
DOELEN ACTIVITEITEN

De beginselen van 
het CLT model 

moeten erin vervat 
zitten (o.a.: 

Community, Land 
(eigendom), 

Trust,...) 

Tripartite 
democratisch 

bestuursmodel 

Een deel van de 
meerwaarde die 
binnen de CLT 

gecreeërd wordt, 
wordt ten dienste 
gesteld van het 

maatschappelijk doel 
van de vzw

ALGEMENE 
OPMERKINGEN,
BEDENKINGEN
& SUGGESTIES
over de doelen

DOELEN

STATUTEN

ALGEMENE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN over de statuten

ALGEMENE 
OPMERKINGEN 
BEDENKINGEN 
& SUGGESTIES

over de activiteiten

ACTIVITEITEN

Beheert de vzw altijd 
de gronden van de 

stichting? Dit staat zo 
in de statuten van 

CLTB? Hoe ver gaat 
deze 

verantwoordelijkheid?

Technische zaken 
zoals doelgroepen, 
herverkoopformule, 
toewijsreglement... 
beter niet opnemen 
in de statuten = te 

beperkend

Wel graag een 
formulering voor 
wie er gebouwd 

wordt zonder een 
doelgroep obv 

inkomen specifiek 
te definiëren

Beheren van 
(gemeen- 

schappelijke) 
ruimtes en  
gebouwen

De activiteiten zijn de 
zaken die de vzw KAN 
& MAG doen, niet wat 

zij MOET doen om 
operationeel te zijn. 

Oppassen om niet alle 
operationele zaken 
hierin op te nemen!

Enerzijds algemeen 
blijven en niet te 

specifiek gaan in het 
definiëren hiervan, 

anderzijds wel helder 
zijn en klare taal 

spreken

Beheren van 
gronden, woningen 

en andere 
(gemeenschaps-) 
voorzieningen op 

basis van de 
algemene 

CLT-principes: 

Langdurige en 
kwaliteitsvolle 
betaalbaarheid  

van wonen 
(NIET 

woningen) 

Verspreiden van 
gedachtegoed van 

het CLT model 
waarbij de 

traditionele omgang 
met eigendom in 

vraag gesteld wordt

Gemeenschaps- 
vorming en community 

versterking door het 
empoweren/ 

emanciperen van 
(kandidaat)bewoners 

en bijgevolg de 
bredere samenleving

- Bilijk
- Objectief
- Democratisch
- Met respect voor 
iedereen, ook de 
allerzwaksten

- .... 

Oprichting en 
ondersteuning 
van de nog op 

te richten 
stichting en/of 

coöperatie 

Vastgoedprojecten 
onderzoeken, 
begeleiden en 
ontwikkelen

Begeleiden en 
ondersteunen van 
gemeenschaps- 

vormende 
activiteiten binnen 

de CLT en de 
bredere buurt

Kandidaat 
bewoners/gebruikers 

vormen en begeleiden 
-samen met andere 
partnerorganisaties- 

zodat ze hun rol binnen 
de vzw en als 

eigenaar/gebruiker 
kunnen opnemen

Het ontwikkelen van 
een inclusieve 

aanpak met behulp 
van diverse tools en 
instrumenten om de 

doelstellingen van de 
vzw te realiseren

Uitwerken van een visie 
rond CLT die gedragen 
wordt  door de lokale, 

provinciale en regioanle 
actoren en het uitrollen 

van sensibiliserings- 
acties omtrent het 

CLT-concept

Avansa: zo lijkt het 
alsof we er ons bij 
neer zullen leggen 
als onze visie niet 

gedragen wordt door 
die actoren. Aslof we 
dan onze visie zullen 

veranderen.

Bemerking 
van Jeroen 
(CAW) en 

Ferahi 
(Groen)

Opnemen hoe 
statuten 
gewijzigd 
kunnen 
worden

zo duidelijk en 
helder mogelijk, 

toegankelijk; extra 
document met 
verduidelijking 
van de termen

De link tussen 
vzw en 

Stichting moet 
verankerd 

worden

VOORSTEL: 
Opgericht voor zij 

die om het Recht op 
wonen te realiseren 

moeilijk terecht 
kunnen op de vrije 

markt

VOORSTEL:
1. Uitwerken van een visie 

rond CLT
2. Uitdragen van deze visie 

naar de bredere 
samenleving

3. Uitrollen van 
sensibiliseringsacties 
omtrent het CLT-concept

Dit komt in de 
volgende 

workshops nog 
meer aan bod! 

@Hanne
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