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EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN. Goedkeuring aangepaste
statuten van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

De beslissing wordt genomen met 35 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stef aan Deleus, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Tine Van den Brande, Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue,
Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en
4 stemmen tegen (Frank Creyelman, Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den
Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraad van 25 juni 2013, Jeugddienst. Goedkeuring omvorming van de vzw
Mechels Overleg en Organisatie van het Jeugdwelzijn (MOOJ) tot een tot Extern
Verzelfstandig agentschap (EVA) onder de naam Kinder- en tienerwerking Mechelen vzw.
Goedkeuring motivatienota en statutenwijziging.
• Gemeenteraad van 26 november 2013, Jeugddienst. Goedkeuring aangepaste statuten van
EVA-P Kinder- en tienerwerking Mechelen vzw.
• Gemeenteraad van 27 januari 2015 – agendapunt 9: Goedkeuring aangepaste statuten ven
de vzw kinder- en tienerwerking, waarbij naam wordt gewijzigd tot J@M vzw.
• Collegebeslissing 17 mei 2021 – agendapunt 55: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Met de voorgestelde wijzigingen worden de statuten van het extern verzelfstandigd
agentschap J@M vzw:
- aangepast aan de nieuwe vzw wetgeving;
- in lijn gebracht met de huidige samenstelling van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering van de vzw.
• De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling van bestuursorganen:
- Er wordt geopteerd om de samenstelling van de raad van bestuur en van de algemene
vergadering parallel te laten lopen. De nieuwe vzw wetgeving laat dit toe. De
doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot volgende samenstelling:
o 12 stemgerechtigde leden namens de politieke f racties, die zowel in de raad van
bestuur als in de algemene vergadering zetelen.

2 stemgerechtigde externe deskundigen. De statuten worden gewijzigd van
“maximaal 3 externe deskundigen”, naar “Twee of meer externe deskundigen”.
- De nieuwe samenstelling wordt vertaald in de statuten, waarbij volgende aanpassingen
worden doorgevoerd:
o Geen vertegenwoordiging meer van Prisma: sinds nieuwe legislatuur niet meer
aanwezig.
o Geen vertegenwoordiging meer van OCMW: sinds de geïntegreerde werking
stad/OCMW, is dit niet langer aan de orde.
o Geen vertegenwoordiging meer van ROJM. Met ROJM werd afgesproken om
maximaal in te zetten op een goede operationele samenwerking.
Op 31 maart 2021 keurde de algemene vergadering J@M vzw de gewijzigde statuten goed,
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
o

•

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten goed van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap
(J@M vzw-evap).
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Statutenwijziging - Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap
(J@M vzw-evap)
Artikel 1.
De vereniging werd opgericht als extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijk vorm als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een
“vereniging zonder winstoogmerk” en draagt de naam “Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen
vzw-evap of kortweg J@M vzw-evap”. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,
aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstuitkering” of
door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelen ( Vlaams Gewest) ,
Papenhofdreef 57, 2800 Mechelen, of in elke plaats binnen deze stad, die door het Bestuur
wordt aangeduid.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel volgende beleidsuitvoerende taken van het stedelijk
jeugdbeleid op te nemen:

1. De hoofddoelstelling van de werking is kinderen en tieners die binnen hun eigen
maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te
ontwikkelen, te ondersteunen. De werking is erop gericht om door allerhande
activiteiten de toekomstvooruitzichten van de kinderen en tieners te bevorderen.

2. Het belang van een onderwijsdiploma en het belang van een geëngageerd
burgerschap zijn essentiële pijlers. Door educatieve en recreatieve activiteiten wordt
de kinderen en de jongeren het belang van taal, onderwijs en tewerkstelling
bijgebracht.
Het is een permanente uitdaging voor de kinder- en tienerwerkers om een boeiende
en inspirerende werking aan te bieden waarbij maatschappelijke interesse wordt
opgewekt en waarbij de schoolactiviteiten bevorderd worden. De vrijetijdsactiviteiten
zorgen voor een motiverende basis voor deze doelstellingen.

3. De werking probeert maximaal vaders en moeders van de kinderen en tieners te
bereiken om hen te overtuigen van het belang van maatschappelijke betrokkenheid
en onderwijs voor de toekomst van hun kinderen.

4. De kinderwerking is steeds gemengd en de tienerwerking organiseert op frequente
basis gemengde activiteiten om het samenleven van jongens en meisjes te
bevorderen. Ook dit is in het belang van de ontwikkeling van het kinderen en hun
toekomstig functioneren in de maatschappij.

5. Kinderen en tieners in de werking worden nooit als slachtoffers gezien maar als
waardevolle individuen die worden geholpen en ondersteund om een plaats in de
maatschappij op te nemen. Onderwijs- en overheidsinstellingen worden hierbij als
partners gezien. Kinder- en tienerwerkers hebben een brugfunctie en geven signalen
vanuit de werking door naar deze bevoegde instanties.

Om deze 5 doelstellingen waar te maken, wordt een jeugdwerksetting gecreëerd met een
aantrekkelijk (vrijetijds-)aanbod.

Artikel 4. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de
verwezenlijking van het doel, rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter
uitvoering van wat hierboven bepaald is , onder meer alle eigendommen en zakelijke rechten
verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten
sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar
doel rechtvaardigen.

Artikel 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan te allen tijde
ontbonden worden onder de voorwaarden en normen door de wet voorzien.

Artikel 6. De vereniging realiseert haar doel in overleg en samenwerking met de Stad
Mechelen, hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Artikel 7. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens
drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vereniging
minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.

Artikel 8. Zijn Bestuursleden : de natuurlijke- en rechtspersonen die aanvaard worden door
de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur. De aanvraag gebeurt door een
brief gericht aan de Voorzitter van het Bestuur. De beslissing van de Algemene Vergadering
wordt schriftelijk aan de aanvrager overgemaakt. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk.
Elk lid van de vereniging aanvaardt door het lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen
die in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vervat.

Aan het mandaat van een afgevaardigde van een lid komt een einde wanneer de
vertegenwoordigde rechtspersoon niet langer wenst vertegenwoordigd te zijn in de
vereniging of wanneer hij een andere afgevaardigde in zijn/haar vervanging voordraagt.

Artikel 9. De leden betalen geen bijdrage.

De leden en/of hun afgevaardigden ontvangen geen bezoldiging.

Artikel 10. Bestuursleden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken mits
ze hun ontslag schriftelijk meedelen aan het Bestuur.

Artikel 11. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene
Vergadering die beslist met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigden.
Dit lid moet daarvan worden verwittigd en per aangetekend schrijven worden uitgenodigd op
de Algemene vergadering die over haar/zijn uitsluiting zal beslissen.

Algemene Vergadering van leden
Artikel 12. De Algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1) Voor de Stad Mechelen:
De Stad Mechelen wordt vertegenwoordigd door 12 afgevaardigden, waaronder de Schepen
bevoegd voor Jeugd, met elk één stem. Deze afgevaardigden worden overeenkomstig
artikel 246 Decreet Lokaal Bestuur(hierna DLB) aangeduid door de gemeenteraad uit zijn
leden en handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan te allen tijde de aanwijzing van de afgevaardigden herroepen,
waardoor zij van rechtswege ontslagnemend zijn. Er dient dan zo spoedig mogelijk in de
vervanging van de stemgerechtigde afgevaardigden te worden voorzien. Indien een
afgevaardigde uit hoofde van haar/zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid van de stad
Mechelen niet langer behoort tot de gemeenteraad dan vervalt haar/zijn mandaat.
De Stad Mechelen dient steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene
vergadering te beschikken.
5) Twee of meer externe deskundigen met elk één stem.

Artikel 13. De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de verenigin g. Tot de
uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:
1) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging;
2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en commissarissen, indien er
commissarissen benoemd worden;
3) bepalen van een bezoldiging van commissarissen, ingeval een bezoldiging wordt
toegekend;
4) de kwijting aan bestuurders en commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen;

5) de goedkeuring van begrotingen en rekeningen, beleidsplan en meerjarenplan;
6) de ontbinding van de vereniging;
7) de uitsluiting van de leden;
8) de aanvaarding van nieuwe leden.
9) om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
10) de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
11) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 14. Elk jaar moet minstens één vergadering plaatsvinden, voor het goedkeuren van
de rekeningen over het afgelopen jaar en de goedkeuring van de begroting van het
volgende jaar. Deze vergadering moet plaatsvinden binnen de 6 maanden na het einde van
het boekjaar.
Een Buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden zo dikwijls dit vereist
wordt in het belang van de vereniging. Zij moet plaatshebben wanneer ten minste één vijfde
van de stemgerechtigde leden dit vragen.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vereniging, of op een andere plaats
aangeduid door het Bestuur binnen het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de
maatschappelijke zetel gevestigd is, op dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid.
Alle leden en hun afgevaardigden moeten hierop uitgenodigd worden.

Artikel 15. De uitnodigingen worden gedaan door het Bestuur bij gewone brief of digitale
drager ten minste 15 dagen voor de vergadering en in naam van het bestuursorgaan
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. De uitnodigingen vermelden de
agendapunten. De vergadering mag slechts beraadslagen over de hierop vermelde punten.

Artikel 16. Elk onderwerp, dat schriftelijk wordt voorgedragen en ondertekend is door
minstens één vijfde van alle stemgerechtigden op de algemene vergadering, moet op de
agenda worden geplaatst.

Artikel 17. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of
tijdens diens afwezigheid door de ondervoorzitter of de Schepen bevoegd voor jeugd of
tijdens diens afwezigheid door de oudste der bestuurders.

Artikel 18. Ieder lid, behalve de Stad , kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen
door een ander lid dat hiervan doet blijken bij middel van schriftelijke volmacht. Een lid kan
evenwel slechts houder zijn van één volmacht.

De Stad heeft in beginsel 1 stem per afgevaardigde, zoals bepaald in art. 12. Bij
afwezigheid van één of meer afgevaardigden worden de stemmen van betreffend lid
evenredig verdeeld over zijn aanwezige afgevaardigden.

Artikel 19. Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
Artikel 20. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in een
bijzonder register, ondertekend door de voorzitter of zijn vervanger, alsook door de leden of
hun afgevaardigden die het vragen. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging.
Afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of zijn
vervanger.
Het inzagerecht wordt uitgeoefend conform de wettelijke bepalingen.

Het Bestuur
Artikel 21. De vereniging wordt bestuurd door het Bestuur.
De bestuurders van De Stad worden voor een termijn van 6 jaar benoemd door de
Algemene Vergadering.
De externe deskundigen worden voor een termijn van 3 jaar benoemd door de Algemene
Vergadering. Na het verstrijken van de termijn van 3 jaar zijn deze bestuurders
hernoembaar.
De bestuurders bij de omvorming zijn:
1) De Stad Mechelen: vertegenwoordigd door 12 afgevaardigden, onder wie de Schepen
voor Jeugd, allen voorgedragen door de Gemeenteraad. Deze voordracht overeenkomstig
artikel 246 DLB waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet lokaal bestuur en conform de regels van het cultuurpact. Elke
afgevaardigde van de Stad Mechelen is stemgerechtigd met 1 stem. Tenminste 1/3 van de
afgevaardigden moet behoren tot het ander geslacht.
5) Twee of meer extern deskundigen met elk één stem.

Ongeacht het aantal bestuurders zal de Stad Mechelen steeds de meerderheid van de
stemmen bezitten in het Bestuur.
De gemeenteraad kan te allen tijde de voordracht van een afgevaardigde herroepen. Er
dient dan zo spoedig mogelijk in de vervanging van de afgevaardigde te worden voorzien.

Artikel 22. De bestuurders en hun afgevaardigden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Artikel 23. De Voorzitter wordt bij gewone meerderheid verkozen. Bij afwezigheid van de
Voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter of bij ontstentenis van
laatstgenoemde door de oudste van de aanwezige afgevaardigden.
Het Bestuur duidt uit de afgevaardigden van zijn bestuurders en voor de duur v an hun
mandaat, een ondervoorzitter, aan.

Artikel 24. Het Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, van ten minste 2/3
van de stemgerechtigden. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk of bij digitale drager en,
behoudens in dringende gevallen, ten minste 15 kalenderdagen voor de datum van de
geplande Bestuursvergadering. De oproepingsbrief of digitale drager vermeldt de
agendapunten. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden mits minstens de helft van hen
aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de stem van diegene die
de vergadering voorzit, behoudens bij geheime stemming, dan is het voorstel verworpen.
Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, is een
digitale vergadering mogelijk.
Het Bestuursorgaan beraadslaagt slechts over de punten die op de agenda vermeld staan.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts bij 2/3 meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden worden geagendeerd en bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden beslist worden
tijdens de vergadering.
Belanghebbende derden, externe deskundigen of ambtenaren kunnen op v oorstel van het
Bestuursorgaan de vergadering bijwonen zonder stemrecht.

Artikel 25. Een stemgerechtigde kan zich op de Bestuursvergadering laten
vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde van dezelfde bestuurder, mits een
schriftelijke volmacht. Een stemgerechtigde kan slechts één andere stemgerechtigde
vertegenwoordigen.
De Stad heeft in beginsel 1 stem per afgevaardigde, zoals bepaald in art. 21. Bij afwezigheid
van één of meer afgevaardigden worden de stemmen van betreffend lid evenredig verdeeld
over zijn aanwezige afgevaardigden.

Artikel 26. Het Bestuur leidt de vereniging en kan alle handelingen van beleid en beheer,
alsmede alle daden van beschikking stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten
aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, en is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging,
met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun bezoldigingen. Het
Bestuur kan een intern reglement opstellen.

Artikel 27. Voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte, is de verenigin g verbonden door
de handtekening van de Voorzitter.

Artikel 28. Het Bestuur kan het dagelijks bestuur en bijzondere bepaalde machten opdragen
aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derde personen, al of niet leden. Deze persoon
kan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder indien deze persoon bestuurder is, of
coördinator indien deze persoon een niet-bestuurder is. Alle beslissingen en akten van
formeel dagelijks bestuur of van administratieve aard, mogen genomen en ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of de coördinator.
Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, of de behoeften die om reden zowel
van het minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing
te treffen, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 29. De beraadslagingen van het Bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door de Voorzitter. De notulen worden op de zetel van de vereniging bewaard. Een afschrift
van de notulen wordt schriftelijk of via digitale drager bezorgd aan de bestuurders.

Artikel 30. Elke bestuurder kan te allen tijde via een schriftelijke verklaring gericht aan de
Voorzitter van het Bestuur zijn ontslag indienen.
Benoeming, aftreding en afzetting van een bestuurder geschiedt door een beslissing van de
algemene vergadering en wordt binnen de maand in de bijlage van het Belgisch staatsblad
bekend gemaakt.
Bij aftreding of afzetting van een bestuurder dient binnen de kortst mogelijke tijd voorzi en te
worden in zijn vervanging door de Algemene Vergadering.

Begrotingen, rekeningen en toezicht

Artikel 31. Overeenkomstig art. 247 DLB zal de vereniging voorzien in een systeem van
interne controle, zoals uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst met de Stad
Mechelen.

Artikel 32. De Algemene Vergadering benoemt een commissaris, die haar de financiële
toestand van de vereniging, haar rekening en balans en de regelmatigheid van haar
financiële operaties controleert en er een verslag van opmaakt en ter goedkeuring voorlegt
aan de Algemene Vergadering via de Voorzitter van Het Bestuur. De commissaris moet
benoemd worden uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De bezoldiging van de
commissaris wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 33. Ieder jaar, per eenendertig december, wordt de rekening van het verlopen
boekjaar afgesloten.

Rekeningen en begrotingen worden jaarlijks door het Bestuur aan de Algemene vergadering
ter goedkeuring voorgelegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 34. De ontbinding en vereffening der vereniging worden geregeld overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en
haar eventuele latere wijzigingen.

Artikel 35. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, benoemt de vergadering
die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars, en bepaalt hun bevoegdheid.
Na aanzuivering van alle schulden worden de activa overgedragen aan de stad Mechelen of
aan de door het stadsbestuur aangewezen rechtspersoon die met een g elijkaardig doel is
opgericht als deze vereniging.

Slotbepaling

Artikel 36. Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, en het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur van toepassing.
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