
CLT Leuven : LEDEN

CLTLeuven - Algemene vergadering

CLTB: RAAD VAN BESTUUR

CLTL: DAGELIJKS BESTUUR

RESULTAAT 
PRAKTIJKKAMER 6.0

Steunende leden vs Effectieve leden

 < Hoe kunnen 
        zij toetreden? >

< Welke rechten    
       hebben zij? >

Algemeen

Algemeen

Max. 12 Bestuursleden
# moet minder zijn dan het aantal effectieve leden + voor elke categorie hetzelfde aantal bestuurders

Beslissen over
Alle daden die nuttig of noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de vzw te verwezenlijken.

- rekeninghoudend met de noden van categorie A 
- met een rechtvaardige verdeling van gebruiksrechten zodat op lange termijn de betaalbaarheid kan gegarandeerd worden 

en het welzijn van de bredere gemeenschap 

VOORGEDRAGEN DOOR
(kandidaat) Gebruikers, 
eigenaars en huurders 

met gewone meerderheid 
van de stemmen 

VOORGEDRAGEN  DOOR
categorie B

met gewone meerderheid 
van de stemmen

AANGESTELD DOOR 
de lokale overheid: AGSL

Categorie C: 
max. 4 x 

vertegenwoordigers 
van de overheid

Categorie A: 
max. 4 x (kandidaat) 

bewoners eigenaars of 
gebruikers

Algemeen

onderverdeeld in 3 categoriën met elk 1/3e 
van de stemmen

CLTLeuven

De Raad van Bestuur maakt de agenda voor de jaarlijkse Raad van Bestuur Algemene Vergadering

Algemene Vergadering op en roept deze samen 5x / jaar 1x / jaar

Het wijzigen van de statuten x 2/3e

Benoemen of afzetten van bestuurders x x

Het benoemen van de comissarissen en bepalen van hun vergoeding en hun afzetting x x

Goedkeuren jaarverslag x x

Goedkeuren begroting en afrekingen en kwijtingen van bestuurders en commissarissen x x

Goedkeuren herverkoopformule x 2/3e

Vrijwillig ontbinden van de vereniging x 4/5e

Uitsluiten van een lid x 2/3e

Aanvaarden van de (nieuwe) leden x

Verkoop of overdracht van activa > ? 50.000 x

Goedkeuren reglement toewijzing woningen x 2/3e

Bepalen van het lidgeld x x

Opstellen kandidatenlijst RvB voor stichting x x

Wijzigen vn het doel x x

Opstellen huishoudelijk reglement x x

Dagelijks bestuur aanstellen 2/3e

Categorie B: 
max. 4 x Middenveld 
(kennisinstellingen, 

(sociale) organisaties 
of bedrijven)

+ Zie 
bevoegdheden 

bij AV

Algemeen
dagelijkse handelingen - handelingen van minder belang - dringende handelingen

min. 1 
vergadering 

per jaar

Buitegewone AV 
telkens het 

maatschappelijk 
doel dit vereist of 

er wordt om 
gevraagd door:

- RvB 
- 1/5e v/d 

effectieve 
leden 

ieder lid heeft 
max 1 

volmacht 
binnen zijn 
categorie

Min 1 
persoon / 
categorie

Deelnemen aan 
AV - mening 

geven + 
hebben GEEN 

stemrecht

deelnemen 
aan AV

+ hebben 
stemrecht

Deelnemen 
aan RvB of 
Commités 
wanneer 

uitgenodigd

Kunnen 
benoemd 
worden tot 
bestuurslid

Automatisch alle 
(kandidaat) 
eigenaars, 
huurders of 

houders van een 
zakelijk recht

Toegelaten 
worden door 
RVB + 2/3e 
meerderheid 

op AV

Schriftelijke 
aanvraag 

tot toelating

Min 5x/jaar + komt 
zo vaak samen als 
de vzw dit vereist 
OF als 1/5e van 
de bestuurders 
erom vragen 

minimum 50% 
van de 

bestuursleden 
moet aanwezig of 
vertegenwoordigd 

zijn 

Max. 2/3e 
van hetzelfde 

geslacht 
(M / V / X) 

RvB kan 
onbeperkt 
commités 

oprichten om 
aanbevelingen 

te doen

Beslissen over

max 2x voor 3 
jaar benoemd automatisch eind van 

mandaat bij nieuwe 
aanstelling door AGSL

Lidgeld 
betalen 

(wordt bepaald 
door RvB & 

AV)

Verklaring 
tekenen om 

doelstellingen 
van de vzw te 
onderschrijven

Max 
Lidgeld = 
250 euro

Omwille van VZW regelgeving 
moet dit opgenomen worden.
Bij CLTB is dit ? 10 / jaar
Bij CLTG is dit ? 50 / jaar

Duidt een 
voorzitter 

aan

Onbezoldigd 
mandaat

kan vertegenwoordigd 
worden door 2 

bestuurders van 
verschillende 

categoriën en moeten 
tegenover derden 

verantwoorden over 
deze volmacht

Op aanvraag 
sympathisanten, 

externe 
stakeholders, 
middenveld en 
buurtbewoners

Categorie A:   
(kandidaat) 

bewoners, huurders, 
eigenaars en 
gebruikers

=  natuurlijke 
personen

Categorie C: 
Vertegenwoordigers 

van 
ondersteunende 
overheden en 
administraties

Categorie B: 
Middenveld: 
Bedrijven, 

kennisinstellingen 
en organisaties

=  rechtspersonen

dagelijks 
bestuurders 
aangesteld 
door RvB

Benoemd voor 
4 jaar en zijn 

herbenoembaar

Kan 
ontslagen 
worden 

door RvB

mandaat is 
onbezoldigd

Opzegtermijn 
van 3 

maanden bij 
ontslag

Max. 3 waarvan 
- 1 personeelslid
- 1 bestuurslid

hverstreken
Onderstreping
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