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Statuten Thuiszorgoverleg Mechelen vzw
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 december 2009, gewijzigd op de algemene vergadering van
27 maart 2010 en van 24 maart 2016

Benaming, maatschappelijke zetel, duur.
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Thuiszorgoverleg Mechelen”, vereniging zonder winstoogmerk,
evenwaardig afgekort tot “TOM vzw”.
Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Zakstraat 13/1 te 2800 Mechelen en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Hij kan slechts verplaatst worden door de
algemene vergadering mits inachtneming van de regels voor een statutenwijziging.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden zoals
voorzien in de wet.

Maatschappelijk doel.
Artikel 3. De vereniging heeft algemeen als doel in de sector van de eerstelijnszorg en thuiszorg te fungeren
als overlegplatform en de samenwerking in de eerstelijnszorg te promoten enerzijds en de zorg- en
hulpverlening rond de patiënt te ondersteunen en te coördineren anderzijds.
De doelstellingen van Thuiszorgoverleg Mechelen zijn conform de opdrachten die de vigerende overheid aan
het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) enerzijds en aan de geïntegreerde dienst voor
thuisverzorging (GDT) anderzijds opdraagt. De vereniging wil lokaal beantwoorden aan de vereisten van het
decreet van de Vlaamse Regering van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de
samenwerking tussen de zorgaanbieders, en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008
betreffende de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg.
De vereniging mag alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie van deze
doelstellingen bevorderen.
Het werkingsgebied van Thuiszorgoverleg Mechelen is conform het zorgregiodecreet de zorgregio Mechelen
op niveau van de regionale stad met name: Mechelen, Lier, Sint Kat. Waver, Duffel, Bonheiden, Berlaar, Nijlen,
Putte, Heist op den Berg, Bornem, Puurs, Sint Amands, Willebroek, Boom, Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle,
Rumst.
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Leden.
Artikel 4. De vereniging bestaat uit ten minste drie leden-organisaties. Er zijn effectieve leden en toegetreden
leden: dit wordt toegelicht in artikel 8 van deze statuten. Met “de leden” worden zowel de effectieve als de
toegetreden leden bedoeld.
De leden behoren tot één van volgende categorieën:
1. huisartsen,
2. verpleegkundigen en vroedvrouwen,
3. diensten voor gezinszorg,
4. lokale dienstencentra,
5. openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
6. rusthuizen al dan niet met RVT-bedden
7. diensten voor maatschappelijk werk in het kader van de ziekenfondsen al dan niet in samenwerking met
een of meer regionale dienstencentra,
8. vrijwilligersorganisaties,
9. verenigingen van mantelzorgers en gebruikers,
10. andere organisaties van zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg
11. netwerken zonder rechtstreeks cliëntencontact
Artikel 5. Aan de leden wordt geen lidgeld gevraagd.
Artikel 6. Toetreden
Toetredingsformaliteit. Over de toetreding van nieuwe leden wordt door de raad van bestuur op soevereine
wijze beslist. De kandidaat-leden dienen een schriftelijke aanvraag te richten tot de raad van bestuur met het
engagement om de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven. Bij deze aanvraag positioneren de
kandidaat-leden zich in één van de categorieën conform artikel 4.
Toetredingsvoorwaarden. Alle representatieve diensten en organisaties die actief zijn op het terrein van de
eerstelijnszorg en de thuiszorg in de zorgregio Mechelen kunnen lid worden van de vereniging.
De raad van bestuur beslist over de aanneming of verwerping van een nieuw lid met twee derde meerderheid
van stemmen en dient zijn beslissing te motiveren in geval van een weigeringsbeslissing. De beslissing van
aanvaarding of van weigering moet ter kennisgeving voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene
vergadering.
Artikel 7. Ontslag nemen of uitsluiting
Het ontslagnemend lid richt een aangetekend schrijven tot de raad van bestuur.
Het ontslagnemend lid heeft geen enkel recht op het sociaal fonds en kan geen enkele rekening vragen, noch
iets laten verzegelen, noch de inventaris opeisen.
Het ontslag of de uitsluiting van een lid geschiedt verder overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in
de wet.
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Algemene vergadering.
Artikel 8. Iedere categorie zoals omschreven in artikel 4 is in de algemene vergadering vertegenwoordigd met
maximaal vijf afgevaardigden. Er zijn in de algemene vergadering bijgevolg vijf effectieve leden per categorie,
alleen de effectieve leden zijn stemgerechtigd. De overige leden van de categorie zijn toegetreden leden
zonder stemrecht. Elke categorie maakt onderling uit welke organisatie gemandateerd wordt voor een
bestuursorgaan, waarbij wordt aangedrongen om een regionale en pluralistische spreiding in acht te nemen.
Als blijkt dat er binnen een categorie geen overeenstemming is om vijf effectieve leden af te vaardigen, dan
wordt er binnen die categorie een stemming georganiseerd waarbij elk lid van die categorie vijf stemmen moet
uitbrengen, telkens op een verschillend lid. Eén stem hiervan kan aan zichzelf gegeven worden. De leden
worden gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen, waarbij het lid met de meeste stemmen het
hoogst gerangschikt staat. De vijf leden die het hoogst gerangschikt staan, zijn gemandateerd om een
afgevaardigde voor die categorie aan te duiden. Ongeldige stemmen of blanco stemmen worden niet
meegeteld.
Indien door gelijke stemmen meer dan vijf leden het hoogst gerangschikt staan, gaat tussen die leden de
voorkeur naar diegene waardoor de regionale spreiding het best wordt gerealiseerd, rekening houdend met
de rangorde zodat het lid binnen eenzelfde regio met meer punten voorrang heeft op een ander lid.
De duur van een mandaat is zes jaar. De vijf effectieve leden per categorie worden om de zes jaar herkiesbaar
gesteld. Bij het openvallen van één of meerdere mandaten in de algemene vergadering gaat de algemene
vergadering bij de eerstkomende bijeenkomst over tot de aanduiding van een nieuwe afgevaardigde uit
dezelfde categorie, die het mandaat van de afgevaardigde welke hij vervangt, beëindigt.
Ieder lid die het wenst mag deelnemen aan de algemene vergadering en zal er ook toe uitgenodigd worden.
Een afgevaardigde in de algemene vergadering kan door een ander lid van de algemene vergadering
vertegenwoordigd worden op voorwaarde dat hij drager is van een schriftelijke volmacht.
Elke afgevaardigde in de algemene vergadering kan slechts drager zijn van één volmacht.

Artikel 9. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over volgende punten te beraadslagen:
1. wijziging van de statuten;
2. benoeming of afzetting van de bestuurders;
3. goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
4. het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
5. wijziging van het werkingsgebied;
6. ontbinding van de vereniging;
7. benoeming en uitsluiting van een lid;
8. goedkeuring huishoudelijk reglement;
9. jaarlijkse goedkeuring ledenregister;
10. verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
11. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
12. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Artikel 10. De datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen.
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De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of diens
plaatsvervanger. De secretaris van de raad van bestuur is ambtshalve secretaris van de algemene vergadering.
De leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de voorzitter, bij persoonlijke uitnodiging
langsom reguliere of elektronische post die de dagorde vermeldt en die minstens acht dagen voor de
algemene vergadering aan de leden moet toegestuurd worden.
Over aangelegenheden die niet op de agenda stonden kan geen beslissing genomen worden.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten worden samengeroepen wanneer één vijfde van de
effectieve leden in de algemene vergadering zulks vragen via de raad van bestuur, zoals voorzien in de wet.
Artikel 11. De beslissingen worden genomen bij twee derde meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde effectieve leden in de algemene vergadering, behalve in de gevallen door de wet
voorbehouden.
Artikel 12. De leden zullen van de besluiten van de algemene vergadering in kennis worden gesteld door het
toesturen van een verslag.

Raad van bestuur.
Artikel 13. Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan de raad van bestuur die handelt als
college.
De algemene vergadering kiest uit haar leden een raad van bestuur waarin elke categorie conform artikel 4
met twee bestuurders is vertegenwoordigd.
Elk lid van de raad van bestuur moet ook een effectief lid zijn van de algemene vergadering. Bij de
samenstelling van de raad van bestuur wordt een pluralistisch karakter en een regionale
spreiding nagestreefd.
De huisartsenkringen stellen de voorzitter voor. De raad van bestuur dient het voorzitterschap te
bekrachtigen. Indien de huisartsenkringen geen kandidaat voor het voorzitterschap ter beschikking hebben,
wordt hen gevraagd een ondervoorzitter voor te stellen.
De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een of meer ondervoorzitters, secretaris en penningmeester die
ieder tot een andere categorie behoren. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij in al zijn
bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter, bij diens ontstentenis door de oudste bestuurder.
De beslissingen worden genomen met twee derde meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Iedere bestuurder mag slechts drager zijn van één schriftelijke volmacht. In geval
van staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend. De vergaderingen worden voorgezeten door de
voorzitter of zijn vervanger.
Artikel 14. De bestuurders worden gekozen door de algemene vergadering bij twee derde meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 15. De bestuurders worden gekozen voor een periode van zes jaar. Zij zijn herkiesbaar.
Bij het openvallen van één of meerdere mandaten in de raad van bestuur gaat de algemene vergadering bij
de eerstkomende bijeenkomst over tot de aanduiding van een nieuwe bestuurder die het mandaat van de
bestuurder welke hij vervangt, beëindigt. Deze vervanging dient te gebeuren conform artikel 13.
Artikel 16. De bestuurders zijn alleen aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Uit hoofde van hun
bestuur nemen zij geen persoonlijke verplichtingen op zich.
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Artikel 17. De raad van bestuur kan regionale platformen inrichten en ondersteunen.
Artikel 18. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden van bestuur van de zaken van de
vereniging en vertegenwoordigt deze in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden,
behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Aldus kan de raad onder meer onder zijn
verantwoordelijkheid opdrachten geven aan één van zijn bestuurders of zelfs aan een derde.
De raad van bestuur is bevoegd tot het aanwerven of ontslagen van medewerkers.
Artikel 19. Tegenover derden wordt de vereniging als volgt vertegenwoordigd:
a) de gewone briefwisseling wordt ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger, of bij delegatie
door een bestuurder, en door de secretaris of door een ander persoon die daartoe door de raad van bestuur
wordt gemachtigd.
b) onverminderd het onder letter c bepaalde, zijn voor alle handelingen in uitvoering van de algemene
vergadering of van de raad van bestuur, ongeacht of het daden van bestuur of van beschikking betreft, de
handtekeningen vereist van twee van de vier bestuurders die hiertoe zijn aangeduid door de raad van bestuur.
Tegenover derden moeten voornoemde vertegenwoordigers van de vereniging niet van enige bijzondere
delegatie doen blijken, noch van voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur of van de algemene
vergadering.
c) De raad van bestuur kan voor bepaalde aangelegenheden en onder meer voor de verrichtingen met
financiële instellingen, of voor het optreden in rechte, vier bijzondere lasthebbers aanduiden, met name:
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Hun bevoegdheid wordt in de opdracht
omschreven. Deze opdracht houdt de verplichting in van een dubbele handtekening.
Artikel 20. Alle rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden ingesteld opdat de voorzitter
van de raad van bestuur of van de bestuurder die hem vervangt, zich met ijver toelegt op zijn taak.

Dagelijks Bestuur.
Artikel 21. De raad van bestuur kan de dagelijkse werking van de vereniging toevertrouwen aan het dagelijks
bestuur. De raad van bestuur kiest uit haar leden het dagelijks bestuur. Elke categorie conform artikel 4 heeft
maximaal één vertegenwoordiger. Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur wordt eveneens een
pluralistisch karakter en regionale spreiding nagestreefd.
Het dagelijks bestuur zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die voor beslissing aan de raad van
bestuur worden voorgelegd.
Het dagelijks bestuur handelt als college in opdracht van de raad van bestuur.
Slechts in geval van hoogdringendheid kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen, die tijdens de
daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur ter bekrachtiging dienen voorgelegd.
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Budgetten en rekeningen.
Artikel 22. De subsidies die de vereniging ontvangt van de overheid op basis van de regelgeving van de
Vlaamse en de federale overheid en eventuele andere inkomsten zullen besteed worden om de doelstellingen
van de vereniging te realiseren.
De inkomsten zullen in eerste instantie gebruikt worden om de personeelsleden die door de vereniging in
dienst genomen worden te bezoldigen of om de verantwoorde kosten terug te betalen aan de organisatie die
personeelsleden beschikbaar stelt van de vereniging.
In tweede instantie worden de verantwoorde kosten voor de werking van de vereniging terugbetaald.
In derde instantie wordt de organisatie van het multidisciplinair overleg op basis van het huishoudelijk
reglement en vertrekkend van het objectief om de doelstellingen te realiseren, vergoed.
Artikel 23. De raad van bestuur kan fondsen en dotaties samenstellen, subsidies aanvaarden, schenkingen en
legaten ontvangen en giften doen.
Artikel 24. De rekeningen van het voorbije werkjaar en de begroting van het komende dienstjaar worden
jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd tijdens een vergadering waarvan de raad van bestuur de
datum vaststelt. De algemene vergadering ontvangt jaarlijks een verslag over de werkzaamheden van de
vereniging en de raad van bestuur en geeft bij die gelegenheid ontlasting over het financieel beheer.
De leden van de vereniging mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de
briefwisseling, de verslagen en, in het algemeen, alle geschriften van de vereniging.
Het toezicht op het financieel beheer van de vereniging gebeurt door aanstelling van een financieel
toezichter op de algemene vergadering.

Wijziging van de statuten.
Artikel 25. Elke wijziging van de statuten voorgesteld hetzij door de raad van bestuur, hetzij door ten minste
één vijfde van de effectieve leden van de algemene vergadering moet aan de algemene vergadering ter kennis
gebracht worden. De bijeenroeping van deze algemene vergadering dient te gebeuren conform artikel 10.
De vergadering zal uitspraak doen met inachtneming van de bij de wet voorgeschreven regels, met name:
“ Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de
eerste worden gehouden.”
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Ontbinding, besteding der goederen.
Artikel 26. Het netto-actief van de vereniging zal na de ontbinding van de vereniging toegewezen worden aan
werken waarvan het sociaal doel overeenkomt met het doel van de vereniging.
De algemene vergadering beslist over de toewijzing van dit netto - actief.
In geval de algemene vergadering mocht in gebreke blijven, zal de bestemming van het netto - actief van de
vereniging worden bepaald door de raad van bestuur op dat ogenblik in functie.
Artikel 27. In geval van ontbinding of wezenlijke structuurverandering van de vereniging zullen de
opbrengsten, schenkingen of legaten de bestemming krijgen welke door de schenkers of erflaters was
voorzien.

Algemene bepalingen.
Artikel 28. Voor al hetgeen in deze statuten niet is voorzien, wordt de vereniging bestuurd door de bepalingen
van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei2002.

Voorzitter TOM vzw
Dr Günther D’hanis

Waarnemend secretaris TOM vzw
Francois Boddaert
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