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JINT/AV/DOC/2004/02 (herzien) 

Gecoördineerde tekst van de statuten van JINT vzw, zoals gewijzigd en unaniem 
goedgekeurd in de Algemene Vergadering  van 02/03/2004. 

 

TITEL I : Naam, zetel, doel, duur 

Artikel 1  
 
De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op 
grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, hierna de 
V&S wet genoemd. 

 

Artikel 2  

De vereniging draagt de naam"JINT - Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking" 

v.z.w., afgekort JINT V.Z.W. 

 

Artikel 3  

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Grétrystraat 26, gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel. De zetel kan slechts verplaatst worden door de Algemene 

Vergadering, mits deze de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging, zoals 

beschreven in deze statuten. 

 

Artikel 4  

De vereniging heeft als doel : 

- de wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door jongeren 

bevorderen    

- op basis van wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking de reflectie in binnen- 

en buitenland over jeugd, jeugdwerk en jeugd(werk)beleid door alle betrokken actoren 

bevorderen. 
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In functie van deze doelstellingen zal de vereniging activiteiten ontwikkelen met het oog op het 

verstrekken van informatie, het ontwikkelen van expertise, het aanbieden van dienstverlening, het 

ondersteunen en uitvoeren van internationale projecten in het jeugdwerkveld. In dit verband zal 

de autonomie van zowel de gouvernementele sector als de niet-gouvernementele sector, daar waar 

noodzakelijk, worden gerespecteerd. 

In functie van deze doelstellingen zal de vereniging opdrachten van derden aanvaarden, 

waaronder:  

- optreden als coördinatie-orgaan in de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het 
programma Jeugd, zoals goedgekeurd door de Raad van Ministers van de Europese Unie,  

- het beheer en uitbating van het Internationaal Jeugdcentrum, gevestigd te 1000 Brussel, 
Grétrystraat 26. 

- het organiseren en ondersteunen van overleg tussen de gouvernementele en de niet-
gouvernementele sector. 

- het uitvoeren van internationale projecten in het jeugdwerkveld. 

Deze opsomming is niet beperkend. 

Om haar doelstellingen te realiseren kan de vereniging alle middelen verwerven en alle 
handelingen stellen, zoals het aanwerven van personeel en het verwerven van roerende en 
onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend.   
  
Artikel 5 
In haar werking aanvaardt de vereniging de principes en de regels van de democratie. Tevens 
onderschrijft zij het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal 
Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.  
 
Artikel 6  
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 

TITEL II : Leden 

 

Artikel 7  

Het aantal werkende leden is vastgesteld op minimum 12 en maximum 18 leden, met alle rechten 

zoals omschreven in de V&S wet. 

 

Artikel 8  

De volgende oprichters zijn de eerste werkende leden : 

- Algoet Herman, Dilbeek 
- De Coninck Monica, Antwerpen 
- Demarcke Roland, Brussel 
- De Puydt Koen, Keerbergen 
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- Devos Agnes, Linden 
- Otte Bert, De Haan 
- Silon Luc, Gent 
- Uyttendaele Jo, Mechelen 
- Van Dael Daniël, Antwerpen   
- Vereecke Guido, Dilbeek 

 

Artikel 9  

De Algemene Vergadering aanvaardt ieder lid voor een periode van drie jaar. Het lidmaatschap 

gaat in vanaf het moment van de aanvaarding door de Algemene Vergadering en is hernieuwbaar.  

Drie leden worden aanvaard uit de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, na voordracht door de Vlaamse Regering. Deze voordracht dient per gewone brief aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur te worden overgemaakt. 
 
Negen leden worden aanvaard, na advies door de Vlaamse Jeugdraad. Dit advies dient per gewone 
brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur te worden overgemaakt.  
 
Maximaal 6 leden, waarvan de medewerking voor de algemene en goede werking van de vereniging 
nuttig wordt geacht, worden aanvaard, op voorstel van de Raad van Bestuur.  
 
Gelet op de Wet van 16 juli 1973, betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen en het Decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse Jeugdbeleid, zal bij de keuze en de 
aanstelling of opvolging van de leden rekening worden gehouden met het streven naar een brede 
representatie van het niet-gouvernementele jeugdwerk in de Vlaamse Gemeenschap en naar 
specifieke deskundigheid in functie van de doelstellingen van de vereniging. 

 

Artikel 10  

De leden betalen geen bijdrage. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de door 

de vereniging aangegane verbintenissen. 

 

Artikel 11  

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag kan enkel via een formeel schrijven 

per e-mail, fax of gewone brief, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis worden 

gebracht. Het ontslag zal ingaan onmiddellijk na de aanvaarding van een vervangend lid door de 

Algemene Vergadering en uiterlijk drie maanden na ontvangst van het formeel schrijven. 
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Artikel 12  

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gedane inbrengsten 

vorderen. 

 

Artikel 13  

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, of afwezig blijft zonder 

verontschuldiging gedurende vier opeenvolgende bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, kan 

diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens één vijfde van 

alle leden worden beëindigd door een beslissing van de Algemene Vergadering, met een 

meerderheid van tweederde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit 

onderwerp dient duidelijk op de agenda te worden vermeld en het lid , waarvan de beëindiging 

van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.    

 

 

TITEL III : de Algemene Vergadering  

 

Artikel 14  

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering 

voorgezeten door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze belet of afwezig is, 

door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Elk lid beschikt slecht over één stem op de Algemene Vergadering. Een lid kan zich echter door 
een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Hierdoor beschikt het lid dat 
een ander lid vertegenwoordigt over een bijkomende stem. Een lid kan evenwel nooit meer dan 
één ander lid vertegenwoordigen. 

 

Artikel 15  

Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen 

en ontslaan van de bestuurders, het benoemen en ontslaan van de voorzitter van de Raad van 

Bestuur, het benoemen en ontslaan van een commissaris en het vaststellen van diens bezoldiging, 

het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het verlenen van kwijting aan bestuurders 

en commissarissen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, de aanvaarding en het uitsluiten van 
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de werkende leden , het bekrachtigen van de benoeming door de Raad van Bestuur van de 

ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en de overige door deze statuten voorbehouden 

bevoegdheden. 

De Algemene Vergadering stuurt de algemene werking van de vereniging en is bevoegd voor het 
goedkeuren, opvolgen en evalueren van haar meerjaren beleidsplanning. De Algemene Vergadering 
is verplicht, voorafgaand aan het goedkeuren van deze planning, hierover een consultatie te 
houden met relevant betrokken  organisaties en personen uit het gouvernementele en niet-
gouvernementele jeugdwerk- en jeugdbeleidsveld in de Vlaamse Gemeenschap. 
 

Artikel 16 

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of 

door 2 leden van de Raad van Bestuur. Zij moet ten minste viermaal per jaar samenkomen. Een 

bijzondere bijeenkomst  van de Algemene Vergadering dient te worden bijeengeroepen, indien 

minstens één vijfde van de werkende leden daarom verzoekt. 

 

Artikel 17  

De schriftelijke uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt minstens acht dagen voorafgaand 

aan de datum van de bijeenkomst naar alle werkende leden verstuurd hetzij per e-mail, hetzij per 

gewone post.  

Artikel 18  

De schriftelijke uitnodiging die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, 

die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen 

er op de vergadering zelf aan worden toegevoegd indien de helft plus één van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. 

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één van de werkende leden, 

moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet ten minste 2 werkdagen voor 

de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur worden overgemaakt via een formeel 

schrijven, hetzij per e-mail, per fax of per gewone post. 

Artikel 19  
 
De Algemene Vergadering vergadert geldig, behoudens andere aanduidingen in deze statuten of 
geregeld door de V&S wet, indien de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 

Indien er niet geldig kan worden beraadslaagd zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, binnen de 

maand opnieuw een vergadering beleggen met dezelfde dagorde, die schriftelijk, hetzij per e-

mail, hetzij per gewone post, ten minste 8 dagen op voorhand aan de leden verstuurd moet 
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worden. Op deze vergadering kan er geldig beraadslaagd worden ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

In alle gevallen worden de besluiten genomen met een meerderheid van tweederde der stemmen 

van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

 

Artikel 20 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de 

agenda is vermeld en tweederde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door 

deze statuten is bepaald, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aan de 

statuten aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 

vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van tweederde der stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het 

doel van de vereniging  kan slechts worden besloten met éénparigheid van stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Artikel 21  

Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat 

ter inzage is van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de 

modaliteiten vastgelegd in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003. 

TITEL IV : de Raad van Bestuur 
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Artikel 22  

De Raad van Bestuur van de vereniging bestaat uit 7 bestuurders, allen lid van de vereniging. De 

voorzitter van de Raad van Bestuur  wordt benoemd door de Algemene Vergadering, uit haar 

werkende leden. Met inbegrip van de voorzitter van de Raad van Bestuur, worden drie  bestuurders 

benoemd, uit de groep leden voorgedragen door de Vlaamse Regering, minstens drie en ten 

hoogste 4 bestuurders uit de groep leden geadviseerd door de Vlaamse Jeugdraad en ten hoogste 

één bestuurder uit de groep leden voorgedragen door de Raad van Bestuur.  

Artikel 23  

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden voor een duur van drie jaar benoemd. 

Hun mandaat is hernieuwbaar. Hun mandaat vervalt vanaf het moment dat hun lidmaatschap van 

de Algemene Vergadering eindigt. 

 

Artikel 24  

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene 

Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. 

 
De benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur, en hun ambtsbeëindiging 
wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank 
van koophandel en van een uittreksel daarvan, bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad te worden bekendgemaakt. 
 

Artikel 25  

Bestuurders blijven bij vrijwillig ontslag, om welke reden dan ook, in functie tot dat in hun 

vervanging is voorzien. In geval van afzetting door de Algemene Vergadering gaat het ontslag 

onmiddellijk in. 

 
Artikel 26 
De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. Hij voorziet in elke functie die voor de goede werking van de vereniging 
noodzakelijk is. 

 

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of op vraag 

van één vijfde van de bestuurders. De schriftelijke oproeping wordt hetzij per e-mail, hetzij per 

gewone post aan de bestuurders bezorgd en vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, 

alsook de agenda. Aan de agenda kunnen punten worden toegevoegd, indien de gewone 

meerderheid van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaat. 
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De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 

Bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de 

ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze belet of afwezig is, door de oudste van de 

aanwezige bestuurders. 

 

Artikel 27 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft plus één van de 

bestuurders aanwezig is. Alle beslissingen worden genomen met tweederde van de stemmen van 

de aanwezige bestuurders. 

Indien er niet geldig kan worden beraadslaagd zal de voorzitter van de Raad van Bestuur, binnen 
de maand opnieuw een vergadering beleggen met dezelfde dagorde, die schriftelijk, hetzij per e-
mail, hetzij per gewone post, op voorhand aan de leden verstuurd moet worden. Op deze 
vergadering kan er geldig beraadslaagd worden ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging 
dat vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig 
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. Schriftelijke besluitvorming 
veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of 
telefoonconferentie.  

 

Artikel 28 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt en bewaard in een notulenregister dat ter inzage 

zal zijn van de werkende leden, die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de 

modaliteiten vastgelegd in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003. 

Artikel 29  

De Raad van Bestuur stuurt de interne werking van de vereniging, behartigt haar belangen en 

vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met 

uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en door de statuten van de vereniging, aan 

de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle 

rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en betaalt hun 

bezoldigingen. De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat door de Algemene 

Vergadering wordt goedgekeurd. 
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Artikel 30  
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. 
Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  
 
Onverminderd zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, kan de Raad van Bestuur zijn 
bevoegdheden voor handelingen of taken op het vlak van de externe vertegenwoordigingsmacht, 
op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en aan één 
van de andere bestuurders, die elk alleen kunnen handelen. De Raad van Bestuur kan deze 
overdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen. 
 
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor handelingen of  taken op het vlak van het interne 
dagelijkse bestuur of van de externe vertegenwoordigingsmacht binnen de grenzen van het 
dagelijks bestuur, op zijn verantwoordelijkheid, overdragen aan een ander persoon,  al dan niet lid 
van de vereniging, die alleen kan handelen. De Raad van Bestuur kan deze overdracht te allen 
tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen. 

 

TITEL V : Financiering, boekhouding, toezicht, jaarverslag. 

Artikel 31 
De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 
schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, 
gegeven zowel om de algemene doelstellingen van de vereniging te ondersteunen als ter 
ondersteuning van een specifiek project. 
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de 
wet. 

 

Artikel 32  

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De boekhouding wordt 

gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de V&S-wet en de daarop toepasselijke 

uitvoeringsbesluiten. 

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van 

koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, novies van de V&S-wet. Voor zover van 

toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 17, §6 van de V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van 

begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.  
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Artikel 33  
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 
17, §5 van de V&S-wet niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te 
benoemen. De Raad van Bestuur stelt in dat geval een beëdigd bedrijfsrevisor aan, die de 
financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen van de 
vereniging controleert.  
 

Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële 

toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weergegeven, 

aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van 

het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering 

bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. 

 

Artikel 34 

De vereniging zal jaarlijks het door de Algemene Vergadering goedgekeurde werkings- en financieel 

verslag van het afgelopen jaar toesturen aan de Vlaamse minister bevoegd voor het jeugdbeleid en 

aan de Vlaamse Jeugdraad. 

 

TITEL VI : Ontbinding en vereffening 

Artikel 35 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan slechts de 

Algemene Vergadering voorstellen, met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

bespreken.   

Tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien twee derde van de leden op de 

Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een meerderheid van 

vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden akkoord gaat om de vereniging vrijwillig 

te ontbinden. 

Zijn geen tweederde van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 

dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die geldig beraadslaagt 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar mits een vier vijfde 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt akkoord gevonden om de 

vereniging vrijwillig te ontbinden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgende 

op de eerste vergadering worden gehouden.  
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In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de 

rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een V1aamse 

vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert of aan de 

V1aamse Gemeenschap. 

 
Artikel 36 
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 
actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten 
daaromtrent. 

 

Artikel 37  

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals 

gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, van toepassing.  

 

 


