Statuten van de VZW Vlaamse Lokale Financieel beheerders –
VLOFIN
Aangepaste gecoördineerde versie na wijziging door de Algemene Vergadering van 17 mei 2018.
Het jaar 2004,
Op 7 mei,
Om 17 uur.

COMPARANTEN
De heer VUYLSTEKE MARC, ALFONS, geboren Keulen (Duitsland) op 20-12-1956,
gedomicilieerd te Overpelterbaan 45, 3940 Hechtel-Eksel.
De heer HENRIX IVO, ALBERT, MARTHA, geboren te Zonhoven op 17 januari 1957,
gedomicilieerd te Putvennestraat 131, 3500 Hasselt.
Mevrouw AERTS MIA, PAULE, geboren te Hasselt op 30 november 1954, gedomicilieerd te
Semmestraat 60, 3511 Hasselt.
Mevrouw VANDERSTEEGEN MARIA, CORNELIA, VALENTINA, geboren te Bree op 10
maart 1963, gedomicilieerd te Niesstraat 41, 3680 Maaseik.
De heer VANDENBUSSCHE ANDRE, JACQUES, JEANNE geboren te Blankenberge op 26
januari 1948, gedomicilieerd te Generaal Lemanstraat 2, 8370 Blankenberge.
De heer SINTOBIN PHILIPPE, EUGENE, ANDRE, MARIE, geboren te Gent op 1 juni 1946,
gedomicilieerd te Roeselaarsestraat 109, 8870 Izegem.
De heer VANDECASTEELE CHRISTOPHE, RAFAEL, GABRIEL, geboren te Izegem op 4 juni
1973, gedomicilieerd te Wallemotestraat 54, 8870 Izegem.
De heer SEYNAEVE PIET, GEERT, JOZEF, geboren te Izegem op 21 februari 1954,
gedomicilieerd te Oekensestraat 9, 8870 Izegem.
De heer VERBEKEN DANIEL, RENE, CORNELIUS, geboren te Gent op 20 maart 1954,
gedomicilieerd te Katwilgenstraat 19, 9032 Gent.
De heer VERMEIREN LUC, MARIE, geboren te Dendermonde, op 21 september 1959,
gedomicilieerd te Bellestraat 39, 9280 Lebbeke.
De heer VERMAERE FRANS, GODELIEVE, JOZEF, geboren te Sint Niklaas, op 6 augustus
1951, gedomicilieerd te Baaigemstraat 115, 9890 Gavere.
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De heer PERSOONS PIET, MARIE, MELCHIOR, geboren te Aalst, op 31 mei 1960,
gedomicilieerd te Spoelstraat 8, 9300 Aalst.
Mevrouw GODS ANNIE, HENDRIKA, geboren te Mechelen, op 13 mei 1956, gedomicilieerd te
Battelsesteenweg 313, 2800 Mechelen.
Mevrouw MINSART, ANNE, CORINNE, geboren te Schoten, op 25 oktober 1970, gedomicilieerd
te Paviljoenstraat 94, 2400 Mol.
De heer MERTENS MICHEL, JOZEF, MARGUERITE, geboren te Ekeren, op 30 januari 1957,
gedomicilieerd te Krijgslaan 33 bus 7, 2610 Wilrijk.
Mevrouw VAN DE MOORTEL MARGARETA, MARIA, CORNELIA, geboren te Turnhout, op
10 november 1952, gedomicilieerd te Lichterstraat 47, 2870 Puurs.
De heer VAN HUFFELEN WIM, MARIA, JULIEN, geboren te Brasschaat, op 23 juni 1959,
gedomicilieerd te Moretuslei 37, 2940 Stabroek.
De heer PEETERS ERIK, PAULA, ANDRE, geboren te Antwerpen, op 13 maart 1954,
gedomicilieerd te Jan Moorkensstraat 38, 2600 Antwerpen.
De heer LETROYE PAUL, ALFRED, ANNA, geboren te Vilvoorde, op 6 juni 1953,
gedomicilieerd te Neerveldstraat 35, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
De heer VANFRAECHEM EDWARD, MARIE, OCTAVE, geboren te Leuven op 21 december
1956, gedomicilieerd te Overijsesteenweg 35, 1560 Hoeilaart.
Mevrouw DECKERS RELINDIS, HENDRIKA, LEONARDUS, geboren te Elen, op 5 april 1956,
gedomicilieerd te Mekingenweg 66, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
De heer BIESEMANS BART, FRANS, LOUISA, geboren te Duffel, op 21 december 1962,
gedomicilieerd te Akkerstraat 20, 9255 Buggenhout.
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HOOFDSTUK 1 - OPRICHTING – STATUTEN
De comparanten stellen de oprichting en de statuten van de hierna genoemde vereniging zonder
winstoogmerk (VZW) vast, die zij verklaren op te richten overeenkomstig de wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig en gewijzigd bij de wetten van twee mei
tweeduizend en twee, zestien januari tweeduizend en drie en zesentwintig juni tweeduizend en drie.
TITEL I - BENAMING – ZETEL
Artikel 1
De naam van de vereniging zonder winstoogmerk luidt ‘Vlaamse Lokale Financieel Directeurs’.
Deze naam kan ook afgekort als volgt gebruikt worden: “VLOFIN”. Alle akten, facturen,
aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van de VZW moeten de
maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende
leesbaar geschreven woorden: 'Vereniging zonder Winstoogmerk' of afgekort "VZW" en van de
aanduiding van de zetel.
Artikel 2
De zetel is gevestigd te Paviljoenstraat 9, 1040 Brussel in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De zetel kan worden overgebracht naar elk ander gerechtelijk arrondissement bij beslissing van de
raad van bestuur. Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL II - DUUR
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL III - DOEL - DOELEINDEN
Artikel 4
De vereniging heeft tot doel: het ambt te verdedigen en de verbondenheid onder de leden te
bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te behartigen, mee te werken met de overheid en
mee te werken met de organisaties van decretale graden, vak - en andere organisaties en dit voor
alle aangelegenheden die hun ambt betreffen.
VLOFIN heeft tevens tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het vormen, het opleiden,
het informeren en het adviseren van de leden over de aangelegenheden die te maken hebben met
hun beroepswerkzaamheden en beroepsomgeving.
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In verband met het doel, zelfs onrechtstreeks, mag de vereniging roerende en onroerende goederen
bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, en alle sommen en waarden in ontvangst
nemen, beheren en toekennen.
VLOFIN onthoudt zich van alle inmenging in politieke of ideologische aangelegenheden.

TITEL IV - LEDEN
AFDELING 1 - Toelating
Artikel 5
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.
VLOFIN telt ten minste vijftien effectieve leden.
De leden zijn onder andere de ondergetekende stichters.
De effectieve leden zijn: de financieel directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de
financieel beheerders van de provincies, de gewestelijke ontvangers en de bijzonder
rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones. De Vlofin-leden die naar aanleiding van
de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur aangesteld werden in een passende A-functie kunnen
eveneens effectief lid worden. De toegetreden leden zijn: de gepensioneerde financieel beheerders,
directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de OCMW’s, de provincies, de gepensioneerde
gewezen financieel beheerders met passende A-functie, de gepensioneerde gewestelijke ontvangers
en de gepensioneerde bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones.
Het lidmaatschap wordt bekomen door het betalen van het lidgeld.
Het verlies van de hoedanigheid van financieel directeur of adjunct-directeur, van gewestelijk
ontvanger of van rekenplichtige heeft automatisch het verlies tot gevolg van de hoedanigheid van
effectief lid, behoudens tegengestelde beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 6
De effectieve en toegetreden leden organiseren zich in provinciale afdelingen. Elk lid kan slechts
deel uitmaken van de provinciale afdeling van de provincie waarin zijn bestuur gelegen is.
Elk lid maakt deel uit van een provinciale afdeling.

AFDELING II - Ontslag, uitsluiting, schorsing
Artikel 7
Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald door de
toepasselijke wet en door deze statuten.
________________________________________________________________________________
Statuten VZW VLOFIN

4/15

gecoördineerde versie 2018

Artikel 8
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering een lid uitsluiten uit de
vereniging, die zich gedraagt op een manier die onverenigbaar is met de realisatie van het doel van
de vereniging, zwaar tekort komt in zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging, de
voorwaarden zoals voorzien in zijn toelating tot de vereniging niet naleeft en/of die het doel van de
vereniging niet behartigt.

Artikel 9
De raad van bestuur stelt het lid in kennis van het voorstel van uitsluiting via aangetekende brief.
Het lid, dat het voorwerp uitmaakt van een uitsluiting, heeft het recht om de middelen voor zijn
verdediging aan te brengen voor de algemene vergadering. Dit kan gebeuren via een geschrift,
vooraleer de algemene vergadering samenkomt om deze uitsluiting vast te stellen, of mondeling op
de algemene vergadering zelf.
De algemene vergadering beslist over de uitsluiting van een lid volgens de vormen en voorwaarden
voorzien in de wet.
Het lid dat het voorwerp uitmaakt om uitgesloten te worden mag niet deelnemen aan de stemming
met betrekking tot zijn uitsluiting en zijn aanwezigheid wordt niet in aanmerking genomen voor de
berekening van het quorum.
De beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de uitsluiting van een lid is definitief
en moet niet gemotiveerd zijn.
De beslissing wordt gemeld aan het lid via een aangetekende brief met een uittreksel van de
beslissing als inhoud.
De uitsluiting is effectief op de datum aangeduid in de kennisgeving.
Noch het uitgesloten lid zelf, noch zijn rechthebbenden of erfgenamen, hebben enig recht op de
activa van de vereniging en kunnen onder geen enkel beding terugbetaling eisen van de betaalde
lidgelden of van enige andere sommen betaald aan de vereniging.
Artikel 10
De raad van bestuur kan een lid schorsen voor alle redenen vermeld in Artikel 8 of voor een ander
motief.
De schorsing wordt beslist via een twee derden meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissing van de raad van bestuur over de schorsing van een lid, wordt ter kennis gegeven aan
het lid via een aangetekende brief met een uittreksel van de beslissing als inhoud.
De schorsing is effectief op de datum aangeduid in de kennisgeving.
Vanaf het moment dat de raad van bestuur een lid geschorst heeft, roept ze de algemene
vergadering bijeen die de handhaving van de schorsing vaststelt.
Het geschorste lid, heeft het recht om de middelen voor zijn verdediging aan te brengen voor de
algemene vergadering. Dit kan gebeuren, via een geschrift, vooraleer de algemene vergadering
samenkomt om deze schorsing vast te stellen, of mondeling op de algemene vergadering zelf.
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De beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de schorsing van een lid is definitief
en moet niet gemotiveerd zijn.
De beslissing wordt gemeld aan het lid via een aangetekende brief met een gecertificeerde kopie
van de beslissing als inhoud.
De raad van bestuur kan op elk moment de schorsing opheffen, waarvan de algemene vergadering
het behoud had beslist. In dit geval, roept zij de algemene vergadering samen, opdat deze de
opheffing van de schorsing bevestigt, indien haar dat opportuun lijkt.

Artikel 11
Elk lid van de vereniging is vrij om op elk moment zijn ontslag in te dienen, via een aangetekende
brief aan de raad van bestuur.
Deze aangetekende brief moet ten minste één maand voor het einde van het boekjaar van de
vereniging ontvangen worden. Het ontslag wordt effectief op het einde van het boekjaar.
Noch het lid dat ontslag genomen heeft uit de vereniging, noch zijn rechthebbenden of erfgenamen,
hebben enig recht op de activa van de vereniging en kunnen onder geen enkel beding terugbetaling
eisen van de betaalde lidgelden aan de vereniging of van enige andere sommen betaald aan de
vereniging. Wanneer een lid weigert om zijn lidgeld te betalen, dan heeft de raad van bestuur het
recht om deze weigering als een ontslag van het lid te beschouwen.

AFDELING III - Bijdrage
Artikel 12
De jaarlijkse bijdrage door de effectieve en toegetreden leden te betalen wordt jaarlijks door de
raad van bestuur vastgesteld.
Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op duizend euro.

AFDELING IV - Register van de leden
Artikel 13
De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden bij. Dit register
vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden, of ingeval het een rechtspersoon
betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.
Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door toedoen
van de raad van bestuur in dit register ingeschreven binnen de acht dagen nadat deze in kennis
gesteld werd van de beslissing.
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TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
Artikel 15
De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of
door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:
1) de wijzigingen van de statuten;
2) de benoeming en afzetting van de bestuurders;
3) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4) kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
5) de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
6) de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
7) de uitsluiting van leden;
8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 16
De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen. Op ieder
ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen
door een beslissing van de raad van bestuur, op vraag van minstens één vijfde van de effectieve
leden of door een provinciale afdeling. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de
plaats vermeld in de oproeping.
Alle leden moeten er op worden uitgenodigd.
Artikel 17
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief,
ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur, die minstens acht dagen voor de
vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd. De agenda wordt vermeld in het
oproepingsbericht. Behalve in de bij de wet voorziene gevallen, kan de vergadering niet geldig
beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.
Zij kan evenwel geldig beraadslagen en beslissen over een punt dat niet op de agenda staat op
voorwaarde dat de dringendheid van dit punt door drie vierde van de aanwezige effectieve leden
werd aanvaard.
Elk voorstel getekend door tenminste één twintigste van de effectieve leden of door een provinciale
afdeling wordt geagendeerd.
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Artikel 18
Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door
een ander lid van de vereniging. Ieder lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 19
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
afwezigheid of ontstentenis van deze laatste door de ondervoorzitter, bij afwezigheid of
ontstentenis van deze laatste door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders.
Artikel 20
In de algemene vergadering beschikt ieder effectief lid over één stem.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
stemmen genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten.
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
tweederden 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 vergadering worden gehouden.
Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt de
doorslag.
Artikel 21
De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of
wijziging van de statuten indien de wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd.

________________________________________________________________________________
Statuten VZW VLOFIN

8/15

gecoördineerde versie 2018

Artikel 22
De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen
en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel,
waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden, zelfs voor de afwezigen
of zij die tegenstemden.
Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen die worden
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming,
ontslag of afzetting van een bestuurder.

TITEL VI - BEHEER - DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 23
VLOFIN wordt bestuurd door de raad van bestuur. Zijn leden worden door de algemene
vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.
Ze worden voorgedragen door hun provinciale afdeling uit de effectieve leden en benoemd door de
algemene vergadering.
Het aantal te begeven mandaten van elke provinciale afdeling wordt vastgesteld op basis van één
mandaat per begonnen schijf van dertig effectieve leden met een minimum van 3 mandaten en een
maximum van 4 mandaten per provinciale afdeling.
De raad van bestuur kiest onder zijn bestuursleden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris, een penningmeester, een adjunct secretaris en een adjunct penningmeester.
Ieder lid van de raad van bestuur kan een volmacht geven aan een ander lid van de raad van
bestuur.
Ieder lid kan slechts één volmacht hebben.
De raad van bestuur kan bestuursleden coöpteren, gecoöpteerde leden hebben enkel raadgevende
stem.
De raad van bestuur duidt in zijn schoot de vertegenwoordigers aan, die deel uitmaken van een
intergewestelijk overlegorgaan bestaande uit leden van de Vlaamse, Waalse en Brusselse
zusterverenigingen.
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Artikel 24
In geval van ontslag, uitsluiting of overlijden wordt een lid vervangen door de raad van bestuur, op
voordracht van de overeenstemmende provinciale afdeling. Deze vervanging dient bekrachtigd te
worden door de algemene vergadering.
De nieuwe bestuurder zal het mandaat van zijn voorganger voltooien.
Artikel 25
Onder zijn verantwoordelijkheid kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan één of
meer van zijn leden of aan het dagelijks bestuur. Zij leggen aan de raad van bestuur en de algemene
vergadering verantwoording af.
Indien de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdraagt aan een dagelijks bestuur, dan handelt dit
dagelijks bestuur collegiaal en is het samengesteld uit volgende leden van de raad van bestuur :
de voorzitter;
de ondervoorzitter;
de secretaris;
de penningmeester;
de adjunct secretaris;
de adjunct penningmeester.
Zo een provinciale afdeling niet vertegenwoordigd is in het dagelijks bestuur door hoger
opgesomde functies, duidt zij één van haar provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur
aan als bijkomend lid van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan een effectief lid aanduiden als afgevaardigd bestuurder.
Bij buitenrechterlijke handelingen wordt VLOFIN, ook tegenover derden, geldig verbonden door
de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders hiervoor gemachtigd door de raad van
bestuur of door de afgevaardigd bestuurder.
Artikel 26
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris, op vraag van ten minste één
vijfde van zijn leden of door zijn leden zetelend voor een provinciale afdeling, zo dikwijls als de
belangen van de vereniging het vereisen en minstens éénmaal per jaar. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt vermeld. Hij kan slechts beslissen indien
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder
kan schriftelijk volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval
geacht aanwezig te zijn.
Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris en ingeschreven worden in een speciaal register.
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De notulen worden aan alle bestuurders toegezonden. De uittreksels die moeten worden
overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend, ingeval
van verhindering van de voorzitter, door twee leden van de raad van bestuur.
Artikel 27
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en het bestuur van de
vereniging.
De raad van bestuur legt binnen de zes maand na het afsluiten van het boekjaar de rekeningen van
het voorbije boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar voor ter goedkeuring aan de
algemene vergadering.
Enkel de handelingen die krachtens de wet of deze statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, zijn uit de bevoegdheid van de raad van bestuur gesloten
Artikel 28
De eerste vergadering van de nieuw verkozen raad van bestuur wordt voorgezeten door het lid dat
het oudste is in leeftijd.
Artikel 29
De raad van bestuur treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser en als verweerder, op
vraag van de voorzitter of van de afgevaardigd bestuurder.
De handelingen die de vereniging verbinden, andere dan deze betreffende het dagelijks bestuur,
worden, behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur, ondertekend door twee
bestuurders die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven.
Artikel 30
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie,
hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.
Artikel 31
De secretaris, en bij diens afwezigheid de voorzitter, is gemachtigd, ten voorlopige of definitieve
titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging worden gedaan en alle nodige
formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.
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TITEL VII - CONTROLE
Artikel 32
De algemene vergadering duidt twee effectieve leden aan belast met het nazicht van de
jaarrekening.

TITEL VIII - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 33
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. Dit reglement kan door de raad van
bestuur worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
TITEL IX - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 35
De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar zullen jaarlijks
onderworpen worden aan de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering.
Artikel 36
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan de netto-activa van het
patrimonium moet worden gegeven.
Deze bestemming moet zoveel mogelijk overeenkomen met het doel waarvoor de vereniging
zonder winstoogmerk werd opgericht.
Deze beslissingen en de naam, het beroep en het adres van deze vereffenaar(s) worden
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 37
Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de
toepasselijke wet.
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HOOFDSTUK II – OVERGANGSBEPALINGEN
Bij uitzondering begint het eerste boekjaar op zeven mei tweeduizend en vier en eindigt het op één
en dertig december tweeduizend en vier.
De algemene vergadering gehouden op heden heeft tot bestuurder benoemd, onder de opschortende
voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid:
Mevrouw MINSART ANNE, CORINNE, geboren te Schoten, op 25 oktober 1970, gedomicilieerd
te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.
Mevrouw VAN DE MOORTEL MARGARETA, MARIA, CORNELIA, geboren te Turnhout, op
10 november 1952, gedomicilieerd te Lichterstraat 47, 2870 Puurs.
De heer PEETERS ERIK, PAULA, ANDRE, geboren te Antwerpen, op 13 maart 1954,
gedomicilieerd te Jan Moorkensstraat 38, 2600 Antwerpen.
De heer VAN HUFFELEN WIM, MARIA, JULIEN, geboren te Brasschaat, op 23 juni 1959,
gedomicilieerd te Moretuslei 37, 2940 Stabroek.
De heer VERBEKEN DANIEL, RENE, CORNELIUS, geboren te Gent op 20 maart 1954,
gedomicilieerd te Katwilgenstraat 19, 9032 Gent.
De heer VERMEIREN LUC, MARIE, geboren te Dendermonde, op 21 september 1959,
gedomicilieerd te Bellestraat 39, 9280 Lebbeke.
De heer PERSOONS PIET, MARIE, MELCHIOR, geboren te Aalst, op 31 mei 1960,
gedomicilieerd te Spoelstraat 8, 9300 Aalst.
Mevrouw FREMAUT MARTINE, DOMINIQUE, RAYMONDE, geboren te Oostende op 5 april
1953, gedomicilieerd te Benjaminstraat 2, 8620 Nieuwpoort.
De heer VANDENBUSSCHE ANDRE, JACQUES, JEANNE geboren te Blankenberge op 26
januari 1948, gedomicilieerd te Generaal Lemanstraat 2, 8370 Blankenberge.
De heer VANDECASTEELE CHRISTOPHE, geboren te Izegem op 4 juni 1973, gedomicilieerd te
Wallemotestraat 54, 8870 Izegem.
De heer DE MUYNCK GEERT, RIK, geboren te Roeselare op 5 augustus 1950, gedomicilieerd te
Drafstraat 33, 8800 Roeselare.
De heer VUYLSTEKE MARC, ALFONS, geboren te Keulen (Duitsland) op 20-12-1956,
gedomicilieerd
te Overpelterbaan 45, 3940 Hechtel-Eksel.
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Mevrouw AERTS MIA, PAULE, geboren te Hasselt op 30 november 1954, gedomicilieerd te
SEMMESTRAAT 60, 3511 Hasselt.
Mevrouw VANDERSTEEGEN MARIA, CORNELIA, VALENTINA, geboren te Bree op 10
maart
1963, gedomicilieerd te Niesstraat 41, 3680 Maaseik.
De heer BIESEMANS BART, FRANS, LOUISA, geboren te Duffel, op 21 december 1962,
gedomicilieerd te Akkerstraat 20, 9255 Buggenhout.
Mevrouw DECKERS RELINDIS, HENDRIKA, LEONARDUS, geboren te Elen, op 5 april 1956,
gedomicilieerd te Mekingenweg 66, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
De heer LETROYE PAUL, ALFRED, ANNA, geboren te Vilvoorde, op 6 juni 1953,
gedomicilieerd te Neerveldstraat 35, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen
HOOFDSTUK III – VOLMACHTEN
De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, beslissen als bijzondere
gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en subdelegatie, aan te stellen, de heer Luc
Vermeiren, gedomicilieerd te Bellestraat 39, 9280 Lebbeke aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vereniging bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en om de nodige formaliteiten te vervullen om de lijst met de namen van alle leden
neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Goedgekeurd te Leuven op 07 mei 2004.

Getekend door de stichtende leden :

De heer VUYLSTEKE MARC,

De heer HENRIX IVO,

Mevrouw AERTS MIA,

Mevrouw VANDERSTEEGEN MARIA,

De heer VANDENBUSSCHE ANDRE,

De heer SINTOBIN PHILIPPE,
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De heer VANDECASTEELE CHRISTOPHE,

De heer SEYNAEVE PIET,

De heer VERBEKEN DANIEL,

De heer VERMEIREN LUC,

De heer VERMAERE FRANS,

De heer PERSOONS PIET,

Mevrouw GODS ANNIE,

Mevrouw MINSART ANNE,

De heer MERTENS MICHEL,

De heer VAN HUFFELEN WIM,

Mevrouw VAN DE MOORTEL MARGARETA,

De heer PEETERS ERIK,

De heer LETROYE PAUL

De heer VANFRAECHEM EDWARD,

Mevrouw DECKERS RELINDIS,

De heer BIESEMANS BART.
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