
Statuten Toerisme Bocholt 
 
Toerisme Bocholt, vroeger opgericht als adviesraad voor toerisme van Bocholt: 
 
Gelet op de cultuurpactwet van 16 juli 1973; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
BESLUIT DAT: 
 
Te Bocholt; een gemeentelijke adviesraad voor toerisme (Toerisme Bocholt) 
wordt opgericht, die zijn zetel heeft te Bocholt, en waarvan de statuten luiden: 
 
HOOFDSTUK I: DOEL 
Artikel 1 :   De toeristische raad heeft in het algemeen tot doel de uitstraling van Bocholt als toeristisch 

aantrekkingspunt naar buiten te brengen en te vergroten. 
Artikel 2 :   De concrete doelstellingen omvatten de volgende punten : 

2.1. het bekend maken en promoten van toeristische bezienswaardigheden en toeristische 
infrastructuren van Bocholt.  
2.2. het bekend maken van toeristische evenementen te Bocholt, zowel binnen als buiten de 
gemeente.  
2.3. het organiseren van allerhande toeristische activiteiten, en daarvoor de Bocholter 
verenigingen aansporen tot medewerking.  
2.4. het creëren van publiciteits- en promotiemateriaal.  
2.5. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke 
overheid en aan particuliere instanties inzake toeristische aangelegenheden.  
2.6. het ijveren voor het behoud van het cultuurhistorisch patrimonium van de gemeente.  
2.7. het aankopen, beheren en/of medebeheren van toeristische infrastructuren. 

Artikel 3 : De toeristische raad wil deze doelstellingen realiseren op een democratische wijze, en zonder 
zich te verbinden aan een politieke, ideologische of filosofische strekking.  Bij beslissingen of 
advies wordt steeds gestreefd naar unanimiteit.  Zo mogelijk wordt het betreffende voorstel 
of onderwerp veranderd of afgevoerd.  Indien toch beslist moet worden, wordt er gestemd op 
de wijze zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement is voorzien.  Bij verdeeld advies 
worden de diverse standpunten overgemaakt aan de betreffende instanties. 

 
 
HOOFDSTUK II : SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 
Artikel 4 : De toeristische raad dient representatief te zijn samengesteld. Er wordt naar gestreefd om 

elke deelgemeente te vertegenwoordigen. De raad staat open voor personen die uit 
beroepsredenen of uit vrijwillige interesse begaan zijn met het toerisme in Bocholt. De raad 
bestaat enkel uit een dagelijks bestuur.



HOOFDSTUK III : HET DAGELIJKS BESTUUR 
Artikel 5: Het dagelijks bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

  Artikel 6: Elke inwonende Bocholtenaar kan, na erkenning door het dagelijks bestuur, stemgerechtigd lid 
worden van de toeristische raad.  Enkel politieke mandatarissen - in functie - kunnen geen lid 
worden van het dagelijks bestuur. 

Artikel 7: De niet-stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur zijn:  
7.1. de schepen van toerisme  
7.2. leden die wegens hun functie aan de raad worden toegevoegd: i.c. de bediende van de 
gemeentelijke dienst voor toerisme. 

Artikel 8: Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren:  
8.1. de wijziging van de statuten en het ontbinden van de toeristische raad.  
8.2. de aanstelling en het ontslag van het dagelijks bestuur  
8.3. de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting  
8.4. het aanvaarden en uitsluiten van leden  

Artikel 9: Het dagelijks bestuur kiest uit haar leden, die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming 
en met gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester.  De laatste twee functies mogen gecumuleerd worden. 

  Artikel 10: De duur van de mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester 
bedragen 6 jaar. Wanneer een mandaat tussentijds vacant wordt, stelt het dagelijks bestuur 
een plaatsvervanger aan tot het eerstvolgend overleg van het dagelijks bestuur. Deze wijst 
dan een opvolger aan die het mandaat van zijn voorganger voltooit. 

 
HOOFDSTUK V : DE REKENINGEN 
Artikel 11: Elk jaar wordt de begroting van het volgende jaar voorgelegd aan het dagelijks bestuur,  

tijdens de eerste vergadering na de zomer (september). 
Artikel 12: Bij ontbinding van de toeristische raad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een 

andere vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel, die door de gemeenteraad, op 
advies van het dagelijks bestuur, wordt voorgedragen. 

 
HOOFDSTUK VI : ERKENNING 
Artikel 13: De toeristische raad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn 

statuten, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. 
Artikel 14: Erkenning van de toeristische raad door het gemeentebestuur impliceert dat het 

gemeentebestuur: 14.1 ruimte laat in het budget voor toerisme, die de raad in staat stelt om 
haar taak behoorlijk te vervullen, en dit voor zover de gemeentelijke begroting dit toelaat. 
14.2. een vergaderlokaal ter beschikking stelt. 14.3. administratieve hulp aanbiedt, 
inzonderheid voor het secretariaatswerk. 14.4. logistieke steun verleent aan de toeristische 
raad. 14.5. advies vraagt aan de toeristische raad inzake materiële of financiële hulp. 14.6. 
binnen een aanvaardbare termijn een gemotiveerd antwoord geeft, wanneer de toeristische 
raad om informatie of advies vraagt. 

 
HOOFDSTUK VII : HET HUISHOUDELIJK ]REGLEMENT 
Artikel 15: In het huishoudelijk reglement wordt verder alles geregeld wat door de statuten wordt     

bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door het dagelijks bestuur bij gewone 
meerderheid van stemmen. Wijzigingen worden voorbereid goedgekeurd door het dagelijks 
bestuur. 



Opgesteld, gelezen en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Toerisme Bocholt  dd. 28 januari 
1991. 
 

Namens de Toeristische Raad, 
 

De Secretaris,  De Voorzitter, 
Nijsen Koen Thijs-Craenen Marie-Claire 

 
 

 
 
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Bocholt in zitting van 24 april 1991. 
 
 Namens de Raad, 
De secretaris,   De Burgemeester, 
JAEKEN B.   MARTENS G. 
 
De statuten werden aangepast en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van  Toerisme Bocholt d.d. 8 
januari 2007    

Namens de Toeristische Raad, 
 

De Secretaris,  De Voorzitter, 
Truyen An          Thijs-Craenen Marie-Claire 

 
 
De statuten werden aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad van Bocholt in zitting van 1 maart 
2007. 
 
Namens de Raad, 
 
De secretaris,   De Burgemeester, 
JAEKEN B.   PEUSKENS J.P 
 
 
De statuten werden aangepast en goedgekeurd in het Dagelijks Bestuur van Toerisme Bocholt d.d. 6 
november 2017    

Namens de Toeristische Raad, 
 

De Secretaris,  De Voorzitter, 
Houbrechts Armand        Thijs-Craenen Marie-Claire  



HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TOERISME BOCHOLT 
 
HOOFDSTUK I : HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Bepalingen betreffende de leden 
 
Artikel 1:   Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur vervalt bij drie op elkaar volgende 

ongemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen. Elk lid kan vrij ontslag nemen uit het 
dagelijks bestuur. Men geeft zijn ontslag schriftelijk aan de voorzitter. 

Artikel 2:  Na afloop van een mandaat van 6 jaar is het lid herkiesbaar voor dit mandaat. 
 
Bepalingen betreffende het bijeenroepen der vergaderingen, het geldig vergaderen en het stemmen: 
 
Artikel 3:  Het dagelijks bestuur komt zo dikwijls samen als nodig is om de werking van de toeristische 

raad vlot te laten verlopen. In principe komt de vergadering elke maand samen op de eerste 
maandag van de maand. Indien tenminste 1/3 van de leden erom verzoekt is het dagelijks 
bestuur verplicht om samen te komen binnen de 14 dagen. Tot elke vergadering wordt 
schriftelijk opgeroepen, tenminste 10 dagen vóór de vergadering. De oproepingsbrief ver-
meldt de dagorde, plaats, dag en uur van de vergadering. 

Artikel 4:  Het dagelijks bestuur kan geldig vergaderen indien minstens 3 stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. 

Artikel 5:  De besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen door de stemgerechtigde leden, bij 
gewone meerderheid van stemmen. 

Artikel 6:  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien deze staking van 
stemmen zich voordoet bij geheime stemming, dan volgt een herstemming tussen de twee 
kandidaten die het meeste aantal stemmen hebben behaald. Bij een nieuwe staking van 
stemmen, is de oudste kandidaat automatisch verkozen. 

Artikel 7:  Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake 
gewone meerderheid. 

Artikel 8:  De stemming is geheim telkens als het over personen gaat of als 1/3 van de aanwezige leden 
er om verzoekt. 

 
Bepalingen betreffende het tekenen der documenten en vertegenwoordiging naar buiten: 
 
Artikel 9:  Om geldig te zijn, dienen alle documenten, uitgaande van de toeristische raad, ondertekend te 

zijn door de voorzitter, en één van de andere leden van het dagelijks bestuur. 
Artikel 10: De toeristische raad wordt naar buiten uit vertegenwoordigd door de leden van het dagelijks       

bestuur. 
 
Opgesteld en goedgekeurd in de zitting van het dagelijks bestuur van toerisme Bocholt dd. 6 november 
2017. 
 

Namens Toerisme Bocholt, 
 
 
De secretaris    De voorzitter 
Houbrechts Armand Thijs-Craenen Marie-Claire 
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