STATUTEN

TITEL I: NAAM - ZETEL
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam ’Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling’”, afgekort als IDO.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te, België, het Vlaams Gewest .
ARTIKEL 3
De statuten van vereniging zijn conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

TITEL II: UITGANGSPUNT - DOEL - DUUR
ARTIKEL 4
Duurzame ontwikkeling is voor de vereniging ‘een solidariteitsconcept in ruimte en in tijd’.
Solidariteit tussen alle huidige generaties (‘ruimte’, Noord/Zuid, Oost/West) en met de toekomstige
generaties (‘tijd’, de kinderen van onze kinderen), zoals bedoeld in het rapport ‘Our Common Future’
(1987) van de World Commission on Environment and Development, opgemaakt onder leiding van
Gro Harlem Brundtland. De UN Conference on Environment and Development, georganiseerd te Rio
de Janeiro (Brazilië) in 1992, was het startpunt voor de internationale politieke aandacht.
De vereniging erkent echter dat deze momenten punten van synthese waren van wat voorafging én
een invloed uitoefende op wat volgde. In het bijzonder erkent de vereniging dat de
operationalisering van duurzame ontwikkeling oog zal moeten hebben voor zowel een globale als
een regionale benadering, vanuit een pro-actieve houding.
ARTIKEL 5
Vanuit het uitgangspunt omschreven in artikel 4, is het voorwerp van de vereniging bij te dragen tot
het streven naar duurzame ontwikkeling. ‘Know-how’, ‘Say-how’ en ‘Do-how’ zijn hierbij van belang,
of in het Nederlands het kunnen ‘weten’, ‘zeggen’ en ‘doen’.
De kerntaak van het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling is evenwel bij te dragen tot het eerste luik
(‘know-how’): het wetenschappelijk onderzoek en studies naar de operationalisering van duurzame
ontwikkeling. Op die manier kan het Instituut input leveren aan ‘educatie voor duurzame
ontwikkeling’ (‘say-how’) of aan ‘implementatie van duurzame ontwikkeling’ (‘do-how’), door zelf
initiatief nemen of via derden.
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Het Instituut stelt zijn expertise en ervaring ter beschikking van stakeholders die eveneens mee
willen werken aan de operationalisering van duurzame ontwikkeling. Hiertoe worden verschillende
onderzoekslijnen van kennis ontwikkeld.
Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden en andere personen verboden is,
behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
ARTIKEL 6
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 7
Een lid kan de vereniging op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem of haar te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De
vereniging kan dit adres gebruiken tot de mededeling door het betrokken lid van een ander emailadres of zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

TITEL III: LEDEN - TOELATING - UITTREDING
ARTIKEL 8
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en aangesloten leden. Het aantal effectieve leden
bedraagt minstens drie. Dit van de aangesloten leden is onbeperkt.
De effectieve leden zijn lid van de algemene vergadering en beschikken over de volheid van rechten
en plichten. De verhoudingen tussen de vereniging enerzijds en de aangesloten leden anderzijds
worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
Kandidaat effectieve leden dienen hun kandidatuur in bij de voorzitter van het bestuur van de
vereniging. De kandidaturen worden bekendgemaakt aan de leden van het bestuur die een
gemotiveerd voorstel ter overweging voorlegt aan de eerstvolgende algemene vergadering. De
algemene vergadering beslist discretionair en zonder motiveringsplicht over de al dan niet
aanvaarding van een nieuw effectief lid met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.
ARTIKEL 9
De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van maximaal 5.000 euro. Jaarlijks zal het
bestuur het lidgeld bepalen voor de effectieve leden en de toegetreden leden.
De bijdrage dient binnen de 6 weken na toezending van het verzoek tot betaling te worden betaald.
Bij gebreke van betaling van de bijdrage binnen een periode van 3 maanden na factuurdatum, wordt
het lidmaatschap automatisch als beëindigd beschouwd.
ARTIKEL 10
Ieder lid aanvaardt door de aanvaarding van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die
in de statuten en het huishoudelijk reglement vervat zijn.
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ARTIKEL 11
De leden zijn vrij om zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door kennisgeving van
hun uittreding aan het bestuur.
Enkel de algemene vergadering kan beslissen tot schorsing of uitsluiting van een lid, met een 2/3
meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Het lid waarvan de
schorsing of de uitsluiting wordt geagendeerd heeft het recht om gehoord te worden.
Een uittredend of uitgesloten lid, en de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of
overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk vermogen en kunnen
geen teruggave eisen van door hem/hen eventueel betaalde bijdragen.
ARTIKEL 12
Op de zetel van de vereniging wordt een ledenregister bijgehouden waarin het bestuur binnen de 8
dagen na kennisname de beslissingen tot toetreding/uittreding/uitsluiting registreert.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 13
De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door
de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door de bestuurder die daartoe wordt
aangeduid door het bestuur voorafgaand aan de vergadering.
Een algemene vergadering kan worden georganiseerd via telefonische of videoconferentie, zowel
door middel van de klassieke verbindingen als via internet of andere moderne
communicatiemiddelen.
Voor de algemene vergadering geldt geen aanwezigheidsquorum. Enkel voor de algemene
vergaderingen die moeten beslissen over een statutenwijziging of een ontbinding geldt een
aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden. Ingeval op een vergadering minder dan 2/3 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 hierna
bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag
niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.
Alle leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering. Elk lid heeft één stem.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen waarin het WVV of de statuten een bijzondere
meerderheid voorschrijven, met name in de volgende gevallen: wijziging van de statuten,
doelwijziging, uitsluiting van leden en ontbinding van de vereniging.
Ieder lid dat niet aanwezig kan zijn, kan een volmacht geven aan een ander lid. Het aantal
volmachten dat een lid kan dragen is beperkt tot één.
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Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
ARTIKEL 14
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en
ondervoorzitter. Zij worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van de
vereniging alwaar alle leden er op eenvoudig verzoek inzage van kunnen nemen.
Ook belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de beslissingen van de algemene vergadering
op eenvoudig verzoek aan een lid van het bestuur, dat hieraan binnen de maand zal voldoen.
ARTIKEL 15
De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor de volgende aangelegenheden:
1. Wijziging van de statuten;
2. Benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging
ingeval bezoldiging wordt toegekend;
3. Benoeming en afzetting van de commissarissen en de bepaling van zijn

bezoldiging;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. Goedkeuring van jaarrekeningen en begroting;
6. Ontbinding van de vereniging;
7. Uitsluiting van een lid;
8. De omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend
als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale
onderneming;
9. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10. Alle gevallen waarin het WVV of de statuten dat vereisen.
ARTIKEL 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering van effectieve leden gehouden, die de jaarrekening van het
afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en het beleid van de bestuurders goedkeurt.
De jaarvergadering komt bijeen in het eerste semester op de zetel van de vereniging of op de plaats
aangeduid in de uitnodiging.
ARTIKEL 17
Alle leden worden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering opgeroepen bij gewone
brief of e-mail die agenda, dag, uur en plaats van vergadering vermeldt.
Het bestuur kan daarenboven een algemene vergadering bijeenroepen telkens als het doel of het
belang van de vereniging het vereist.
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Het bestuur is daarenboven verplicht om telkens als tenminste 1/5 van de leden daarom verzoekt,
een algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en dit binnen een maand na
het indienen van het verzoek bij het bestuur. Voor zover de verzoekers op gemotiveerde wijze
verzoeken om de Vergadering binnen een kortere tijdspanne op te roepen, dient het bestuur hieraan
het gepaste gevolg te verlenen mits inachtneming van een minimumtermijn van acht dagen tussen
het versturen van de oproeping en het plaatsvinden van de algemene vergadering.
Met de toestemming van al de aanwezige leden kan de algemene vergadering geldig besluiten over
de punten die niet op de agenda vermeld staan
ARTIKEL 18
De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproepingsbrief of –email en wanneer
minstens 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan enkel tot
wijziging worden besloten met 2/3 van de aanwezige en door volmacht vertegenwoordigde
stemmen. Een doelwijziging vereist 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Elke wijziging van de statuten moet binnen de maand nadat daartoe werd besloten worden
neergelegd voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL V: BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 19
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, hier genoemd ’bestuur’, van minimaal drie
en maximaal negen bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gewaakt over een gebalanceerde vertegenwoordiging
rekening houdend met o.a. volgende criteria als geslacht, expertise en ervaring.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de
voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter of – bij afwezigheid - de
bestuurder die daartoe wordt aangeduid door het bestuur bij aanvang van de vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit bekendmaken aan de voorzitter van het
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de twee maanden de
algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te
voorzien en hem daarvan ook in kennis zal stellen.
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ARTIKEL 20
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te besturen en vertegenwoordigt
deze in en buiten rechte. Het bestuur kan bovendien alle daden van beschikking verrichten die niet
uitdrukkelijk door het WVV of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
ARTIKEL 21
Het bestuur kan een directiecomité en adviserende comités oprichten, zoals een wetenschappelijk
comité en een klankbord van maatschappelijke actoren. Hij legt de samenstelling, de bevoegdheden
en eventueel de vergoeding van de leden van deze comités vast.
Het bestuur kan een bestuurder gelasten met het dagelijks bestuur en dit bij wijze van onderhandse
volmacht. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, en tekent geldig namens
de vereniging tegenover het bestuur der posterijen, banken, spaarkassen en andere financiële en
administratieve diensten en instellingen. Hij wordt genoemd: afgevaardigd bestuurder.
Het bestuur en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur kunnen, binnen het kader van hun
bestuursbevoegdheden aan een of meer personen, bijzondere opdrachten overdragen. Het bestuur
stelt bevoegdheden en de vergoedingen van die personen vast.
ARTIKEL 22
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement goedkeuren. Van het huishoudelijk reglement alsook
van de wijzigingen hieraan, wordt kennis gegeven aan de leden van de algemene vergadering.
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur worden goedgekeurd op een
vergadering zonder aanwezigheidsquorum en met een gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 23
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, oefent het bestuur haar bevoegdheden uit als
college en worden de beslissingen binnen het bestuur bij voorkeur genomen bij consensus. Indien
nodig kan overgegaan worden tot stemming waarbij een meerderheid van stemmen volstaat;
onthoudingen worden hierbij niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien over personen moet gestemd worden is een geheime stemming verplicht.
Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen als tenminste de helft van de leden aanwezig is.
Over punten die niet op de agenda staan kan slechts beslist worden mits het akkoord van alle
aanwezige bestuurders.
Een bestuursvergaderin kan worden georganiseerd via telefonische of videoconferentie, zowel door
middel van de klassieke verbindingen als via internet of andere moderne communicatiemiddelen.
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ARTIKEL 24
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, en onverminderd de bijzondere volmachten verleend door
het bestuur aan een bestuurder of niet-bestuurder, zal voor alle handelingen, in en buiten rechte, de
vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders.
ARTIKEL 25
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuur, ofwel strijdig is met de realisatie van het maatschappelijk doel van de vereniging, moet hij
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook
de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in
de notulen van het bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vereniging één of meer
commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het
strijdig belang op de hoogte brengen.
Indien een beslissing of een verrichting van een bestuurder de onafhankelijkheid en/of de
doelstelling van de vereniging in het gedrang brengt, dient de betreffende bestuurder hiervan
eveneens, zoals voornoemd, melding te maken aan het bestuur, in welk geval de overige leden van
het bestuur aan de algemene vergadering kunnen voorstellen over te gaan tot een al dan niet
tijdelijke schorsing van het mandaat van de betreffende bestuurder.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van
de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.

TITEL VI: JAARREKENING EN BEGROTING
ARTIKEL 26
Bij het einde van ieder boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening van het afgelopen en de
begroting van het komende jaar op. Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering
onderworpen en zijn vergezeld van een jaarverslag opgemaakt door het bestuur.
De jaarrekening en de begroting worden tenminste acht dagen voor de algemene vergadering ter
kennis gebracht van de leden.
De algemene vergadering kan één of meer commissarissen aanstellen om over te gaan tot de
verificatie van de rekeningen en het opmaken van een verslag over de jaarrekening en de begroting.
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ARTIKEL 27
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag van neerlegging bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge en lopen tot en met 31
december 2012.

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 28
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan en bepaalt de
bestemming van het netto-actief van de vereniging dat moet worden toegekend aan een vereniging
met een gelijkaardig of aanverwant doel.
ARTIKEL 29
Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de bepalingen
van het WVV.
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