Art. 5, 9° wordt als volgt vervangen:  
“ de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap met een sociaal   
   oogmerk”. 
 
4. 
In art. 6 wordt het woord ‘acht’ vervangen door het woord ‘vijftien’. 
 
 
 
 
 



5. 
In art. 7 wordt het woord ‘ontzetting’ vervangen door ‘afzetting’. Na de laatste zin van 
art. 7 wordt volgende bepaling toegevoegd:  
“Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, 
hebbende overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De 
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder 
bevestigen, zo niet eindigt zijn mandaat na afloop van de algemene vergadering.” 
 
 
6. 
In art. 12 worden de woorden “de wet van 27 juni 1921” vervangen door “het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen”. 
 
 
 
 
Aldus wordt volgende COORDINATIE goedgekeurd: 
 
 
ART. 1:  De vereniging wordt genoemd 'TIELTSE MIDDENSTAND & 
ONDERNEMINGEN', met afkorting ‘TMO’ en heeft haar zetel aan de Tenhovestraat 
24 8700 Tielt, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Het beheersorgaan 
kan de zetel verplaatsen binnen het grondgebied van de stad Tielt en fusiegemeenten. 
 
 
ART. 2:  De vereniging heeft tot doel de belangen van de Tieltse middenstanders, vrije 
beroepen en kmo'ers te behartigen en alle gepaste initiatieven te nemen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks er betrekking op hebben. Zij staat en werkt buiten alle partijpolitiek. 
 
ART. 3:  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde 
ontbonden worden door de algemene vergadering. 
 
 
ART. 4:  Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet lager zijn dan 
vier.   Nieuwe leden kunnen op hun verzoek aanvaard worden door de algemene 
vergadering, die hierover beslist zonder verhaal. Ieder lid kan ontslag nemen bij brief, 
gericht aan het bestuursorgaan. Bovendien kan de algemene vergadering een lid 
ontslaan mits respect voor diens rechten van verdediging. 
 
ART. 5:  De algemene vergadering heeft de uitsluitende bevoegdheid inzake: 
1° wijziging van de statuten; 
2° ontbinding van de vereniging; 
3° het aanvaarden en het ontslaan van leden; 
4° de benoeming, het ontslag en de kwijting van de leden van het bestuursorgaan; 
5° goedkeuring van begrotingen en rekeningen; 
6° het toewijzen van de bezittingen van de vereniging ingeval van ontbinding; 
7° het jaarlijks bepalen van de verschuldigde ledenbijdrage; 
8° de benoeming,  het ontslag en de kwijting van de commissarissen; 
9° de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap met een sociaal  
     oogmerk. 
 



In de eerste en derde aangelegenheid moet de beslissing genomen worden met een 
meerderheid van twee derden der stemmen en mits een aanwezigheid van minstens twee 
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging betrekking 
heeft op het doel, kan zij alleen worden aangenomen  met  een meerderheid van vier 
vijfden van de stemmen.  In alle andere aangelegenheden beslist de algemene 
vergadering met een gewone meerderheid. Elk lid beschikt over één stem. 
 
ART. 6:  De algemene vergadering vergadert minstens driemaal per jaar. De leden 
worden  ten minste vijftien dagen vooraf schriftelijk uitgenodigd. De oproepingsbrief 
bevat de agenda. Bij het nemen van de besluiten mag niet van de agenda afgeweken 
worden tenzij mits eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Een 
lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen mits voorlegging aan de voorzitter van 
een schriftelijke volmacht. 
 
ART. 7:  De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit ten 
minste vier leden die voor de duur van drie jaar worden benoemd door de algemene 
vergadering. Het wordt verkozen in de loop van de maand maart en treedt in functie 
vanaf 1 juli  daaropvolgend. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt en verbindt de 
vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Het mag alle nodige 
verbintenissen aangaan om het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren. 
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig 
ondertekend door de voorzitter en  door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze 
moeten  ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit van het beheersorgaan 
of van enige machtiging.  Het mandaat van de leden van het bestuursorgaan eindigt bij 
het verstrijken ervan, bij overlijden, bij ontslag of bij afzetting door de algemene 
vergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn 
mandaat, hebbende overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te 
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de 
gecoöpteerde bestuurder bevestigen, zo niet eindigt zijn mandaat na afloop van de 
algemene vergadering. 
 
ART. 8:  Het bestuursorgaan  kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. Het bestuursorgaan mag indien nodig een 
afgevaardigde bestuurder aanstellen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. 
Hij oefent zijn bevoegdheden uit onder het toezicht  van het bestuursorgaan, dat hem ten 
alle tijde uit dit mandaat kan ontzetten.  
 
ART. 9:  De algemene vergadering kiest uit haar leden twee commissarissen belast met 
de controle van de rekeningen in de loop van de maand september en telkens wanneer 
zij het nuttig oordelen. Zij worden benoemd voor de duur van drie jaar. Het mandaat 
van commissaris is onverenigbaar met het mandaat van bestuurder. 
 
ART. 10:  Het boekjaar van de vereniging eindigt op 31 december en vangt aan op 1 
januari. 
 
ART. 11:  De bezittingen van de vereniging zullen na de ontbinding toegewezen worden 
aan een vereniging of een werk waarvan het sociaal doel overeenkomt met het doel van 
onderhavige vereniging. In geen geval kunnen leden of gewezen leden aanspraak maken 
op het maatschappelijk vermogen, noch teruggave eisen van de door hen betaalde 
bijdragen. 
 



ART. 12:  Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de 
beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zijn 
uitvoeringsbesluiten  van toepassing. 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
de voorzitter, 
 
 
Chris BALLYN 
 
 
 


