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NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering van 26 februari 2019 geldig bijeengeroepen en beschikkend
over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen als volgt:

Titel I: Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Meeting in Brugge, afgekort MIB.
Artikel 2
De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Burg 12 (gerechtelijk arrondissement Brugge). De
raad van bestuur kan kantoren en filialen oprichten waar hij dit nuttig zou achten.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel het uitvoeren van actieve promotie-opdrachten in binnen- en
buitenland voor congressen, colloquia, seminaries, tentoonstellingen en beurzen in Brugge.
De vereniging kan samenwerken met de plaatselijke toeristische nijverheid en met andere speciaal voor het zelfde doel opgerichte of nog op te richten nationale of regionale
verenigingen.
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig kunnen
zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van
te hebben.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in
die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze handelsdaden stellen, enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5
De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met de medewerking van de Stad
Brugge, lid van de vereniging. Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereen-

komst met de gemeente overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Decreet
Lokaal Bestuur-deel II-titel 3.
Titel II: leden: toetreding, uitbreiding, uitsluiting
Artikel 6
De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. De term ‘leden’ doorheen deze
statuten verwijst naar de effectieve leden.
Artikel 7
Worden uitgenodigd en aanvaard als effectieve leden:
- Stad Brugge, vertegenwoordigd door het lid van het College van Burgemeester en
Schepenen dat toerisme onder zijn bevoegdheid heeft.
46 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap aangeduid door de Gemeenteraad
De vertegenwoordigers van de gemeente in de organen of de leden die deelnemen op
grond van hun hoedanigheid als gemeentelijk vertegenwoordiger, zijn van rechtswege
ontslagnemend bij het verlies van die hoedanigheid.
Artikel 8
Worden uitgenodigd en aanvaard als toegetreden leden: ondernemers uit de private sector die zich vereenzelvigen met het doel van de vereniging. Hun potentieel aantal is in
principe onbeperkt. De toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de
activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht in de raad van bestuur of de algemene vergadering. De toegetreden leden verwerven het lidmaatschap na ondertekening van
een samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 9
De leden onderschrijven bij en door hun toetreding de statuten van de vereniging. Zij
zullen zich in hun gedragingen door de principes van de statuten laten leiden en verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het doel van de vereniging, noch
de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Artikel 10
De Stad Brugge kan niet uitgesloten worden als lid. Een ander lid kan te allen tijde vrijwillig uitreden uit de vereniging. Dit gebeurt bij gewoon schrijven, gericht aan de raad
van bestuur. De raad van bestuur licht de andere leden van de uittreding in.
Artikel 11
Tot uitsluiting van een lid kan enkel besloten worden door de algemene vergadering zonder beroepsmogelijkheid, met een twee-derde meerderheid van de stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Artikel 12
Van de effectieve en toegetreden leden wordt geen lidmaatschapsbijdrage gevraagd.

De toegetreden leden betalen jaarlijks een promotiebijdrage. De hoogte van deze promotiebijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Met de Stad Brugge wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake de financiële, materiële, logistieke en andere steun die de stad ter beschikking stelt aan de vereniging
zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur-deel-II-titel3.
Artikel 13
De vereniging beheert het vermogen van de vereniging. De andere effectieve en toegetreden leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Toegetreden leden
kunnen dus ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
Titel III: Algemene Vergadering
Artikel 14
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De algemene vergadering beslist rechtsgeldig wanneer de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is, waaronder de stad Brugge.
Wanneer de helft van de effectieve leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt
een nieuwe algemene vergadering samengeroepen. De oproepingen worden minstens 5
dagen na de eerste bijeenkomst verstuurd. Ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden, maar mits de stad Brugge tegenwoordig is, beslist deze algemene vergadering rechtsgeldig.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen, behoudens bij geheime
stemming, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige
stemmen worden onder de eenvoudige meerderheid niet in de beoordeling meegerekend.
De voorzitter van de raad van bestuur neemt eveneens het voorzitterschap van de algemene vergadering waar. Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen
door de ondervoorzitter, desgevallend op zijn beurt door het oudste aanwezige lid van de
raad van bestuur.
De secretaris van de raad van bestuur neemt het secretariaat van de algemene vergadering waar.
Artikel 15
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, door middel van een volmacht. Een lid kan voor zichzelf optreden en een volmacht hebben. Deze volmacht wordt
ondertekend door het afwezige lid en wordt vooraf bezorgd aan het secretariaat van vzw
Meeting in Brugge. Leden aangeduid uit de Gemeenteraad kunnen enkel volmacht geven
aan een ander uit de gemeenteraad aangeduid lid. Ook de vertegenwoordiger van de
stad Brugge kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander gemeenteraadslid.
Artikel 16

De algemene vergadering is wettelijk bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook
alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 17
Ieder lid beschikt over één stem. De vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering beschikt steeds over 47 stemmen, zodanig dat de Stad Brugge steeds over
de meerderheid van de stemmen beschikt. De vertegenwoordiger van de gemeente handelt overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad.
De agenda van de algemene vergadering wordt ter kennis gegeven aan de Gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat:
- De Gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten.
- De Gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken
over de agendapunten van de eerstvolgende algemene vergadering.
Deze bepaling geldt onverminderd de door de VZW-wetgeving voorziene minimumtermijn
van 8 dagen waarbinnen alle leden van de algemene vergadering van tevoren worden
opgeroepen voor de algemene vergadering. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Artikel 18
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens
het doel van de vereniging dit vereist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
De raad van bestuur is ertoe gehouden om de algemene vergadering samen te roepen
wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een schriftelijk verzoek richt aan de
voorzitter met vermelding van de te behandelen agendapunten. In dat geval is de raad
van bestuur verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de 21 dagen. De
bijeenkomst zelf moet uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
De bijeenroeping geschiedt per gewone brief of per e-mail met vermelding van de agenda, plaats, dag en uur van de vergadering, door de voorzitter van de vereniging of gezamenlijk door vijf andere leden van de raad van bestuur, minstens 8 dagen voor de datum
die voor de samenkomst van de algemene vergadering is vastgesteld.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp
1/20e van de leden ondertekend zijn en ten laatste vijf dagen
de oproepingsbrief aan de raad van bestuur overhandigd zijn.
de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
Artikel 19

van de effectieve leden,
moet uiteraard door het
na poststempeldatum van
Onderwerpen die niet op

Op voorstel van de raad van bestuur kunnen tot de algemene vergadering deskundigen
uitgenodigd worden.
Artikel 20
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en bijgehouden in een register. Alle leden kunnen het register te allen tijde
raadplegen op het secretariaat van de vereniging en uittreksels van de notulen bekomen.
Deze notulen worden ook overgemaakt aan de leden van de Gemeenteraad van Brugge.
Belanghebbende derden die inzage wensen te verkrijgen in de besluiten van de algemene
vergadering moeten hiertoe een verzoek richten aan de raad van bestuur, die over verdere inzage en het tijdstip ervan een beslissing neemt.
Titel IV: Raad van Bestuur
Artikel 21
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De bestuurders worden gekozen uit de effectieve leden op voordracht van de gemeenteraad van Brugge, rekening
houdend met de verhouding tussen de diverse politieke fracties in de gemeenteraad, met
dien verstande dat van iedere fractie minstens één bestuurder wordt aangeduid. Maximum twee derde van de door de gemeente voorgedragen bestuurders is van hetzelfde
geslacht.
De toegetreden leden hebben recht om vertegenwoordigers onder de toegetreden leden
aan te duiden met het statuut van waarnemer. Zij kunnen actief deelnemen aan de vergaderingen maar hebben geen stemrecht. Het aantal waarnemers vanuit de toegetreden
leden is beperkt tot 6, van wie minimaal 2 uit de sectoren andere dan de hotels, voor
zover er zich kandidaten uit deze sectoren aanmelden. De algemene vergadering beslist
over de aanstelling van de waarnemers op voordracht van het College van Burgemeester
en Schepen van de stad Brugge na een open oproep onder de toegetreden leden.
De raad van bestuur kan niet-leden als waarnemer uitnodigen indien zij financieel bijdragen in de werking van de vereniging. Deze niet-leden hebben geen stemrecht.
De raad van bestuur kan één of meer adviseurs aanstellen of één of meer personen op
de vergadering uitnodigen, gelet op hun vakkennis en ervaring. Deze hebben echter geen
stemrecht. De toerismemanager-directeur van Stad Brugge en de salesmanager van
Meeting in Brugge vzw wonen de raad van bestuur bij.
Artikel 22
Het mandaat van de bestuurders en de waarnemers is geldig tot het einde van de lopende gemeenteraadslegislatuur en vervolgens voor een periode van maximum 6 jaar. Het
mandaat kan worden hernieuwd.
Valt een mandaat open tijdens het mandaat (ontslag, overlijden), dan zal de bestuurder
of waarnemer die ter vervanging door de algemene vergadering wordt benoemd het
mandaat van zijn voorganger voleindigen.
Het vrijwillig ontslag als bestuurder of waarnemer dient schriftelijk te worden kenbaar
gemaakt aan de raad van bestuur.

Het mandaat van waarnemer in de raad van bestuur vervalt wanneer hij als toegetreden
lid zijn lidmaatschap beëindigd of wanneer hij als niet-lid zijn financiële ondersteuning
stopzet.
De bestuursleden en de waarnemers nemen in de hoedanigheid van hun functie geen
enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Dit mandaat is onbezoldigd.
Artikel 23
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden. De raad van
bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door
de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur is ten
overstaan van derden het enig verantwoordelijk orgaan van de vereniging en is bevoegd
om de vereniging in rechte te vertegenwoordigen hetzij als eiseres, hetzij als verweerster. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt
hun bezoldigingen. De raad van bestuur beslist over de hoogte van de promotiebijdragen
en verleent goedkeuring aan de actieplannen en samenwerkingsovereenkomsten.
Artikel 24
De voorzitter van de raad van bestuur is het lid van het College van Burgemeester en
Schepen dat Toerisme onder zijn bevoegdheid heeft. De raad van bestuur duidt binnen
haar leden, die behoren tot de vertegenwoordigers van de stad Brugge, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter als hij afwezig is, desgevallend op zijn beurt door het oudste aanwezige lid van de
raad van bestuur.
Artikel 25
De bijeenroeping gebeurt per gewone brief of per e-mail met vermelding van agenda,
plaats, dag en uur van de vergadering, door de voorzitter van de vereniging of door vijf
andere leden van de raad van bestuur, minstens 8 werkdagen voor de datum die voor de
samenkomst van de raad van bestuur is vastgesteld. Wanneer alle bestuurders hiermee
akkoord gaan, kan een kortere oproeptermijn gehanteerd worden.
Artikel 26
De raad van bestuur beslist rechtsgeldig wanneer de helft van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid
der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden. Bij staking van
stemmen, behouden bij geheime stemming, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 27
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, door middel van een volmacht. Een bestuurder kan voor zichzelf optreden en één volmacht hebben. Deze volmacht wordt ondertekend door het afwezige lid en wordt vooraf bezorgd
aan het secretariaat van de vereniging.
Artikel 28

De notulen van de raad van bestuurd worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bijgehouden in een register. De notulen worden op de eerstvolgende raad van
bestuur goedgekeurd. Alle bestuurders kunnen het register te allen tijde raadplegen op
het secretariaat van de vereniging en uittreksels ervan bekomen.
Artikel 29
De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan één of meerdere van haar leden
of aan derden. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig acht.
Artikel 30
Een commissie adviseert de raad van bestuur i.v.m. de promotiebijdragen en het jaarlijks
actieplan. In deze commissie kunnen, naast personeelsleden van Toerisme Brugge en
Meeting in Brugge, alle toegetreden leden zitting hebben.
De raad van bestuur kan te allen tijde nog andere werkgroepen en commissies oprichten,
waar ook niet-leden deel kunnen van uitmaken.
Titel V: Dagelijks bestuur – Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
Artikel 31
Onder toezicht van de raad van bestuur is een directiecomité belast met het dagelijks
bestuur van de vereniging.
Het directiecomité bestaat uit twee door de raad van bestuur aangeduide vertegenwoordigers van de toegetreden leden die eveneens zitting hebben in de raad van bestuur als
waarnemer, de toerismemanager-directeur van Stad Brugge, de salesmanager van Meeting in Brugge vzw en een door de raad van bestuur aan te duiden bestuurder die het
directiecomité voorzit.
Zij kunnen te allen tijde worden afgezet door een beslissing van de respectievelijke
personen/organen die hen in dit mandaat aanstellen. Hun vrijwillig ontslag dient schriftelijk te worden ingediend bij de raad van bestuur. Hun mandaat eindigt automatisch op
basis van het verlies van de hoedanigheid waarin ze als dagelijks bestuurder waren aangesteld.
De beslissingen in het dagelijks bestuur worden genomen bij consensus.
Het directiecomité kan één of meer adviseurs aanstellen of één of meer personen op de
vergadering uitnodigen gelet op hun vakkennis en ervaring.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het
dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun
gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst
van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
De voorzitter van het directiecomité en de salesmanager van Meeting in Brugge vzw verzorgen de dagelijkse briefwisseling en tekenen geldig namens de vereniging tegenover

BPost, de openbare bankinstellingen en alle andere instellingen. Zij verzorgen eveneens
de vertegenwoordiging in het kader van de beslissingen door de het dagelijks bestuur
genomen.
Het directiecomité kan naast taken van dagelijks bestuur ook andere handelingen en taken worden opgedragen, via delegatiebesluit van de raad van bestuur waarin de specifieke handelingen worden opgenomen. De raad van bestuur kan deze taken ook opdragen
aan andere personen, al dan niet lid van de vereniging. Dit kunnen zowel individuele,
gezamenlijke of collegiale uit te oefenen opdrachten betreffen. De raad van bestuur kan
te allen tijde deze delegaties ontnemen. De delegaties kunnen vrijwillig opgegeven worden door schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.
Voor alle andere vertegenwoordigingshandelingen wordt de vereniging in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door het optreden van de meerderheid van de bestuurders.
Titel VI: Rekening en begrotingen
Artikel 32
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december
Artikel 33
De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komend boekjaar
zullen jaarlijks ter goedkeuring aan de statutaire algemene vergadering worden voorgelegd. De algemene vergadering verleent eveneens ontheffing van aansprakelijkheid aan
de bestuurders. De algemene vergadering duidt een commissaris-revisor aan die een
verslag betreffende de rekeningen van het afgelopen boekjaar opstelt.
Titel VII: Ontbinding en vereffening
Artikel 34
Tot de ontbinding kan beslist worden overeenkomstig de vzw-wetgeving.
Artikel 35
In geval van vrijwillige ontbinding wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan
en bepaalt hun bevoegdheden.
Artikel 36
Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen worden overgedragen aan een andere
vereniging die hetzelfde doel als de vereniging nastreeft.
Titel VIII: Slotbepaling
Artikel 37
Alles wat niet in de statuten voorzien is, wordt geregeld door de wet.

Te Brugge, op …

