
Statuten projectvereniging Viertoren 

 
I NAAM, ZETEL, DOELSTELLING, DUUR  

Artikel 1 Naam van de projectvereniging  

De projectvereniging draagt de naam ”Viertoren”.  

 

Artikel 2 Zetel van de projectvereniging  

De zetel van de vereniging gevestigd in het gemeentehuis van Koksijde, Zeelaan 303, 

8670 Koksijde.  

 

Artikel 3 Doel van de vereniging  

 

Visie: Viertoren beoogt een geconsolideerd, gecentraliseerd cultuurbeleid na te streven aan 

de hand van een tweedelijnswerking. Het richt met andere woorden geen nieuwe grote 

evenementen, activiteiten of projecten op, maar wil een baken zijn voor de 

gemeentebesturen en hun functionarissen. Het doelpubliek van Viertoren zijn niet de 

doorwinterde meerwaardezoekers en klassieke cultuurliefhebbers maar een zo breed 

mogelijk publiek van inwoners en toeristen, waarbij het in de eerste plaats cultuur voor 

iedereen wil ondersteunen. Viertoren vult de regisseursrol zo in dat het een verzamelplaats 

wordt van overleg en ideeën. Transparante communicatie en duurzame ontwikkeling zijn 

prioritair, met een sterke nadruk op het bruggen bouwen tussen diverse beleidsdomeinen, 

met een ambitieuze toekomstvisie voor de regio zelf in het achterhoofd. Op die manier 

tracht Viertoren te allen tijde een grotere publieke culturele participatiegraad te 

bewerkstellingen door het bestaande aanbod af te stemmen op elkaar en bekend te maken 

aan de hand van eigentijdse communicatiekanalen. 

Bij deze visie wordt een strategische doelstelling vooropgesteld, waaronder drie 

strategische subdoelstellingen vallen:  

Viertoren beoogt een eengemaakt, duurzaam cultuurbeleid dat de grenzen van de 

gemeenten overstijgt.  

1. Viertoren beoogt een actief, intensief communicatiemodel tussen haar eigen 

stakeholders en externe actoren uit de regio om bestaande en nieuwe 

projecten onderling door te spreken, te ondersteunen en te faciliteren. 

2. Viertoren beoogt een groter draagvlak en daadkracht voor projecten te 

realiseren tussen actoren uit het culturele veld en andere beleidsdomeinen 

om transversaal samen te werken.  

3. Viertoren beoogt een grotere publieke culturele participatiegraad te 

bewerkstellingen door het bestaande aanbod af te stemmen op elkaar en 

bekend te maken aan de hand van eigentijdse communicatiekanalen. Een 

belangrijke nuance in deze doelstelling gaat uit naar het sensibiliseren van 

de jeugd uit de regio, om van hen de cultuurambassadeurs van morgen te 

maken. 

 



Artikel 4 Duur van de projectvereniging  

De projectvereniging wordt opgericht voor de periode van 1 oktober 2019 tot 30 

september 2025. Tijdens deze periode is geen uittreding mogelijk.  

 

II BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING  

Artikel 5 Bestuur van de vereniging  

§1 De projectvereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden 

benoemd worden door de deelnemende gemeenten.  

§2 De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen 

die kaderen binnen het doel van de vereniging.  

 

Artikel 6 Samenstelling van de Raad van Bestuur  

§1 De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende 

stem.  

§2 De stemgerechtigde leden zijn de schepenen van cultuur van de deelnemende 

gemeenten, tenzij bij onverenigbaarheid. In dat geval kan een gemeenteraadslid als 

bestuurder optreden.  

§3 Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met 

raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende 

gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

§4 Leden van de Raad van Bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de 

vergaderingen. Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander 

stemgerechtigd lid. Elk lid kan maar over één volmacht beschikken.  

§5 De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn 

van rechtswege ontslagen bij verlies van hun openbaar mandaat.  

 

Artikel 7 Werkingsmodaliteiten  

De werkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd 

kan worden bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de Raad van 

Bestuur.  

 

Artikel 8 Vergaderingen van de Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden 

minstens twee weken vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.  

 

Artikel 9 Presentiegeld  

De leden van de Raad van Bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.  

 

Artikel 10 Ondersteuning Raad van Bestuur  

§1 De Raad van Bestuur installeert een adviesgroep om zijn vergaderingen voor te 

bereiden, waarin naast de schepenen van cultuur minstens een cultuurambtenaar per 

deelnemende gemeente zetelt.  

§ 2 De Raad van Bestuur kan werkgroepen oprichten en afschaffen en kan specifieke 

opdrachten uitbesteden aan derden.  

 

Artikel 11 Verslaggeving aan de gemeenteraden  

§1 De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de 

vergaderingen en bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de 

vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle 

aangesloten gemeenten.  

§2 De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en 

het verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraad.  

 

 

 

 



III FINANCIEEL BEHEER  

 

Artikel 12 Begroting en rekeningen  

§1 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van 

de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. 

de boekhoudkundige verrichtingen  

§2 De Raad van Bestuur stelt de begroting van het komende jaar samen en keurt die 

goed uiterlijk tegen 1 oktober van het voorafgaande jaar.  

§3 De Raad van Bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast en keurt die goed 

uiterlijk tegen 31 maart. De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring door toedoen 

van de Raad van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.  

 

Artikel 13 Financiering  

De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks met een vergoeding van 

1,77 euro per inwoner per gemeente.  

 

Artikel 14 Financiële controle  

De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand 

uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.  

 

 

IV WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING  

 

Artikel 15 Wijziging van statuten, toetreding  

De wijziging van statuten, de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden en de 

wijziging van de financiële bijdrage behoeven de instemming van alle deelnemende 

gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.  

 

Artikel 16 Ontbinding van de vereniging  

De projectvereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van alle 

deelnemende gemeenten. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.  

 

Artikel 17 Bestemming van de activa  

In geval van ontbinding van de projectvereniging worden de activa, na aanzuivering van 

de eventuele passiva, gelijkmatig overgedragen aan de deelnemende gemeenten.  

Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en 

zijn latere wijzigingen en aanvullingen. 


