FOVIG V.Z.W.
ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236
Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002.
BENAMING EN ZETEL
Art. 1. De vereniging heeft als naam: ‘Federatie van
ouderverenigingen en gebruikersraden in instellingen voor
personen met een handicap’ afgekort ‘FOVIG’ en heeft haar zetel
te 9470 Denderleeuw, A. Rodenbachstraat 20 — gerechtelijk
arrondissement Dendermonde.
MAATSCHAPPELIJK DOEL
Art. 2. De vereniging heeft tot doel het promoveren en
verdedigen van de belangen en rechten van de door de
ouderverenigingen en gebruikersraden vertegenwoordigde
personen met een handicap binnen de bestaande instellingen en
voorzieningen, het bijdragen tot de optimale uitbouw van deze
instellingen en voorzieningen, en het vertegenwoordigen van
voornoemde personen met een handicap bij officiële instanties.
Meer in het bijzonder heeft FOVIG tot doel:
•
De ouderverenigingen en gebruikersraden te informeren, te
vormen, te begeleiden en te helpen met betrekking tot hun
opdracht van:
o collectief overleg, participatie en inspraak binnen de
voorzieningen voor personen met een handicap
o individuele en persoonsgebonden ondersteuning met
het oog op de realisatie van de hoogst mogelijke
kwaliteit van bestaan voor de persoon met een
handicap en de optimalisatie van het algemeen
dienstverleningsaanbod van de voorzieningen voor
personen met een handicap
•
De gebruikers zelf te informeren, begeleiden en
ondersteunen bij alle materies inzake opvang, behandeling,
begeleiding, opvoeding en wonen die henzelf en hun
wettelijke vertegenwoordigers in hun natuurlijk leef- en
woonmilieu direct en rechtstreeks aanbelangen

Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken:
 ontplooit de vereniging op zelfstandige en onafhankelijke wijze
haar eigen werking
 ondersteunt zij activiteiten waarbij steeds de persoon met een
handicap en zijn wettelijke vertegenwoordigers norm en
toetssteen zijn
 fungeert zij niet enkel als een doorgeefluik voor collectieve en
individuele ondersteuning maar doet zij ook aan
daadwerkelijke begeleiding en ondersteuning op collectief en
individueel vlak
 organiseert zij activiteiten van informatieve, vormende,
sociale en culturele aard met het oog op de ondersteuning van
de persoon met een handicap
 stimuleert zij de samenwerking tussen gebruikers en
dienstverleners bij de ondersteuning van de persoon met een
handicap
 ontwikkelt ze samenwerking en ervaringsuitwisseling tussen
haar leden op collectief en individueel vlak
Art. 3. De vereniging heeft provinciale afdelingen waarvan de
werking vastgelegd wordt door het huishoudelijk reglement.
LEDEN
Art. 4.
S 1. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste zes
bedragen
§ 2. De vereniging telt drie soorten leden:
1.
Effectieve leden.
Zij bestaan uit ouderverenigingen en gebruikersraden die
vertegenwoordigd worden door hun afgevaardigde. Enkel zij
hebben de volledige bevoegdheid en het stemrecht op de
algemene
vergadering,
Zij
hebben
de
jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage betaald en de afgevaardigden
worden voorgedragen door hun vereniging (V.Z.W. of
feitelijke vereniging). Jaarlijks worden zij aanvaard en
bekrachtigd door de algemene vergadering. Het maximale
aantal leden per provinciale werking wordt beperkt tot 5
effectieve leden
2.
Toegetreden leden
Zijn de ouderverenigingen en gebruikersraden die de

3.

jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage hebben betaald.
Steunende leden
Verenigingen of private personen die enkel een abonnement
op het ledenblad wensen te ontvangen.

§ 3. Elk lid dat de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald wordt als
ontslagnemend beschouwd.
LIDGELD
Art. 5. Jaarlijks wordt een lidgeld betaald dat door de raad van
bestuur wordt vastgesteld en maximum 250 mag bedragen.
ALGEMENE VERGADERING
Art. 6.
§ 1. De algemene vergadering bestaat uit al de effectieve leden.
Elk lid mag door een ander gevolmachtigd effectief lid
vertegenwoordigd worden. Geen vertegenwoordiger mag echter
beschikken over meer dan één volmacht. Een algemene
vergadering wordt samengeroepen door een schriftelijke
uitnodiging uitgaande van een beslissing van de raad van
bestuur, hetzij per brief, hetzij per e-mail, minimaal 8
kalenderdagen vooraf aan de datum van bijeenroeping en de
uitnodiging bevat de agenda. Op verzoek van 1/5 de van de
effectieve leden van de algemene vergadering kunnen tussen de
datum van bijeenroeping en drie werkdagen voor de feitelijke
algemene vergadering nog agendapunten worden toegevoegd
die verplicht behandeld moeten worden.
§ 2. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering
gehouden in de loop van het eerste kwartaal van het
kalenderjaar, deze behandelt de werking en het bestuur van het
afgelopen jaar.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen, en in elk geval
indien één vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken.
§ 3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in
overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002. Zij mag ook besluiten nemen buiten
de agenda. Maar punten die op de vergadering zelf worden
aangebracht aan de agenda kunnen slechts behandeld worden

als de voltallige vergadering ze als bijkomend agendapunt
aanvaardt.
§ 4. De algemene vergadering is enkel bevoegd voor de punten
die haar door de wet voorbehouden zijn, namelijk:
•
statutenwijziging
•
benoeming en afzetting van bestuurders
•
uitsluiting van leden
•
goedkeuring van begroting en rekeningen
•
vrijwillige ontbinding
•
benoeming en afzetting van de commissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging in het geval er een
bezoldiging wordt toegekend
•
de kwijting aan de bestuurders en commissarissen
•
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met
een sociaal oogmerk
•
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
§ 5. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig
besluiten nemen met gewone meerderheid (de helft +1 van de
ja en neen stemmen) van stemmen, welke ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigende leden is.
Besluiten in verband met de statutenwijziging kunnen slechts
genomen worden met in acht name van de artikelen 8, 12 en 20
van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002.
S 6. Voor zover de werkwijze van de algemene vergadering niet
voorzien is in de statuten, worden deze aangelegenheden
geregeld door een huishoudelijk reglement opgesteld door de
raad van bestuur.
S 7. Elk effectief lid en elk toegetreden lid van de vereniging
krijgt het verslag van de algemene vergadering en de daarop
genomen beslissing toegestuurd. Elke belanghebbende derde
kan het verslag van de algemene vergadering en de daarop
genomen beslissingen inzien op de zetel van de vereniging.

RAAD VAN BESTUUR
Art. 7
§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur,
samengesteld uit minstens vijf en maximum achttien
bestuurders. Hun voordracht wordt geregeld door het
huishoudelijk reglement. Zij worden als bestuurders door de
algemene vergadering benoemd onder de effectieve leden en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. Hun mandaat duurt vier jaar,
is hernieuwbaar en onbezoldigd. Elk lid van de Raad van Bestuur
die ontslag neemt moet dit ontslag schriftelijk indienen op de
zetel van de vereniging.
§ 2. Tussen haar leden kiest de raad van bestuur een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester
waarvan de opdracht door het huishoudelijk reglement wordt
omschreven.
§ 3. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van
drie bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda,
vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere
bestuurders.
§ 4. Om geldig te vergaderen moet minstens de helft van de
bestuurders aanwezig zijn.
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden uitgeoefend
als college.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (de helft
+ 1 van de ja en neen stemmen) van de aanwezige bestuurders
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter
van de vergadering doorslaggevend. De raad van bestuur mag
bij zijn werkzaamheden experts met raadgevende stem
betrekken.
§ 5. De raad van bestuur bestuurt de vereniging als college en
vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen en bezit hiertoe de meest ruime bevoegdheden. De
raad kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of
meer van zijn leden. De raad vaardigt alle huishoudelijke
reglementen uit die hij nodig acht
Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn

toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend
door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan een dagelijks
bestuur aanduiden
§ 6. Al de belangrijke taken die de vereniging verbinden moeten
ondertekend worden door twee leden van de raad van bestuur
die daartoe telkens van deze raad van bestuur de volmacht
moeten krijgen.
§ 7. Voor de daden van dagelijks beheer krijgen de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester volmacht tot het verrichten
van alle noodzakelijke handelingen
DUUR
Art 8 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde ontbonden worden.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 9. In geval van ontbinding, wordt de bestemming van het
eventueel netto activa door de algemene vergadering beslist,
rekening houdend met het maatschappelijke doel van de
vereniging.
Art10. Aangelegenheden die niet door de statuten zijn voorzien
worden in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 geregeld.
Getekend: Nadia Dekoning, voorzitter datum 19 maart 2016

