
N. 1580 (25593)
Les Pères de l’Assomption

Rue Duquesnoy 35
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 265/24

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1999

L’assemblée générale, convoquée et présidée par le père Ghislain
Denis, suite au décès du père André Protin, se compose désormais
des membres suivants :

Administrateur-président : Denis, Ghislain.
Administrateur-trésorier : Leroy, Guy.
Administrateur-secrétaire : Jallet, Arthur.
Administrateur-secrétaire adjoint : Schaeck, Lucien.
Administrateurs : Barreaux, Richard; Pirlot, Hubert; Bodart,

Laurent; Brombart, André; Houbey, Frans.
Membres : Jeurissen, Paul; Laurent, Henri; Castro, Arnold.

Pour copie conforme :

(Signé) Jallet, Arthur, (Signé) Denis, Ghislain,
secrétaire. président.

N. 1581 (25294)
Amicale libérale des Pensionnés de Waremme et Environs

4300 Waremme
Numéro d’identification : 14465/86

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale statutaire du 12 décembre 2000, a désigné
pour un terme de trois ans :

1. Coen, Jules, président, rue de Huy 52, 4300 Waremme.
2. Licour, Simone, place Rongvaux 7/15, 4300 Waremme, vice-

présidente.
3. Latour, Nelly, rue L. Marcéhal 63, 4460 Oreye, vice-présidente.
4. Salmon, Joseph, rue J. Wauters 49, 4000 Glain (Liège),

secrétaire-trésorier.
5. Lamarche, Robert, rue Hullos 98, 4000 Liège, secrétaire adjoint.
6. Adam, Brigitte, rue Ernest Malvoz 1, 4300 Waremme,

administratrice.
7. Franck, Nicole, rue Rongvaux 7/5, 4300 Waremme, administra-

trice.
8. Adam, Albert, rue Malvoz 1, 4300 Waremme, administrateur.

(Signé) J.D. Coen,
président-sénateur honoraire.

N. 1582 (25522)
Algemene Compensatiekas voor Werknemers

Sneeuwbeslaan 20
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Identificatienummer : 1039/31

NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering van de Algemene Compensatiekas
voor Werknemers heeft op 12 december 2000, vergaderd op haar
maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbes-
laan 20, en dit ingevolge een oproeping d.d. 23 november 2000.

Deze vergadering heeft rechtsgeldig beraadslaagd en de volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen aangenomen :

1. De algemene vergadering heeft het fusievoorstel d.d.
3 november 2000, zoals het ter inzage werd gelegd op de zetel van
de vereniging, goedgekeurd en haar instemming betuigd met de
verrichting - met uitwerking vanaf 1 januari 2001 - waarbij de
Algemene Compensatiekas voor Werknemers, SBB Kinderbijslag-
fonds overneemt, en dit volgens de modaliteiten en tegen de
voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel.

2. De algemene vergadering heeft besloten tot aanvaarding van
de inbreng om niet door SBB Kinderbijslagfonds van haar gehele
vermogen (d.i. zowel actief als passief) in het kader van voormelde
fusie.

3. De algemene vergadering heeft besloten tot wijziging van de
statuten van de Algemene Compensatiekas voor Werknemers om
de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge
van de fusie aan te nemen statuten. Om redenen van praktische
noodwendigheid is er voorzien in een overgangsregeling met
betrekking tot het dagelijks beheer.

De aldus gewijzigde statuten luiden als volgt : « Acerta
Kinderbijslagfonds », v.z.w.

Maatschappelijke zetel : Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20.

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel en duur

Benaming

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam
« Acerta Kinderbijslagfonds ».

Zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te Antwerpen (Wilrijk). De raad van beheer is bevoegd om het adres
van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van
het Nederlandse taalgebied van België.

Administratieve zetels of bijhuizen kunnen in andere plaatsen
van het land worden opgericht, bij beslissing van de raad van
beheer.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft als doel de uitbetaling van de gezins-
bijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie te verzekeren aan de
werknemers van haar leden, overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben
en/of dit doel kunnen bevorderen.

Duur

Art. 4. De duur van de vereniging is onbepaald.

HOOFDSTUK II. — Lidmaatschap

Aantal, klassen en hoedanigheid

Art. 5. Het aantal leden mag niet minder zijn dan de minima
bepaald bij of krachtens de gecoördineerde wetten betreffende de
kinderbijslag voor werknemers.

De leden worden ingedeeld in werkende leden en gewone leden.
De raad van beheer beslist tot aanvaarding van nieuwe leden,
alsook tot welke van deze twee categorieën een lid behoort. Met de
term « lid » wordt in deze statuten verwezen naar de leden van
beide categorieën, behoudens andersluidende vermelding.

De werkende leden van de vereniging zijn op hun beurt inge-
deeld in twee klassen, klasse A en klasse B, met een gelijk aantal
leden in elke klasse. De rechten van beide klassen worden bepaald
in deze statuten.

Kan worden voorgedragen en aanvaard als werkend lid van
klasse A (« A-leden »), het kandidaat lid dat wordt voorgedragen
door de raad van beheer of andere beleidsorganen van het Verbond
van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, v.z.w.

Kan worden voorgedragen en aanvaard als werkend lid van
klasse B (« B-leden »), het kandidaat lid dat wordt voorgedragen
door de raad van beheer of andere beleidsorganen van de feitelijke
vereniging Boerenbond.

In geval van ontslag, uitsluiting of verlies van lidmaatschap om
welke reden dan ook van een werkend lid van één van beide
klassen, aanvaardt de raad van beheer een nieuw lid uit een lijst
voorgedragen door de beheerders van de klasse waartoe het eerste
lid behoorde, dat aan de in dit artikel vermelde hoedanigheids-
vereisten voldoet, ten einde de pariteit tussen beide klassen te
vrijwaren. De raad van beheer beslist tot aanvaarding binnen de
veertien dagen na de voordracht, die per aangetekende brief wordt
gericht aan de voorzitter van de raad van beheer en bij ontstentenis
aan de ondervoorzitter, die hiervoor beiden woonst kiezen op het
adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging.
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Toelating

Art. 6. Tot de vereniging kan als gewoon lid toetreden, bij wege
van aanvaarding door de raad van beheer, elke werkgever, natuur-
lijke of rechtspersoon, die onder de toepassing valt van de gecoör-
dineerde wetten betreffende de kinderbijslag van werknemers. De
aansluiting mag niet geweigerd worden aan een werkgever die er
zich toe verbindt alle bepalingen van de statuten en reglementen na
te leven, op voorwaarde dat hij bij geen ander kinderbijslagfonds
uitgesloten werd wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen.

Ontslag en uitsluiting

Art. 7. Elk lid kan, bij eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan
de raad van beheer, of, in het kader van een fusie, aan de algemene
vergadering, zijn ontslag indienen. Dit ontslag zal ingaan op het
einde van het lopende jaar. Een gewoon lid kan evenwel geen
ontslag nemen binnen een termijn van vier jaar na aansluiting.

Elk lid kan door de algemene vergadering, beslissend met een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen uit de
vereniging worden gesloten. Het geviseerde lid dient door de
algemene vergadering te worden gehoord. De beslissing zal met een
aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid worden meegedeeld.

Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij
overlijden, bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan zij
werden voorgedragen overeenkomstig artikel 5 van deze statuten,
alsook op de dag van de algemene vergadering die voorafgaat aan
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Rechten en plichten

Art. 8. De raad van beheer stelt de hoogte vast van de jaarlijkse
bijdrage, die maximum BEF 10 000 bedraagt. Deze bijdrage doet
geenszins afbreuk aan de bijdragen die zijn voorzien door of
krachtens de wetgeving betreffende de kinderbijslagfondsen.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Samenstelling

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
van de vereniging.

Ieder lid mag zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk
gevolmachtigde, die eveneens een lid moet zijn. Het aantal
volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één. De raad van beheer
mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op een
door haar te bepalen wijze en binnen een door haar vast te leggen
termijn worden neergelegd.

Bevoegdheid

Art. 10. De algemene vergadering beschikt over de volgende
bevoegdheden :

1. het wijzigen van de statuten;
2. het benoemen en ontslaan van beheerders en vereffenaars;
3. het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
4. het aanvaarden van leden in geval van fusie; het uitsluiten van

de leden;
5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
6. de bestemming van het vermogen.

Bijeenroeping

Art. 11. Elk jaar, vóór 1 juli, zal de gewone algemene vergade-
ring, ook jaarvergadering genoemd, gehouden worden op de zetel
van de vereniging of op een andere plaats, zoals aangeduid in de
bijeenroeping, die ook dag en uur aangeeft.

De jaarvergadering dient zich ten minste uit te spreken over de
goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen en het verlenen
van kwijting aan de beheerders en de commissarissen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één
vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient de
raad van beheer binnen de maand gevolg te geven aan het verzoek.

De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt door de
raad van beheer, ten minste acht kalenderdagen voor de datum van
de algemene vergadering, bij gewoon schrijven of op de wijze
voorzien in de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag
voor werknemers. In geval de bijeenroeping gebeurt per gewoon
schrijven, geldt de poststempel als bewijs.

Over de punten die niet in de agenda vermeld werden, kan de
algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met
de eenparige instemming van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Verloop van de algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit
volgens de bepalingen van de wet en de statuten en, bij ontoerei-
kendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegen-
woordigende lichamen.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-
zitter of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter, of bij diens
ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige beheerders.

De voorzitter duidt een secretaris aan, die buiten de leden mag
worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien
zij dit nuttig of nodig acht. Tezamen vormen deze personen het
bureau.

De gewone leden van de algemene vergadering beschikken elk
over één stem. De werkende leden beschikken elk over 400
stemmen.

De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en
besluiten indien ten minste de helft van de werkende leden van elke
klasse aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is
bereikt, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeenge-
roepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
besluiten, in zoverre minstens drie werkende leden van klasse A en
drie werkende leden van klasse B aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met
een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van
de aanwezige leden, tenzij de wet of de statuten in een strengere
regeling voorzien. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen getekend.

Voor de wijziging van de statuten en van het huishoudelijk
reglement is een bijzondere meerderheid van drie vierde van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden, en een gewone meerder-
heid bij de A-leden en bij de B-leden, vereist.

Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig
akkoord van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Van het verloop van de vergadering (en in het bijzonder de
daarbij getroffen beslissingen) wordt tijdens de zitting een verslag
opgemaakt. Deze notulen worden na afsluiting van de vergadering
ondertekend door de leden van het bureau en de leden die het
vragen. Zij worden bewaard in een speciaal daartoe, op de zetel van
de vereniging, bewaard register.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter, of bij
ontstentenis door twee beheerders, één van klasse A en één van
klasse B, gezamenlijk optredend.

HOOFDSTUK IV. — Raad van beheer

Samenstelling van de raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
samengesteld uit maximum 15 leden, natuurlijke personen, door de
algemene vergadering benoemd op de wijze zoals in dit artikel
voorgeschreven.

Zes leden van de raad van beheer worden door de algemene
vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door
de raad van beheer of andere beleidsorganen van het Verbond van
Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, v.z.w. (« A-beheerders »).

Zes leden van de raad van beheer worden door de algemene
vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door
de raad van beheer of andere beleidsorganen van de feitelijke
vereniging Boerenbond (« B-beheerders »).

Drie onafhankelijke beheerders worden door de algemene verga-
dering gekozen uit een lijst van kandidaten in onderling overleg
voorgedragen door de raad van beheer of andere beleidsorganen
van Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, v.z.w., en
de feitelijke vereniging Boerenbond (« onafhankelijke beheerders »).

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder een onafhan-
kelijke beheerder verstaan een natuurlijke persoon die :

1° Geen deel uitmaakt van de beheersorganen of directie van de
vereniging, een verwante vereniging, een verwante vennootschap
of een lid-rechtspersoon, noch daarvan deel heeft uitgemaakt in het
voorbije jaar, tenzij eveneens als onafhankelijk beheerder.

2° Geen band van bloed- of aanverwantschap heeft met een A- of
B-beheerder, ten minste inzoverre dergelijke band zijn onafhankelijk
oordeel redelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden.

3° Geen enkele andere band onderhoudt met de vereniging, een
verwante vereniging, een verwante vennootschap, een
lid-rechtspersoon of een A- of B-beheerder, die van aard zou zijn
om zijn onafhankelijk beoordelingsvermogen te beïnvloeden, tenzij
eveneens als onafhankelijk beheerder.
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Onder verwante vereniging wordt verstaan elke vereniging
waarvan ten minste de helft van de beheerders dezelfde zijn als of
een band vertonen met de beheerders van de vereniging, alsook de
verenigingen die over een voordrachtrecht beschikken zoals voor-
zien in artikel 13.

Onder verwante vennootschap wordt verstaan elke vennootschap
waarvan ten minste de helft van de beheerders dezelfde zijn als of
een band vertonen met de beheerders van de vereniging of een
verwante vereniging.

De beheerders worden benoemd voor een mandaat van zes jaar
en hun mandaat verstrijkt met het afsluiten van een jaarvergade-
ring.

Afwijkend van bovenstaande bepaling eindigt het mandaat van
een beheerder op de algemene vergadering die voorafgaat aan het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, alsook bij verlies van hoedanig-
heid op grond waarvan zij zijn voorgedragen overeenkomstig
artikel 5 van de statuten.

De benoeming is op ieder moment herroepbaar.
De uittredende beheerders zijn herbenoembaar. Ingeval zij niet

tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat
waarnemen tot zij vervangen of herbenoemd zijn.

Indien de algemene vergadering een beheerder ontslaat, zal deze
vervangen worden door een beheerder benoemd op voordracht van
de werkende leden van de klasse die initieel de ontslagen beheerder
voorstelde.

De algemene vergadering stelt in voorkomend geval de bezoldi-
ging vast die aan de beheerders wordt toegekend.

Voorzitter- en ondervoorzitterschap

Art. 14. De raad van beheer kiest om de drie jaar onder zijn leden
gelijktijdig een voorzitter en een ondervoorzitter, afwisselend onder
de A-beheerders en de B-beheerders, waarbij zij nooit tot dezelfde
klasse kunnen behoren.

Indien om welke reden ook de voorzitter of ondervoorzitter de
termijn van hun voorzitter- of ondervoorzitterschap niet kunnen
voleindigen, zal de raad van beheer onder zijn leden een vervanger
kiezen die tot dezelfde klasse van beheerders behoort als diegene
waartoe de initiële beheerder behoorde. De aldus verkozen
beheerder voleindigt het resterende mandaat van diegene die hij
vervangt.

Vergaderingen van de raad van beheer

Art. 15. De raad van beheer vergadert op de maatschappelijke
zetel van de vereniging of op elke andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of
in geval van zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, telkens de
belangen van de vereniging dit vereisen. De raad van beheer kan
tevens worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden
daartoe verzoekt.

Behoudens dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
zullen de oproepingen ten minste acht kalenderdagen voor de
vergadering bij gewone brief, telegram, telex, telefax of op enig
ander schriftelijke wijze worden verstuurd. De oproepingen
vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Elke beheerder die een vergadering van de raad van beheer
bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een beheerder kan er eveneens aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.

De raad van beheer wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van
beiden, door de oudste in jaren van de aanwezige beheerders.

De raad van beheer vormt een college dat beraadslaagt en besluit
volgens de bepalingen van de wet en de statuten en, bij ontoerei-
kendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegen-
woordigende lichamen.

Daarenboven treft de raad van beheer in voorkomend geval, met
het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig
acht, en legt deze zonodig vast in een huishoudelijk reglement.

De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien (1°) de meerderheid van de beheerders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, en (2°) minstens drie A-beheerders en drie
B-beheerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad van beheer
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraad-
slagen en besluiten indien minstens drie A-beheerders en drie
B-beheerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan de raad
van beheer slechts geldig beraadslagen en besluiten met eenparige
instemming van de aanwezige en vertegenwoordigde beheerders
voor zover alle beheerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere beheerder kan per gewone brief, telegram, telex, telefax of
op enig andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere
beheerder om hem op een vergadering van de raad van beheer te
vertegenwoordigen. Geen beheerder mag meer dan één lid verte-
genwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijk-
heid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van beheer worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de beheerders. Die procedure kan echter
niet worden gevolgd voor de vaststelling van de rekeningen
bedoeld in artikel 20 van deze statuten.

De besluiten van de raad van beheer worden bij gewone meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen genomen. Onthoudingen, blanco
en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld.

De volgende besluiten dienen echter te worden genomen met een
meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen :

de aanvaarding van nieuwe leden;
het voorstel tot fusie of vereffening;
voordracht van de afgevaardigd beheerder.
Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig

akkoord van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden om anders
te stemmen.

De besluiten van de raad van beheer worden met een bondig
verslag van de besprekingen die eraan voorafgingen, genotuleerd
in een speciaal daartoe op de zetel van de vereniging bewaard
register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend, door
de voorzitter en minstens de meerderheid van de aanwezige of
geldig vertegenwoordigde leden van de raad van beheer.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoor-
zitter, of bij ontstentenis door twee beheerders, één van klasse A en
één van klasse B, gezamenlijk optredend.

Bevoegdheid

Art. 16. De raad van beheer is bevoegd om alles te doen wat
nodig of dienstig kan zijn om het doel van de vereniging te
realiseren, met inbegrip van daden van beschikking, met uitzonde-
ring van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van beheer kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegd-
heid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bepaalde
personen. In alle gevallen is de raad van beheer bevoegd om de
vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene onkosten
valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Dagelijks beheer

Art. 17. De raad van beheer vertrouwt het dagelijks beheer toe
aan een afgevaardigd beheerder. De raad van beheer benoemt de
afgevaardigd beheerder onder de onafhankelijke beheerders.

Bureau

Art. 18. De raad van beheer stelt een bureau aan, bestaande uit
(1°) de voorzitter, (2°) de ondervoorzitter, (3°) de afgevaardigde-
beheerder, en (4°) een daartoe aangeduide onafhankelijke beheerder.

Onverminderd bijkomende bevoegdheden die door de raad van
beheer worden toegewezen, is het bureau bevoegd voor :

de voorbereiding van de raden van beheer;
het nemen van dringende beslissingen en rapportering ervan aan

de raad van beheer, ter bekrachtiging;
de voordracht van de afgevaardigde-beheerder en directie;
het voorstel van de verdeling van de bezoldiging van de beheer-

ders, vastgesteld door de algemene vergadering, het voorstel van
de bezoldiging van de directie.

Vertegenwoordiging

Art. 19. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toege-
kend voor daden van dagelijks beheer of toebedeeld aan bijzondere
volmachtdragers en, bij gebreke van een specifieke vermelding in
de notulen van de raad van beheer, wordt de vereniging in alle
handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de voorzitter en ondervoorzitter, of bij ontstentenis door twee
beheerders, één van klasse A en één van klasse B, die gezamenlijk
optreden.
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Voor daden van dagelijks beheer wordt de vereniging rechts-
geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd beheerder, die
alleen kan optreden.

De persoon of personen die overeenkomstig deze bepaling de
vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de
vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.

HOOFDSTUK V. — Rekeningen en controle

Rekeningen

Art. 20. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31decem-
ber van elk jaar.

Met het oog op de jaarvergadering, legt de raad van beheer de
rekeningen van het afgelopen boekjaar voor aan de commissaris-
revisor, die verslag doet aan de algemene vergadering. Indien de
algemene vergadering de rekeningen goedkeurt, geeft zij, in voor-
komend geval, een bestemming aan het batig saldo, in overeenstem-
ming met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De raad van beheer legt tevens de begroting voor het komende
boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

Controle

Art. 21. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening wordt toevertrouwd aan één commissaris-revisor dan
wel aan een college van commissaris-revisoren.

De commissaris-revisoren worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor
een hernieuwbare periode van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de
commissaris-revisoren, die uit een vast bedrag dient te bestaan.

De opdracht van de commissaris-revisoren wordt mede bepaald
door de wetten, besluiten en reglementen die de activiteit van de
vereniging regelen.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding en vereffening

Ontbinding

Art. 22. De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de wet
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Vereffening

Art. 23. De algemene vergadering die beslist de vereniging te
ontbinden, benoemt tegelijkertijd één of meer vereffenaars, bepaalt
hun bevoegdheid, hun bezoldigingen en de wijze van vereffening,
met inbegrip van de bestemming van het nettoactief vermogen.

Overgangsbepaling, dagelijks beheer

In afwachting van de aanstelling van een afgevaardigd beheerder
overeenkomstig artikel 17 van de statuten en in weerwil van het
daarin gestelde benoemingsvereiste, wordt het dagelijks beheer bij
wijze van overgangsregeling aan de heer Frans Hofkens, doctor in
de rechten, wonende te 3210 Lubbeek, Eikenstraat 50, toevertrouwd.
De heer Frans Hofkens zal daartoe over de beheers- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, vervat in de artikelen 17 en 19
van de statuten, beschikken.

De aanstelling van de heer Frans Hofkens wordt van rechtswege
beëindigd vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad van de aanstelling van een afgevaardigd beheerder overeen-
komstig artikel 17 van de statuten.

4. De algemene vergadering heeft besloten tot een aanpassing van
de lidmaatschapsstructuur en zal dienaangaande een wijzigende
ledenlijst neerleggen op de bevoegde griffie.

5. De algemene vergadering heeft het ontslag van de volgende
beheerders aanvaard :

W. Debacker, Kerkstraat 11, 2840 Rumst.
P. Callens, Kallobaan 83a, 9120 Beveren.
A. Colson, Eéndrachtlaan 5, 3500 Hasselt.
E. Coppenrath, Esmoreitlaan 1, bus 21, 2050 Antwerpen.
R. De Hainaut, Van der Schuerenstraat 89, 9400 Nederhasselt

(Ninove).
P. Deprez, Vierkeerstraat 163, 8551 Zwevegem (Heestert).
G. De Swert, Belgiëlei 113, 2018 Antwerpen.

J. Maertens, Harelbekestraat 123, 8550 Zwevegem.
W. Minne, Meersteen 3, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
F. Pieck, Galgenbergweg 8, 3290 Diest.
M. Somville, Marialei 41, 2018 Antwerpen.
M. Van der Gucht, Gaverstraat 63, 9160 Lokeren.
M. van Lennep-Parmantier, Tienne Saint-Roch 15, 1380 Lasne.
P. Verstuyft, Het Prieel 2, 2640 Mortsel.

De algemene vergadering heeft tegelijkertijd tot benoeming van
de volgende A-beheerders besloten :

N. Van Broekhoven, Kloosterlaan 48, 3500 Hasselt, bestuurder van
vennootschappen.

Rudy Broeckaert, Jachthoornlaan 27, 2980 Zoersel, bestuurder van
vennootschappen.

Hugo Leroi, Genkersteenweg 434, 3500 Hasselt, bestuurder van
vennootschappen.

Frank Lambert, Nieuwelei 9, 2640 Mortsel, bestuurder van
vennootschappen.

Peter Verstuyft, Het Prieel 2, 2640 Mortsel, bestuurder van
vennootschappen.

André Neirynck, A. Rodenbachlaan 14, 8930 Lauwe, bestuurder
van vennootschappen.

De algemene vergadering heeft tegelijkertijd tot benoeming van
de volgende B-beheerders besloten :

N. Devisch, Kwerpsebaan 269, 3071 Erps-Kwerps, bestuurder van
vennootschappen.

Frans Hofkens, Eikenstraat 50, 3210 Lubbeek, doctor in de
rechten.

Yvan De Wulf, Bredestraat 191, 9041 Oostakker, sierteler.
Paul Lambrechts, Brugsesteenweg 175, 8740 Pittegem-Egem,

bediende.
Marc Wittemans, Winkelsesteenweg 41, 3020 Herent, accountant.
Chris Botterman, Molenstraat 4, 8720 Dentergem, jurist.

6. De algemene vergadering heeft tot slot beslist dat alle voor-
gaande besluiten werden genomen onder de volgende uitdruk-
kelijke opschortende voorwaarden, te realiseren uiterlijk vóór
30 juni 2001 :

1. het bekomen van de goedkeuring door de Koning van de hoger
vermelde statutenwijziging (conform het voorschrift vervat in
artikel 26 K.B. 19 december 1939);

2. de voltrekking van de integratiebeweging, zoals omschreven in
Titel II van het fusievoorstel.

13 december 2000.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Werner Debacker, (Get.) Marc Somville,
ondervoorzitter. beheerder.

N. 1583 (26085)
« Dierenleed »

Essestraat 14
9340 Lede (Impe)

Identificatienummer : 19133/97

RAAD VAN BEHEER

Overeenkomstig artikel 8 werd op de algemene jaarlijkse verga-
dering de uittredende raad van beheer als volgt verkozen :

Voorzitter : Coppens, Martine, huisvrouw, Essestraat 14,
9340 Lede (Impe).

Ondervoorzitter : Coppens, Albert gepensioneerde, Essestraat 14,
9340 Lede.

Penningmeester : Van der Haegen, Paul, vrachtwagenbestuurder,
Kerkevijverstraat 99, 9340 Lede.

Zij aanvaarden hun mandaat.

(Get.) Coppens, Martine, (Get.) Coppens, Albert,
voorzitter. ondervoorzitter.
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N. 1584 (24982)
Royal Antwerp Tennis Club

Oude Bosuilbaan 54C
2100 Antwerpen

Identificatienummer : 2574/75

ONTSLAG — BENOEMING — RAAD VAN BESTUUR

Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 30 oktober 2000,
gehouden op de maatschappelijke zetel :

Met eenparigheid van stemmen werd het bestuur als volgt
gewijzigd :

Het ontslag van de voorzitter, de heer Vogels, Raymond; de
secretaris Hendrickx, Maria, en de schatbewaarder Sterkendries,
Walter, wordt aanvaard.

Worden benoemd tot :
Voorzitter : Sterkendries, Walter, Grote Singel 111, 2900 Schoten.
Secretaris : De Lauwer, Frank, Van Dornestraat 76, 2100 Deurne.
Schatbewaarder : Triest, Bram, Rubenslei 24/3, 2000 Antwerpen.

(Get.) Sterkendries, Walter,
voorzitter.

N. 1585 (25042)
en dan ... ? — Producties

Boomlaarstraat 31
2500 Lier

Identificatienummer : 13598/85

WIJZIGING BENAMING — RAAD VAN BEHEER

« en dan ... ? — Producties », verandert in « Tweelicht & Zoon ».
De algemene vergadering van 1 december 2000 stelt volgende

beheerders :
Voorzitter : Mevr. Nuyens, Inge, bediende, Dijkje 11, 2500 Lier.
Penningmeester : de heer De Paepe, Johan, dramaturg, Dijkje 11,

2500 Lier.
Secretaris : Mevr. Mortelmans, Godelieve, huisvrouw, Boomlaar-

straat 31, 2500 Lier.
Ontlasting wordt toegestaan aan de vorige beheerders voor het

uitgeoefend mandaat.
Opgemaakt te Lier, op 1 december 2000.

(Get.) Nuyens, Inge; De Paepe, Johan; Mortelmans, Godelieve.

N. 1586 (25341)
Royal Charles-Quint Tennis Club

Ganshoren (1083 Bruxelles)

Numéro d’identification : 6181/65

DÉMISSIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2000, de l’a.s.b.l.
Royal Charles-Quint Tennis Club a accepté les démissions, à leurs
demandes, comme administrateurs de l’a.s.b.l., de Mme Louisa
Houben et de MM. Francis Demaret et Guy Ferrari. Elle a également
accepté les nominations de Patricia Coosemans, Christophe Loix et
Charly Roosemont comme administrateurs.

Le conseil d’administration est composé comme suit :
Président : Jean-Pierre Goffinet.
Secrétaire général : Laurent Goffinet.
Trésorière : Mme Patricia Coosemans.
Administrateurs : Mme Léa Gassée, MM. Guy Demanet, Eddy

Nicaise, Michel Tcherniaeff, Christophe Loix et Charly Roosemont.

(Signé) Laurent Goffinet,
secrétaire général.

N. 1587 (25346)
Ligue nationale pour Handicapés

et services spécialisés

Rue Vandervelde 240
6534 Gozée

Numéro d’identification : 1037/54

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Modification du conseil d’administration

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000,
le conseil d’administration se compose comme ci-après :

Président : Dumont, Jean-Paul.
Secrétaire : Simon, Albert.
Trésorier-administrateur délégué : Bernard, Werner.
Administrateurs : Fourneau, Serge; Jonnaert, Xavier; Missaire,

Joseph; Roger, Bauduin; Theys, Marcel.
Gozée, le 12 décembre 2000.

(Signé) Bernard, W.,
administrateur délégué.

N. 1588 (25693)
Comité scolaire de l’Ecole des Sacrés-Cœurs

Rue de la Moinerie
4800 Petit-Rechain

Numéro d’identification : 4510/74

CONSEIL D’ADMINISTRATION

A ce jour :
1. Sont membres du conseil d’administration :
Mme Christine Amory (Petit-Rechain) : présidente.
M. Fernand Chanteux (Petit-Rechain) : trésorier.
Mme. Pascale Charlier (Petit-Rechain) : secrétaire.
2. Sont membres de l’a.s.b.l. :
Mme Sabine Simon (Stembert).
M. le curé Baudouin Charpentier (Lambermont), MM. Jean-Marie

Chaumont (Petit-Rechain), Albert Meessen (Petit-Rechain), Marcel
Dardinne (Petit-Rechain), Dany Rahier (Petit-Rechain), Thiery
Hardy (Petit-Rechain), Pierre Linckens (Petit-Rechain), Philippe
Vliegen (Dison).

(Signé) P. Sépul,
directeur.

N. 1589 (26150)
Westtoer

8000 Brugge

Identificatienummer : 9760/86

BENOEMING

Uittreksel uit de algemene vergadering van 19 december 2000

De algemene vergadering heeft de volgende personen benoemd
als beheerder :

Peuteman, Fernand, Prins Alexanderstraat 8, 8310 Assebroek.
De Jaegere, Marie-Claire, Tarwelaan 6, 8500 Kortrijk.
Vermeesch, Dries, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
De Langhe, Marc, J. Englishstraat 1, 8000 Brugge.
Verhaegen, Leo, Prinses Paolalaan 3, 8310 Assebroek.
Vermeesch, Alfons, Grote Hulststraat 20, 8700 Tielt.
Jassogne, Jan, Puienbroekstraat 6, 8310 Assebroek.
Henau, Luc, Rerum Novarumlaan 4, 8370 Blankenberge.
Meurrens, Patrick, Zeevillalaan 45, 8420 Wenduine, die tevens

belast wordt met het dagelijks bestuur van de v.z.w.
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N. 1590 (25236)
Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor

Pleinstraat 135
3001 Leuven

Identificatienummer : 10710/98

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Verslag van de buitengewone algemene vergadering
van 13 november 2000

Agenda :
1. Wijziging van de zetel van 3001 Leuven, Pleinstraat 135, in

3000 Leuven, Martelarenplein 12.
Beslissing :
1. De buitengewone algemene vergadering keurt de wijziging van

de zetel goed.

(Get.) Dries, Sel, (Get.) Hugo Vandamme,
secretaris. voorzitter.

N. 1591 (24816)
Koninklijke Vereniging voor Duitse Herdershonden,

Kringgroep « Het Looi », afgekort : « V.V.D.H. - K.G. 60 »

Senator Coolsdreef 3, bus 1
2310 Rijkevorsel

Identificatienummer : 9264/95

RAAD VAN BESTUUR

De bijzondere algemene ledenvergadering van 21 januari 2000
heeft, volgens de geldende statuten een nieuw bestuur verkozen
voor de drie volgende jaren :

Voorzitter : Marc Van Hout, Rommersheide C3, Brecht, Belg.
Secretaris : Marc Van Puyenbroeck, Oude Baan 57A, Schilde, Belg.
Penningmeester : Danny Delaet, Akkerveken 6, Rijkevorsel, Belg.

Voor juistheid :

(Get.) Van Puyenbroek, Marc,
secretaris.

N. 1592 (25571)
Radio Mehaigne

4500 Huy

Numéro d’identification : 2982/86

NOMINATIONS

A l’unanimité, l’assemblée générale nomme comme administra-
teurs : Mmes Jacqueline Bouvin, Christine Wionmont, MM. Jean-
Louis France, Georges Fontaine, Pierre Houtmans.

(Signé) Jacqueline Bouvin, Christine Wionmont, Jean-Louis
France, Georges Fontaine, Luigi Faletra, Pierre Houtmans.

N. 1593 (17574)
Wetenschappelijk Onderzoek Multiple Sclerose,

afgekort : « W.O.M.S. »

Boemerangstraat 4
3900 Overpelt

Identificatienummer : 9495/79

RAAD VAN BESTUUR

Ontslag van 25 mei 2000 :
Luc Truyen, Ruytenburgstraat 14, 2600 Berchem.

(Get.) Dr. R. Medaer,
secretaris.

N. 1594 (23719)
Kerk in Nood/Oostpriesterhulp

Oevelsedreef 1
2260 Tongerlo

Identificatienummer : 2390/50

BENOEMING

Uittreksel uit het verslag
van de raad van beheer van 30 oktober 2000

De benoeming tot directeur met ingang van 11 september 2000
van Tom Heylen, Gemeentestraat 189, te 3010 Kessel-Lo, wordt
bekrachtigd.

Opgemaakt te Tongerlo, 17 oktober 2000.

(Get.) Jos Van Criekinge, (Get.) Herman Seldeslachts,
voorzitter. beheerder.

N. 1595 (23946)
Griekse volkdansgroep Zorbades

Bexstraat 19, bus 15
2018 Antwerpen

Identificatienummer : 2615/82

ONTSLAG — BENOEMING

De heer Walter Aubroek, secretaris-schatbewaarder van de
vereniging, neemt ontslag uit al zijn functies binnen de vereniging.
Door de leden van de algemene vergadering, bijeengeroepen op
5 november 2000, werd met algemeenheid van stemmen de benoe-
ming goedgekeurd van Mevr. Diane Vergauwen, Pijlstraat 10,
2070 Zwijndrecht, tot nieuwe beheerder, die onmiddellijk de functie
van secretaris-schatbewaarder opneemt.

(Get.) Adamandopoulos, Charles, (Get.) Vernimmen, Guilain,
voorzitter-afgevaardigde beheerder. ondervoorzitter.

N. 1596 (24377)
Promotieproject-Tennis, afgekort : « Pro-tén »

Heerbosstraat 52
3583 Beringen

Identificatienummer : 20642/97

ONTSLAG — BENOEMING

De ondervoorzitter Rik Van Geel stap vrijwillig uit onze v.z.w. en
wordt vervangen door Peter Put, leraar, Kruisstraat 42, 3290 Diest,
Belg.

(Get.) Ben Vanhoudt,
voorzitter.

N. 1597 (24530)
Schuttersmaatschappij De Watertoren-Hof van Vlaanderen,

afgekort : « D.W.T.-H.V.V. »

9000 Gent

Identificatienummer : 1357/64

ONTSLAG — BENOEMING

De speciale vergadering van de vereniging, gehouden te Gent, op
21 november 2000, heeft het ontslag aanvaard van haar voorzitter,
De Mild, François. De ondervoorzitter, Veldeman, Eddy werd
benoemd tot plaatsvervangend voorzitter tot de volgende algemene
statutaire vergadering.

(Get.) Verhaeghe, Hans,
secretaris.
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N. 1598 (24580)
« American Original Music Club »

7711 Dottignies

Numéro d’identification : 1862/95

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L’a.s.b.l. American Original Music Club » qui avait comme
adresse rue des Pélerins 127, à 7700 Mouscron, a dorénavant comme
nouveau siège social l’adresse suivante : rue de la Cabocherie 14,
7711 Dottignies.

L’administrateur délégué,
(signé) Pol Messiaen.

N. 1599 (24592)
Cap sur la Musique

Avenue Dezangré 4
1950 Kraainem

Numéro d’identification : 6445/98

NOMINATION

Nouvelle associée :
Mme Joëlle Carpentier, épouse de M. Denis Lyon Lynch, demeu-

rant à 1150 Bruxelles, avenue Salomé 12.
Mme Carpentier remplace Mme Patricia Van Schoubroeck à la

trésorerie.

(Signé) Vinciane Defays,
présidente.

N. 1600 (24640)
« Casino »

Grote Markt 27
3290 Diest

Identificatienummer : 396/26

RAAD VAN BESTUUR

Bij beslissing van de algemene vergadering en bestuursvergade-
ring van 20 juni 2000 werden volgende bestuursleden aangeduid :

Voorzitter : de heer Guido Isenborghs.
Secretaris : Mevr. Diane Vanaudenhove.
Penningmeester : de heer Carl Arkesteyn.
Leden : de heren André Jordens en Philippe Sampers.

(Get.) Diane Vanaudenhove,
secretaris.

N. 1601 (24695)
Koninklijke Toneelkring Volharding

2900 Schoten

Identificatienummer : 2362/93

ONTSLAGNEMINGEN

De algemene vergadering van onze Koninklijke Toneelkring
Volharding v.z.w. gehouden op zondag 3 september 2000 heeft het
ontslag aanvaard van de heer Patrick Simons, Iepenlaan 20,
2960 Sint-Job, als beheerder van onze toneelkring.

Zijn ontslag gaat in op deze datum.

(Get.) Ren Hesters,
beheerder-secretaris.

(Get.) Michel Goetghebeur, (Get.) Alfons Wouters,
financieel beheerder. voorzitter-beheerraad.

N. 1602 (24755)
Villa Saint-Martin

5580 Eprave

Numéro d’identification : 14975/90

RÉÉLECTIONS

Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2000, il a été décidé
de prolonger le mandat des membres suivants (article 7, § 1er des
statuts) :

Jules Gillet, présiden.
Christian Limbrée, secrétaire.
Francis Combefis, trésorier.
Jean Meunier, administrateur.
Freddy Pierret, administrateur.

Le secrétaire, Le président,
(signé) Christian Limbrée. (signé) Jules Gillet.

N. 1603 (24761)
Copeaux Plus

4040 Herstal

Numéro d’identification : 5232/95

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Les liquidateurs de l’a.s.b.l. Copeaux Plus, sise à 4040 Herstal, rue
Simonon, dont la liquidation a été prononcée le 2 avril 1998
(parution au Moniteur belge du 23 juillet 1998), ont procédé à la
clôture de cette liquidation et réparti le dividende disponible au
profit des créanciers privilégiés spéciaux partiellement, du
personnel salarié totalement ainsi que, partiellement, de l’O.N.S.S.
et du Ministère des Finances.

(Suivent les signatures.)

N. 1604 (24787)
El Hocima

Te Vincottestraat 66
2140 Borgerhout

Identificatienummer : 17616/95

ONTBINDING

De algemene vergadering van 13 november 2000, beraadslagend
en beslissend overeenkomstig de bepalingen van de wet van
27 juni 1921, en overeenkomstig haar statuten, besluit de vereniging
te ontbinden.

Gelet op het ontbindingsbesluit en gelet op het gebrek aan enig
activa, waardoor de aanstelling van een vereffenaar overbodig
is, besluit de algemene vergadering deze ontbinding als definitief.

Boom, 16 november 2000.

(Get.) De voorzitter.

N. 1605 (24896)
Les Discipes da Charlemagne

4671 Saives

Numéro d’identification : 20094/86

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Michel Faway.
Premier vice-président : Roger Hennico.
Deuxième vice-président : Armand Guffens.
Trésorier : Jean Ghilaire.
Secrétaire : Philippe Martin.
Secrétaire adjoint : Albert Loutz.

(Signé) Michel Faway.
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N. 1606 (24917)
Fédération sportive turque de Belgique,

en abrégé : « F.S.T.B. »

Place Félix Moinnil 236
5300 Landenne-sur-Meuse

Numéro d’identification : 8555/86

DÉMISSION — NOMINATION

Suite à la démission du secrétaire Sen Saadettin, le 5 août 2000
dorénavant ce poste va être occupé par Öz Zafer.

(Signé) Arslan Enver,
président.

N. 1607 (24934)
Vlaamse Short Track Vereniging

1770 Liedekerke

Identificatienummer : 643/95

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

De raad van beheer van de « Vlaamse Short Track Vereniging -
VSTV » heeft op haar vergadering van 21 september 2000 beslist de
maatschappelijke zetel van de vereniging te verplaatsen naar :

Kerkstraat 107, 9270 Laarne.

Getekend te Laarne, op 30 november 2000.

(Get.) Antoine Van Vossel, (Get.) Paul Goyvaerts,
secretaris-generaal. voorzitter.

N. 1608 (24948)
Advanced Energy Technologies A.E.T.

Rerum Novarumplein 2
9000 Gent

Identificatienummer : 2789/88

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden op
31 maart 2000, is er met éénparigheid van stemmen beslist om de
maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 9000 Gent, Rerum Nova-
rumplein 2, vanaf 1 april 2000 over te brengen naar : Koningin
Astridlaan 76, 9000 Gent.

(Get.) Lambert, Marie (Get.) Kisteman, Michèle,
commissaris. voorzitster.

N. 1609 (24956)
Zenith

2930 Brasschaat

Identificatienummer : 20045/92

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Tijdens een vergadering op 5 december 2000 heeft de beheerraad
van de v.z.w., overeenkomstig artikel 2 van titel I der statuten,
beslist de maatschappelijke zetel te wijzigen.

De zetel wordt thans gevestigd te 2060 Antwerpen, De
Marbaixstraat 22.

De secretaris,
(get.) Pierre Nowé.

N. 1610 (24966)
De Vlinder

Dahliastraat 45
9000 Gent

Identificatienummer : 21725/93

ONTBINDING

Op een buitengewone algemene vergadering, samengeroepen op
1 december 2000 om 19 u. 30 m., waren alle stemgerechtigden
aanwezig.

Met een meerderheid van stemmen werd, vrijwillig, besloten de
v.z.w. De Vlinder te ontbinden.

(Get.) Daniël Van Rysselberghe, (Get.) Rosette Van Daele,
secretaris. voorzitster.

N. 1611 (24980)
Koninklijke Lyra

2500 Lier

Identificatienummer : 625/25

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

De volgende uittredende beheerders werden allen herkozen en
benoemd voor een periode van vier jaar : Mevr. Baeten, Myriam; de
heren Baeten, Pieter Paul; Dyck, Pieter; Henderickx, Guy; Mehuys,
Paul.

Gedaan te Lier, op 20 oktober 2000.

De voorzitter, De secretaris,
(get.) Lambrechts, Arthur. (get.) Coene, Marcel.

N. 1612 (25069)
« Le Muséon », Revue d’études orientales

Avenue de Cîteaux 22
1348 Louvain-la-Neuve

Numéro d’identification : 1495/60

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Les membres de l’association sans but lucratif « Le Muséon »,
réunis en assemblée générale le 7 décembre 2000, ont décidé de
transférer le siège social de l’association à la nouvelle adresse :
avenue de Cîteaux 22, à 1348 Louvain-la-Neuve.

(Signé) Justin Mossay, (Signé) Bernard Coulie,
président. administrateur délégué.

N. 1613 (25075)
« Jaycées Ath — Pays Vert »

7800 Ath

Numéro d’identification : 28041/86

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renouvellement du conseil d’administration, en date du
23 octobre 2000.

Président : Adrien Dupont.
Past-président : Bernard Caroyez.
Vice-présidents : Isabelle Deramaix, Stéphanie Devos, Anne

Wilmet.
Secrétaire : Pierre Seghers.
Trésorière : Françoise Harinck.

(Signé) Adrien Dupont,
président.
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N. 1614 (24009 — 24009P)
« Cultu(u)r(e).be »

Rue Egide Walschaerts 30
1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 1614/2001

STATUTS

L’an 2000, le 20 novembre, les personnes suivantes :
Laurence Rassel, artiste, domiciliée rue Egide Walschaerts 30,

1060 Bruxelles.
Nicolas Malevé, enseignant, domicilié rue Egide Walschaerts 30,

1060 Bruxelles.
Jean-François Gerard, juriste, rue Antoine André 79, 1300 Limal,

tous de nationalité belge dressent par les présentes les statuts d’une
association, sans but lucratif (a.s.b.l.) qu’ils déclarent constituer
entre eux, conformément à la loi du 27 juin 1921.

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée « Cultu(u)r(e).be ».

Art. 2. Son siège social est établi à rue Egide Walschaerts 30. Il
peut être transféré par décision du conseil dans tout autre lieu de
cette agglomération. Toute modification du siège social doit être
publiée dans le mois de sa date, aux annexes au Moniteur belge.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet la création d’un portail Internet
consacré à la culture qui intègre et/ou héberge du contenu et des
services. Il vise en amont les opérateurs culturels belges à qui il offre
la possibilité d’être présent sur le net dans de bonnes conditions
ainsi que des services qu’ils ne peuvent gérer/supporter seuls. Il
vise en aval le grand public, belge et étranger, à qui il offre un portail
intégré : un contenu de qualité et des services pour un accès à la
culture plus aisé et une meilleure promotion de ce qui se crée et se
joue en Belgique.

Elle peut entreprendre toutes activités qui peuvent contribuer à
la réalisation de ce but, en Belgique ou à l’étranger.

Elle peut accomplir tout acte se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et
s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

Art. 4. Le nombre de membres de l’association n’est pas limité.
Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres sont les
fondateurs soussignés. Les admissions de nouveaux membres sont
décidées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 5. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

Art. 6. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que
ses héritiers ou ayants droit, n’ont aucun droit sur l’avoir social. Il
ne peut réclamer ou requérir, ni remboursement, ni relevé, ni
reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

TITRE IV. — Cotisations

Art. 7. Les associés ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni au
paiement d’aucune cotisation. Ils apportent à l’association le
concours actif de leurs capacités et de leurs dévouements.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 8. L’assemblée générale est composée de tout les membres.

Art. 9. L’assemblée est le pouvoir souverain de l’association. Elle
possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi
ou par les statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
les modifications aux statuts sociaux;
la nomination et révocation des administrateurs;
l’approbation des budgets et des comptes;
la dissolution volontaire de l’association;
l’exclusion d’associés.

Art. 10. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par
année, dans le courant du mois de juin.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque
réunion se tiendra au jour, heure et lieu mentionnés dans la
convocation. Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 11. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée et signée par
le secrétaire au nom du conseil d’administration. L’ordre du jour est
mentionné dans la convocation.

Toute proposition signée par un cinquième des membres doit être
portée à l’ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du
27 juin 1921, l’assemblée peut valablement délibérer sur des points
qui ne sont pas repris à l’ordre du jour.

Art. 12. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut être titulaire que d’une procuration.

Art. 13. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 14. Les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée
générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, sauf dans les cas ou il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des
voix, celle du président ou de d’administrateur qui le remplace est
prépondérante.

Art. 15. L’assemblée ne peut délibérer valablement sur la disso-
lution de l’association ou les modifications des statuts que confor-
mément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre. Tout membre ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent
demander des extraits signés par le président du conseil d’adminis-
tration et par un administrateur. Toute modification des statuts doit
être publiée dans le mois de sa date au Moniteur belge. Il en est de
même de toute nomination, démission ou révocation d’administra-
teur.

TITRE VI. — Administration gestion journalière

Art. 17. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés par l’assemblée générale pour
une durée indéterminée. Les administrateurs sont révocables par
l’assemblée générale.

Art. 18. Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président ainsi qu’un secrétaire et un tréso-
rier. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées
par le vice-président ou par le plus âgé des administrateurs
présents.

Art. 19. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est
présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix;
quand il y a parité de voix, celles du président ou de son remplaçant
est prépondérante. Elles sont consignées sous la forme de procès-
verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un
registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les
autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Art. 21. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du prési-
dent ou de l’administrateur délégué.

Art. 22. Les actes qui engagent l’association autres que ceux qui
relèvent de la gestion journalière sont signés, à moins d’une délé-
gation spéciale du conseil, par le président ou par deux administra-
teurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des
tiers.
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Art. 23. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leurs mandats.

Art. 24. Le secrétaire, et en son absence le président, est habilité
à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à
l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leurs
acquisitions.

TITRE VII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou
représentés.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Art. 26. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice
débutera le 20 novembre pour se clôturer le 31 décembre 2001.

Art. 27. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire.

Art. 28. En cas de dissolution, l’assemblée générale désignera le
ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affec-
tation à donner à l’actif net de l’avoir social. Ces décisions ainsi que
les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés
aux annexes au Moniteur belge.

Art. 29. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateur : Laurence Rassel, Nicolas Malevé, Jean-François Gerard.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Laurence Rassel.
Trésorier : Jean-François Gerard.
Secrétaire : Nicolas Malevé.

Art. 30. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations
sans but lucratifs.

Dont acte, fait et passé à Bruxelles, le 20 novembre 2000.
(Signé) Laurence Rassel, Nicolas Malevé, Jean-François Gérard.

N. 1615 (24813)
Oudervereniging van de Vrije Rudolf Steinerschool Gent

F. Lousbergskaai 57
9000 Gent

Identificatienummer : 7811/78

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

Bij beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2000
en dit met éénparigheid van stemmen, werden de statuten van de
vereniging gewijzigd en herschikt als volgt :

TITEL I. — Naam, zetel, doel

Artikel 1. De vereniging heeft als naam : « Oudervereniging van
de Vrije Rudolf Steinerschool Gent ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent,
Ferdinand Lousbergskaai 57. De raad van beheer is gemachtigd de
zetel over te plaatsen, binnen de Gentse agglomeratie.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel ouders te groeperen van de
Rudolf Steiner kleuter-, lagere en middelbare school van Gent, om
aan deze instellingen en de medewerkers ervan een vrije werking
mogelijk te maken volgens de grondslagen, methoden en gebruiken
van de Rudolf Steinerpedagogie, zoals deze onder meer worden
vertegenwoordigd door het « Internationaal Verbond van Vrije
Waldorfscholen » (Bund der Freien Waldorfschulen), met zetel te
Stuttgart, en de « Vereniging voor Vrije Opvoedkunst », met zetel te
Den Haag.

In deze doelstelling is onder meer begrepen :
1. Het verschaffen van materiële en financiële middelen aan de

kleuter-, lagere en middelbare school, nodig om de werking ervan
te verzekeren.

2. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-
streeks samenhangen met het gestelde doel.

De vereniging heeft geen politiek, noch confessioneel karakter.

TITEL II. — Leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen.

Art. 5. De leden zijn geen lidgeld verschuldigd; wel kan de raad
van beheer, zo hij dit nodig oordeelt, oproepen tot het storten van
vrijwillige bijdragen.

Art. 6. Alle ouders van leerlingen van de « Vrije Rudolf Steiner-
school Vlaanderen », gevestigd te Gent, en van de « Middelbare
Rudolf Steinerschool Vlaanderen », vestiging te Gent, zijn toetre-
dend lid van de vereniging, tenzij zij schriftelijk aan de voorzitter
van de raad van beheer verklaren dit niet te wensen.

Zijn anderzijds aktief lid van de vereniging met stemrecht :
a) De leden van de raad van beheer.
b) De klasouders en penningmeesters zoals bevestigd door publi-

catie in het jaarlijkse schoolvademecum.
c) Elke ouder die te kennen geeft aktief te willen worden. Hij of

zij dient dit schriftelijk te melden aan de voorzitter van de raad van
beheer, en door de algemene vergadering aanvaard te worden.

d) De mandatarissen van werkgroepen, aanvaard door de raad
van beheer, volgens de regels van het huishoudelijk reglement.

Het actief lidmaatschap impliceert de onderschrijving van de
statuten en het huishoudelijk reglement.

De uittreding van leden wordt geregeld door art. 12 van de wet.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 7. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en afzetting van de beheerders;
3. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, alsook

de décharge aan de beheerders;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. het aanvaarden en uitsluiten van de leden;
6. het beoordelen van het gevoerde beleid van de raad van beheer

aan de hand van het door hem opgestelde jaarverslag.

Art. 8. De algemene vergadering wordt door de raad van beheer
bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging
dit vereist.

Zij moet ten minste eenmaal per jaar, in november, worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of
degene die hem vervangt, doorslaggevend.

Elk lid heeft één stem. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen
door een ander lid van de vereniging. Niemand mag meer dan twee
lastgevers vertegenwoordigen. De lastgeving moet schriftelijk zijn
en gericht aan de voorzitter van de raad van beheer.

Beslissingen in verband met wijzigingen van de statuten of van
het doel, vrijwillige ontbinding en uitsluiting van een lid, kunnen
slechts genomen worden conform art. 8,12 en 20 van de wet.

Oproeping van de algemene vergadering gebeurt bij gewone
brief, verstuurd veertien dagen vóór de vergadering, of door
oproeping via de boekentasberichten of De Mare; inhoudend de
agenda en ondertekend door de voorzitter. De raad van beheer kan
te allen tijde punten aan de agenda toevoegen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer of diens vervanger, aangeduid door de raad
van beheer. De voorzitter duidt een verslaggever aan.

Art. 9. Zo één vijfde van de leden de voorzitter erom verzoeken,
moet een algemene vergadering samengeroepen worden met de
door hen opgestelde agenda.

Art. 10. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opge-
steld dat bijgehouden wordt op de zetel ter inzage van de leden en
van belanghebbende derden. Het wordt ondertekend door de
voorzitter van de raad van beheer en de verslaggever.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
van ten minste drie leden, die lid zijn van de vereniging en die door
de algemene vergadering worden benoemd.

Het mandaat is geldig voor drie jaar, tenzij minder bepaald door
de algemene vergadering.
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De uittredende leden zijn herkiesbaar. Elke beheerder die
benoemd wordt om tussentijds een openvallende functie uit te
oefenen is slechts voor de overblijvende duur van dit mandaat
benoemd.

Art. 12. Het mandaat van beheerder wordt kosteloos uitgeoe-
fend.

Art. 13. De raad van beheer beslist geldig over de op de agenda
staande punten, ongeacht het aantal aanwezige beheerders.

Beslissingen worden goedgekeurd met twee derde der aanwezige
beheerders.

Art. 14. De raad van beheer komt samen telkens als de belangen
van de vereniging dit vereisen. De bijeenroeping van alle beheerders
gebeurt door de voorzitter of twee leden van de raad. De agenda is
bijgevoegd.

Art. 15. De raad van beheer is bevoegd, zoals omschreven in
artikel 13 van de wet en voor alle daden van beheer en beschikking,
die niet uitdrukkelijk bij wet of statutair aan de algemene vergade-
ring zijn voorbehouden.

Art. 16. De raad van beheer kan de bevoegdheid voor bepaalde
handelingen of taken overdragen aan één van haar leden.

Het verlenen van bijzondere bevoegdheid dient vastgesteld te
worden in een schriftelijke verklaring die door alle aanwezige
beheerders voor akkoord wordt ondertekend. Binnen deze door de
raad van beheer vastgelegde bijzondere bevoegdheid, is de vereni-
ging vertegenwoordigd door de handtekening van de beheerder
waaraan deze bevoegdheid werd overgedragen.

Art. 17. Van elke vergadering van de raad van beheer wordt een
verslag gemaakt dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereni-
ging. Het wordt door de voorzitter en de leden van de raad van
beheer die erom verzoeken ondertekend.

Art. 18. De raad kiest één of meer afgevaardigden, al dan niet
beheerder, die met het dagelijks beheer wordt belast. Deze verzorgt
de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig
namens de vereniging tegenover het Bestuur der postchecks,
banken, spaarkassen en andere financiële diensten en instellingen.

Hij ontvangt de aangetekende zendingen.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks beheer vallen en

de handelingen die de waarde van BEF 250 000 te boven gaan, is de
handtekening van de afgevaardigde en een bijkomende beheerder
nodig, behalve voor wat bepaald is in artikel 16.

TITEL V. — Begroting, rekeningen

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september
tot 31 augustus.

Art. 20. De algemene vergadering benoemt één of meer commis-
sarissen, gelast met het toezicht op de boeken en de rekeningen.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 21. Vrijwillige ontbinding geschiedt overeenkomstig de wet.
Het batig saldo zal worden overgedragen aan instellingen met
gelijkaardig pedagogisch of heilpedagogisch doel, te bepalen door
de algemene vergadering.

TITEL VII. — Algemene beschikkingen

Art. 22. Op alle niet door deze statuten uitdrukkelijk geregelde
beschikkingen, blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Art. 23. De raad van beheer zal een huishoudelijk reglement
opstellen en goedkeuren dat samen met de statuten bindend is.

Benoemingen

Bij besluit van de algemene vergadering van 10 november 2000
worden benoemd tot beheerders :

Hilde De Brabander, bediende, Grimbeerthof 5, 9070 Destel-
bergen.

Els De Mol, bediende, Pintestraat 28, 9840 De Pinte.
Dirk Mombaerts, orthopedagoog, Brusselsesteenweg 331,

9090 Melle.
Karel Steel, bediende, Sasstraat 4, 9050 Gentbrugge.
Koen Vanden Hautte, productingenieur, A. Rodenbachstraat 49,

9040 St. Amandsberg.
Gent, 5 december 2000.

(Get.) Dirk Mombaerts,
de voorzitter.

N. 1616 (25306)
Caisse nationale de Prévoyance du Personnel de la C.M.B.

Rue Jacques Jordaens 17
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 626/30

MODIFICATION DE DÉNOMINATION
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Assemblée générale du 29 février 2000

Extrait du rapport de l’assemblée générale extraordinaire, tenue
au siège de l’association à Bruxelles, rue Jacques Jordaens 17, le
29 février 2000.

Les articles ci-après des statuts sont modifiés comme suit :

Article 1er. L’association adopte comme nouvelle dénomination :
« Caisse de Prévoyance de la C.M.B. » a.s.b.l. ou en néerlandais :
« Voorzorgskas van de C.M.B. » v.z.w.

Art. 4. L’association a pour objet le paiement d’un supplément
en cas d’invalidité prématurée du membre et d’une allocation
d’orphelin en cas de décès prématuré du membre. Les réserves
peuvent être utilisées pour l’octroi d’autres avantages (ex. assu-
rances extralégales) par décision d’une majorité des deux tiers de
l’assemblée générale.

Art. 6.6° Effectuer des versements annuels, correspondant à un
p.c. de l’appointement de janvier à décembre de l’année (pécule de
vacances et primes non compris).

Art. 7. L’adhésion de tous les membres se fait automatiquement,
par leur entrée au service auprès de l’une des organisations affiliées,
dès le paiement de la première cotisation. Les membres actifs font
partie du comité exécutif de la C.M.B. et/ou du conseil d’adminis-
tration de l’association et ils représentent les membres ordinaires à
l’assemblée générale.

Art. 10. Les cotisations individuelles des membres leur confèrent
pendant leur carrière certains droits ou assurances basés sur la
solidarité mutuelle. Les cotisations versées ne peuvent en aucun cas
être récupérées.

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire réunit de plein droit le
deuxième vendredi du mois de juin de chaque année au lieu
mentionné dans la lettre de convocation.

L’ensemble des modifications statutaires est approuvé à l’unani-
mité des voix.

Pour extrait certifié conforme :

(Signé) Herwig Jorissen, (Signé) Michel Maton,
administrateur délégué. président.

N. 1617 (25519)
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - Oase

Dijkstraat 49
9200 Dendermonde

Identificatienummer : 8051/76

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — RAAD VAN BESTUUR
WIJZIGINGEN STATUTEN

De algemene vergadering van 14 december 2000 heeft volgende
wijzigingen goedgekeurd :

Overbrenging maatschappelijke zetel : Bogaerdstraat 33,
9200 Dendermonde.

Wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur : de raad
van bestuur bestaat met ingang van 14 december 2000 uit volgende
personen :

Voorzitter : Lenssens, Jan, E. Van Winckellaan 14, 9200 Dender-
monde.

Ondervoorzitter : Goedgezelschap, Lieve, Baardegemsestraat 6,
9280 Lebbeke.

Secretaris : Wauman, Luc, Sint-Jozefstraat 35, 9140 Tielrode.
Schatbewaarder : Le Percq, Paul, Doornweg 10, 9260 Wichelen.

Bestuurders :
Boon, Willy, Stationsstraat 44, 9080 Lochristi.
Korte, Robert, Hekkestraat 11, 9200 Grembergen.
Mortiers, Jaak, Massemsesteenweg 73, 9230 Wetteren.
Van Hecke, Etienne, Perrebroekstraat 5, 9200 Dendermonde.
Allen zijn van Belgische nationaliteit.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk 971



Statutenwijziging
Artikel 5, wordt toegevoegd : « De vereniging kan daartoe tevens

het geheel of een gedeelte van haar opdracht toevertrouwen aan een
andere rechtspersoon, bij voorkeur een vereniging zonder winst-
oogmerk, die voor de overgedragen opdrachten de erkennig
verworven heeft of zal verwerven vanwege de bevoegde over-
heid. »

Artikel 7, wordt geschrapt : ... « en hoogstens twintig... »
Artikel 10, wordt geschrapt : ... « en maximaal zeven... »

(Get.) Etienne Van Hecke,
bestuurder.

Luc Wauman, Jan Lenssens,
secretaris. voorzitter.

N. 1618 (25580)
Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile,

en abrégé : « F.A.S.D. »

1040 Bruxelles
Numéro d’identification : 3990/93

COORDINATION DES STATUTS

Texte coordonné au 14 octobre 1999
Par décision de l’assemblée générale de l’association « Aide

Familiale Fédération nationale », en date du 14 octobre 1999, déli-
bérant conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi du
27 juin 1921, les statuts de l’association, publiés aux annexes au
Moniteur belge en date du 16 mai 1996, ont été modifiés comme suit :

TITRE Ier. — Dénominition, siège, objet, durée
Article 1er. L’association prend la dénomination « Fédération de

l’Aide et des Soins à Domicile », en abrégé : « F.A.S.D. ».
Elle est constituée pour une durée indéterminée et peut être à tout

moment dissoute par l’assemblée générale.
Art. 2. Elle a pour objet, à l’exclusion de tout but lucratif :
1° de fournir aux associations affiliées un ensemble de services

leur permettant de gérer leur activité de manière efficiente et de
répondre aux besoins des personnes qui souhaitent être aidées et
soignées à domicile, notamment en matière de :

soins infirmiers et palliatifs;
aide familiale;
aide ménagère;
garde à domicile de jour et de nuit;
garde d’enfands malades;
service social;

autres services complémentaires tels que :
bénévolat;
prêt de matériel;
biotélévigilance;
logopédie;
kinésithérapie;
ergothérapie;
soins dentaires à domicile;
pédicurie;
aménagement de locaux;
distribution des repas à domicile;
2° de soutenir ces associations en favorisant, en liaison avec le

médecin généraliste, une offre d’aide et de soins coordonnés centrés
sur le bénéficiaire, en facilitant la systématisation des collaborations
entre tous les intervenants du maintien à domicile et en permettant
la déterminiation des orientations politiques d’ensemble.

Art. 3. Le siège de l’association est établi à Bruxelles. L’assemblée
générale peut déplacer ce siège selon les règles prévues pour les
modifications de statuts.

TITRE II. — Membres
Art. 4. Le nombre de membres est illimité. Les premiers

membres sont les seize membres constituants de la « Fédération
nationale Aide Familiale (F.N.A.F.).

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées par
le conseil d’administration.

Art. 6. Le conseil d’administration peut admettre des membres
conseillers dotés de voix consultatives. La direction est d’office
invitée.

Art. 7. Les démissions et exclusions des membres effectifs ont
lieu dans les conditions déterminées par l’article 12, de la loi du
27 juin 1921.

Art. 8. L’interdiction d’un membre entraîne de plein droit son
retrait de l’association.

Art. 9. Les membres effectifs perdent leur qualité dès que l’orga-
nisation ou l’association qui les a proposés comme membres de
l’association leur retire leur mandat ou dès qu’ils cessent leurs
activités dans le cadre de cette organisation ou association.

Art. 10. Les membres interdits, exclus, démissionnaires et les
héritiers de membres décédés n’ont aucun droit sur l’avoir social.
Ils ne peuvent ni demander, ni exiger l’inventaire, la pose de scellés,
ni la communication de la comptabilité.

Art. 11. Les membres ne sont tenus à aucune cotisation, ils n’ont
pas d’obligations personnelles du chef d’obligations de l’associa-
tion.

TITRE III. — Administration, gestion journalière
Art. 12. Les affaires de l’association sont gérées par un conseil

d’administration, composé de quize membres au moins. Les admi-
nistrateurs sont élus pour une période de six ans renouvelable.

Le nombre d’administrateurs et les conditions auxquelles leur
nomination doit répondre sont fixés pour respecter la représentation
et la représentativité des A.S.D. régionales ou des Régions.

A défaut de renouvellement des mandats à l’expiration du délai
prévu, les administrateurs continuent leur mandat jusqu’au
moment où il sera pourvu à leur remplacement.

Art. 13. Le conseil d’administration élit en son sein un bureau
composé de douze membres au maximum, dont un président, deux
vice-présidents, un trésorier et un secrétaire.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, ses fonctions

sont assurées par un des deux vice-présidents.
Art. 14. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du

président ou de deux administrateurs.
La convocation, avec mention de l’ordre du jour, est adressée à

chaque administrateur au moins huit jours calendrier avant le
conseil.

Il ne peut statuter que si la majorité des membres sont présents
ou représentés.

Chaque administrateur a le droit de se faire représenter en
donnant procuration à un autre administrateur. Toutefois, un admi-
nistrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité absolue.

Si le quorum de présences n’est pas atteint au premier conseil, un
deuxième conseil, avec même ordre du jour, pourra être convoqué,
qui délibérera quel que soit le nombre de membres effectifs présents
ou représentés.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour la gestion de l’association. Il est compétent pour toute
question que les statuts ou la loi ni réservent pas expressément à
l’assemblée générale.

Il agit en tant que demandeur ou défendeur dans toutes les
actions judiciaires et décide des recours.

Il est compétent pour tous les actes d’administration, y compris
l’aliénation, même à titre gratuit, de biens mobiliers, les hypothè-
ques, les prêts ou les emprunts, quelle que soit leur durée, les
opérations commerciales, postales et bancaires, les levées hypothé-
caires.

Avec l’accord du conseil d’administration, l’a.s.b.l peut percevoir
tout don ou tout leg qui serait affecté dans le cadre de son objet
social et ceci, dans le respect des dispositions légales.

Art. 17. Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs
pséciaux à tout mandataire de son choix.

TITRE IV. — Assemblée générale
Art. 18. L’assemblée générale comprend les membres effecctifs.

Elle est la plus haute instance de l’association.
A sa compétence sont réservés :
1° le vote des statuts et du règlement d’ordre intérieur de

l’association;
2° de nomination et la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des budgets et des comptes;
4° la dissolution volontaire de l’assocation;
5° l’exclusion des membres;
6° toutes les décisions qui dépassent les compétences reconnues

au conseil d’administration par la loi ou par les statuts.
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Art. 19. Une assemblée générale doit être tenue chaque année
dans le courant du premier semestre.

Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue chaque
fois que l’intérêt de l’association le demande. Elle doit être convo-
quée quand un cinquième au moins des membres effectifs le
demandent.

Art. 20. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion, par lettre ordinaire adressée à chaque membre, au moins
quinze jours calendrier avant l’assemblée, avec mention de l’ordre
du jour.

Art. 21. Chaque membre effectif a le droit de participer à l’assem-
blée, soit en personne, soit par une procuration qui ne peut être
donnée qu’à un autre membre effectif.

L’assemblée est valablement réunie quel que soit le nombre de
membres affectifs présents ou représentés.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions de l’assemblée
concernant modifications aux statuts, exclusion des membres ou
dissolution volontaire de l’association ne sont prises que si les deux
tiers des membres effectifs sont présents ou représentés; si le
quorum de présences n’est pas atteint à la première assemblée, une
deuxième assemblée, avec même ordre du jour, pourra être convo-
quée, qui déliberera quel que soit le nombre de membres effectifs
présents ou représentés.

Le président du conseil d’administration préside l’assemblée.

Chaque membre a le droit de se faire représenter en donnant une
procuration à un autre membre. Toutefois un membre ne peut être
porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. Chaque membre effectif dispose d’une voix; les décisions
sont prises à la majorité absolue des votants, sauf dispositions
contraires prévues par la loi du 27 juin 1921.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions de l’assemblée
concernant la dissolution volontaire de l’association sont prises à la
majorité des cinq sixièmes des votants.

Toutes les décisions sont consignées dans des procès-verbaux
soumis à l’approbation de l’assemblée. Les extraits à en fournir, en
justice ou ailleurs, ont signés du président ou de deux adminis-
trateurs.

Art. 23. Les membres conseillers visés à l’article 6, sont invités
aux réunions de l’assemblée générale à titre consultatif.

TITRE V. — Finances

Art. 24. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le
31 décembre. Les comptes de l’exercice écoulé et les budgets sont
soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

TITRE VI. — Fonctionnement de l’association

Art. 25. Le règlement d’ordre intérieur est rédigé par le conseil
d’administration et approuvé par l’assemblée générale.

Art. 26. En cas de dissolution, soit volontaire, soit judiciaire,
l’actif net de l’association, après paiement des dettes et apurement
des charges devra être affecté à une œuvre sans but lucratif dont le
but et l’objet se rapprocheront autant que possible de ceux de la
présente association et qui sera désignée par l’assemblée générale.

Art. 27. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs.

Art. 28. Les statuts modifiés entrent en vigueur à la date du
14 octobre 1999.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1999.

N. 1619 (25506 — 25506P)
Petite Hulle Football

Rue Ferme d’en Haut 20
5170 Profondeville

Numéro d’identification : 1619/2001

STATUTS

Les soussignés :
M. Jean-Pierre Baily, rue Ferme d’en Haut 20, à 5170 Profonde-

ville.
M. Pierre Martin, rue Antoine Gemenne 64, à 5170 Profondeville.
M. Jean-Michel Cady, rue Ferme d’en Haut 48, à 5170 Profonde-

ville.
M. Léon Ronvaux, rue Ferme de la Vallée 31, à 5170 Bois-De-

Villers,
tous de nationalité belge ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association est connue sous le nom de : a.s.b.l.
« Petite Hulle Football ».

Art. 2. Le siège de l’association est établi rue Ferme d’en Haut 20,
à 5170 Profondeville.

Art. 3. L’association a pour but la gestion et la mise en valeur du
club de football R.C.S. Profondeville affilié à l’U.R.B.S.F.A. notam-
ment par l’organisation de manifestations sportives, culturelles, et
festives.

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et
s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

Art. 4. L’année sociale court du premier janvier au 31 décembre
de chaque année.

La durée de l’association est illimitée. Elle peut en tout temps être
dissoute.

TITRE II. — Associés, admissions, sorties,
engagements, activités

Art. 5. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité.
Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres sont les
fondateurs soussignés.

Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration.

Les personnes qui désirent aider l’association à réaliser son but
peuvent être admises, sur leur demande écrite, en qualité de
membres sympathisants ou protecteurs.

Art. 7. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se fait de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

Art. 8. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les
héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur
le fonds social.

Art. 9. Les associés ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni
aucune cotisation.

Ils apportent à l’association le concours actif de leurs capacités et
de leur dévouement.

TITRE III. — Administration, administration journalière

Art. 10. L’association est administrée par un conseil composé de
quatre membres au moins nommés parmi les associés par
l’assemblée générale, pour un terme de quatre ans, et en tout temps
révocables par elle.

Art. 11. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un
vice-président, un secrétaire et un trésorier. En l’absence de prési-
dent, la fonction est remplie par le plus âgé des administrateurs.

Art. 12. Le conseil se réunit sur convocation du président ou du
secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est
présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix : quand il
y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est
prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux
signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un registre
spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes
sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
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Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger ou
donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger
ou aliéner tous biens meubles et immeubles ainsi que prendre et
céder à bail même pour plus de neuf ans; accepter et recevoir tous
subsides et subventions privés ou officiels; accepter et recevoir tous
legs et donations; consentir et conclure tous contrat d’entreprise et
de vente; contracter tous emprunts avec ou sans garantie; consentir
et accepter toute subrogation et cautionnement, hypothéquer les
immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances,
renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes
garanties réelles et personnelles, donner mainlevée, avant ou après
paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, trans-
criptions, saisies, ou autres empêchements, plaider tant en deman-
dant qu’en défendant devant toute juridiction et exécuter tous
jugements, transiger, compromettre.

Le conseil nomme soit lui-même, soit par mandataire, tous les
agents, employés et membres du personnel de l’association et les
destitue; il détermine leur occupation et traitement.

Art. 14. Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité
déléguer la gestion journalière de l’association à l’un de ses
membres.

Les actes qui engagent l’association sont signés, à moins d’une
délégation spéciale du conseil, par au moins deux administrateurs
lesquels n’auront pas à justifier de leur pouvoir à l’égard des tiers.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat, celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 15. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défen-
dant sont intentées ou soutenues au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites et diligences du président.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée est le pouvoir souverain de l’association.
Sont réservées à sa compétence :

1° les modifications aux statuts sociaux;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des budgets et des comptes;
4° la dissolution volontaire de l’association;
5° les exclusions d’associés;
6° toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou

statutairement réservés au conseil d’administration.

Art. 17. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du mois de janvier.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième des membres au moins.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés
dans la convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 18. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale adressé à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée
par le secrétaire, au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans les convocations.
Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du

27 juin 1921, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur
des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut être titulaire que d’une procuration.

Tous les associés ont un droit de vote égal, chacun disposant
d’une voix.

Art. 20. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 21. Sauf dans le cas où la loi du 27 juin 1921 en décide
autrement, l’assemblée est valablement composée quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés, et les décisions sont
prises à la majorité des voix.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un
registre des actes de l’association sous forme de procès-verbaux,
signées par le président et le secrétaire.

Ce registre est conservé au siège social où tous les associés
peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du
registre.

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander
des extraits signés par le président du conseil d’administration et
du secrétaire.

Art. 22. Les modifications aux statuts devront se faire conformé-
ment au prescrit de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.

TITRE V. — Comptes annuels, bilan

Art. 23. Chaque année au mois de janvier est établi le relevé des
comptes de l’année écoulée et le budget de l’année suivante. Les
deux sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire
au mois de janvier.

La première année d’exercice prendra fin le 31 décembre 2001.

TITRE VI. — Modifications, dissolution, liquidation

Art. 24. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée géné-
rale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 25. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire,
à quelque moment ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif
net de l’association dissoute sera affecté au club de football RCS
Profondeville ou à défaut à un autre club sportif de l’entité de
Profondeville.

Art. 26. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif.

Dispositions transitoires

Art. 27. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs : MM. Jean-Pierre Baily, Pierre Martin, Jean-Michel Cady,
Léon Ronvaux.

Plus amplement qualifiés ci-dessus, qui acceptent ce mandat.
Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : M. Jean-Pierre Baily.
Vice-président : M. Pierre Martin.
Trésorier : M. Léon Ronvaux.
Secrétaire : M. Jean-Michel Cady.
Conformément à l’article 14 des statuts, le conseil d’administra-

tion délègue la gestion journalière de l’association à son président,
M. Jean-Pierre Baily.

Fait à Profondeville, le 6 décembre 2000.
(Signé) Jean-Pierre Baily, Pierre Martin, Jean-Michel Cady, Léon

Ronvaux.

N. 1620 (25559)
Société d’Archeologie et d’Histoire,

de Waremme et de Hesbaye

4260 Braives

Numéro d’identification : 58/65

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration proposé par l’ensemble des membres
actifs et ratifié par l’assemblée générale statutaire se compose
comme suit :

Charlier, Joseph, chemin du Via 17, 4260 Braives, retraité, Belge,
président.

Bertrand, Paul, quai Mativa 24/81, 4020 Liège, docteur en
Histoire, Belge, vice-président.

Gilles, Rolande, rue du Parc 6c, 4300 Waremme, agent des
finances, Belge, trésorière.

Moureau, Georges, rue du Parc 6c, 4300 Waremme, retraité, Belge,
secrétaire.

Brulet, Raymond, avenue de l’Equerre 10, 1348 Louvain-la-
Neuve, docteur en archéologie et histoire de l’art, Belge, membre.

Clabot, Daniel, rue des Bruyères 98, 5310 Leuze, employé de
banque, Belge, membre.

Daemen, François, rue de la Sablière 27, 4530 Villers-le-Bouillet,
retraitée, Belge, membre.

de Fays, Gilles, rue de Villers 64, 4280 Hannut, artisan, Belge,
membre.

Gilles, Camille, rue de la Vigne 12, 4260 Braives, rétraité, Belge,
membre.

Listre, Marie-José, rue de la Sablière 27, 4530 Villers-le-Bouillet,
retraitée, Belge, membre.
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Pougin, Jean-Claude, Hannuitsesteenweg 361, 3401 Landen,
plombier, Belge, membre.

Rosoux, Alfred, Impasse Delens 1, 4250 Geer, retraité, Belge,
membre.

Siebrand, Michel, Beau Site 2e avenue 21, 1330 Rixensart, licencié
en histoire, archéologue, Belge, membre.

Vilvorder, Fabienne, rue du Rondia 21, 1348 Louvain-la-Neuve,
licenciée en archéologie, Belge, membre.

(Signé) Moureau G,
secrétaire.

N. 1621 (26130)
Vooruitzicht & Voorzorg

Trierstraat 31
1040 Brussel

Identificatienummer : 680/26

BENOEMINGEN — ONTSLAGNEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering der leden, gehouden op 16 decem-
ber 2000, heeft eervol ontslag verleend uit hun functie aan de heren
Jongen, Raymond, ondervoorzitter, en Buysse, Marc, lid.

Zij heeft om hen op te volgen als lid van de raad van beheer
aangeduid :

Stevens, Roger, Scheestraat 7A, 9270 Laarne (Kalken).
Van Steen, Jean-Paul, rue du Danube 17, 5001 Belgrade.
Van Haudt, Leon, Perreveld 68, 1745 Opwijk.
Licata, François, rue de l’Union 64, 7100 La Louvière.
Vanpee, Jan, Schaveistraat 17, 3090 Overijse.
Overeenkomstig de statuten werd overgegaan tot de

herverkiezing van de helft der leden van de beheerraad. Alle
uittredende leden werden herverkozen.

Vervolgens werd heer Gheysen Jean Paul, verkozen tot nieuwe
ondervoorzitter van de vereniging.

De beheerraad is nu als volgt samengesteld :
Jackers, Jacky, voorzitter, Belg.
Gheysen, Jean Paul, ondervoorzitter, Belg.
Vanthourenhout, Stefaan, secretaris, Belg.
Deloof, Ivan, penningmeester, Belg.
Cuyvers, Mathieu, Belg.
Van Steen, Jean Paul, Belg.
Van Dessel, Luc, Belg.
Stevens, Roger, Belg.
Verplancke, Walter, Belg.
Licata, François, Belg.
Van Haudt, Leon, Belg.
Vanpee, Jan, Belg.

(Get.) J. Jackers,
voorzitter.

N. 1622 (26121)
Alumni Gé

Durmstraat 74
9930 Zomergem

Identificatienummer : 17838/99

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING — SLUITING VEREFFENING

De algemene vegadering gehouden op 27 november 2000 heeft
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen :

1. Ontbinding en invereffeningsstelling van de vereniging.
De vergadering beslist tot invereffeningstelling van de vereni-

ging.
2. Benoeming van één of meerdere vereffenaars en bepaling van

hun bevoegdheden.
De vergaderin benoemt als vereffenaar :
De heer Tanguy, Morel de Westgaver, wonende te 9050 Gent-

brugge, Klokstraat 23, hier aanwezig, die deze functie aanvaardt.

Hij beschikt over de meest uitgebreide machten en kan namelijk
elke daad van beschikking stellen, zonder voorafgaandelijke
toestemming.

3. Verslag van de vereffenaar.
De vereffenaar brengt verslag uit en verklaart dat er noch actief

noch passief voorhanden is.
4. Goedkeuring van de vereffeningsrekeningen.
De vergadering keurt de vereffeningsrekeningen goed.
5. Bestemming van het nettoactief.
De vergadering stelt vast dat het actief onbestaand is en het

passief eveneens onbestaand is, zodat er géén enkele bestemming
moet worden gegeven aan enig nettoactief.

6. Decharge aan de vereffenaar.
Decharge wordt verleend aan de vereffenaar voor zijn mandaat.
7. Sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat de vereniging ontbonden is en dat

de vereffening volledig is afgesloten.
28 november 2000.

Eensluidend verklaard :

(Get.) Tanguy Morel de Westgaver,
vereffenaar.

N. 1623 (31007 — 31007P)
Icho

Spoorwegbaan 6
1742 Ternat

Identificatienummer : 1623/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
De heer Van der Stappen, Pim Mike Tom Tony, wonende te

1742 Ternat, Spoorwegbaan 6, van Belgische nationaliteit;
Mevr. Vergison, Huguette Monique Cecile, wonende te

1742 Ternat, Spoorwegbaan 6, van Belgische nationaliteit;
Mevr. Balencourt, Laurence Nathalie, wonende te 1702 Groot-

Bijgaarden, Bremstraat 11, van Belgische nationaliteit,
zijn overeengekomen onder elkaar vanaf heden, de 4 december
2000, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan de statuten de
volgende zijn :

TITEL I. — Benaming, zetel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Icho ».

Art. 2. De zetel is gevestigd te 1742 Ternat, Spoorwegbaan 6.
Hij kan worden overgeplaatst naar een andere plaats van deze

agglomeratie bij beslissing door de raad van bestuur.

TITEL II. — Doel, duur

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
Het beoefenen en aanleren van sport, gevechtstechnieken, zelf-

verdediging, het terbeschikkingstellen van uitrusting en materiaal,
het organiseren van en deelnemen aan stages en wedstrijden, de
uitbating van een kantine uitsluitend voor leden en genodigden, het
organiseren van evenementen en clubactiviteiten.

Deze lijst is niet beperkend.
De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwe-

zenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De
vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder
meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur
nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkom-
sten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoe-
fenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigt. In het kader
van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging
zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
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TITEL III. — Leden

Afdeling 1.

Art. 5. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De
werkende leden zijn de effectieve leden.

Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum
wordt vastgesteld op drie. De eerste leden zijn de ondergetekende
oprichters.

Art. 6. De bevoegdheid nieuwe leden aan te nemen komt uitslui-
tend toe aan de raad van bestuur.

Afdeling 2. — Ontslag, uitsluiting, schorsing

Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden
geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet.

Art. 7. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid en de
erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen
enkel recht op het vermogen van de vereniging.

Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling,
noch inboedelbeschrijving eisen of vorderen.

TITEL IV. — Bijdrage

Art. 8. De leden zijn niet verplicht een aansluitingsrecht of een
bijdrage te betalen.

Zij zetten zich in voor de vereniging met hun bekwaamheid en
toewijding.

TITEL V. — Algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effec-
tieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur.

Art. 10. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toege-
kend 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 goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluting van leden.

Art. 11. De algemene vergadering moet minstens éénmaal per
jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand mei.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering
van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van
de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de
leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en
de plaats vermeld in de oproeping.

Alle leden moeten er op worden uitgenodigd.

Art. 12. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van bestuur bij gewone brief, gericht aan ieder lid minstens
acht dagen vóór de vergadering, en ondertekend door de secretaris
in naam van de raad van bestuur.

De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.

Art. 13. Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Ieder lid kan
slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen. Alle leden hebben
gelijk stemrecht; ieder lid beschikt over een stem.

De lasthebber moet een effectief of aangesloten lid zijn.

Art. 14. De vergadering moet door de raad van bestuur worden
bijeengeroepen, wanneer één vijfde van de effectieve of aangesloten
leden het aanvragen.

Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door één vijfde
der leden op de agenda worden geplaatst.

Art. 15. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden
een gelijk stemrecht.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de
tegenwoordigde of vertegenwoordigde stemmen genomen behou-
dens andersluidende bepaling in de wet of in de onderhavige
statuten.

Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter of van
de bestuurder die hem vervangt de doorslag.

TITEL VI. — Bestuur
Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-

steld uit minstens drie leden gekozen onder de leden door de
algemene vergadering, voor een termijn van drie jaar, steeds door
haar afzetbaar.

Art. 17. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij
voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurders die hij
vervangt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art. 18. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel

een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waarge-

nomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige
bestuurders.

Art. 19. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of
de secretaris. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van
de leden aanwezig is.

Art. 20. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht
voor het bestuur en het bestuur van de vereniging.

Art. 21. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de
verenigingshandtekening van de vereniging opdragen aan een
afgevaardigd bestuurder, gekozen onder zijn leden en waarvan hij
de machten en eventueel het salaris of de bezoldiging vaststelt.

Art. 22. De raad van bestuur treedt in rechte op in naam van de
vereniging als eiser en als verweerder, op vervolging en benaarsti-
ging van de voorzitter of van de afgevaardigd bestuurder.

Art. 23. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplich-
tingen aangegaan omwille van hun mandaat : hun aansprakelijk-
heid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht. Hun
mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.

Art. 24. 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.

TITEL VII. — Reglement van inwendige orde
Art. 25. Een reglement van inwendige orde kan door de raad van

bestuur aan de algemene vergadering worden voorgesteld. Dit
reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.

TITEL VIII. — Algemene bepalingen
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot

31 december; in afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de
dag van de oprichting tot 31 december 2001.

Art. 27. De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van
het volgende jaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de
goedkeuring van de gewone algemene vergadering die gehouden
wordt op de eerste zaterdag van mei van ieder jaar om 14 uur, of in
geval deze dag een feestdag is, op de eerstvolgende dag.

Art. 28. 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 worden gegeven aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Overgangsbepalingen
De algemene vergadering gehouden op heden heeft tot bestuur-

ders benoemd : Van der Stappen, Pim; Balencourt, Laurence;
Vergison, Huguette, alleen voornoemd, en aanvaardend.

De bestuurders hebben aangesteld :
voorzitter : Balencourt, Laurence;
secretaris : Vergison, Huguette;
penningmeester : Van der Stappen, Pim;

allen voornoemd en aanvaardend.
Alles wat in de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien

werd, zal worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921 betref-
fende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de
stichtingsvergadering, gehouden te Ternat, op heden 4 december
2000.

(Get.) Van der Stappen, Pim; Balencourt, Laurence; Vergison,
Huguette.
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N. 1624 (25439)
Achturenhuis

Maria-Theresiastraat 121
3000 Leuven

Identificatienummer : 607/86

RAAD VAN BESTUUR

Adriaens, Roger, bediende N.M.B.S., Grumstraat 84, 3400 Landen,
secretaris.

Lintermans, Ivo, bediende Belgacom, Dorpstraat 107, 3350 Linter.
Meeus, Micheline, bediende, Wandelingenstraat 7, 3000 Leuven.
Peeters, Willy, bediende N.M.B.S., Interleuvenlaan 7,

3400 Landen.
Scherens, Paul, ambtenaar, Waversebaan 128, 3050 Oud-Heverlee,

vice-voorzitter.
Serre Danny, schooldirecteur, Kapellekensweg 3, 3111 Wezemaal.
Simons Sylveer, ambtenaar, Miskruis 27, 3270 Scherpenheuvel.
Surkijn, Jos, werkmeester V.M.W., Elf-Novemberlaan 69,

3010 Kessel-Lo, voorzitter.
Vanden Eynde, A., postbediende, Bastinstraat 18, 3001 Heverlee.
Vandevenne, Roger, schooldirecteur, Neerstraat 61, 3150 Wespe-

laar, penningmeester.
Timmermans, F., postbediende, Begonialaan 44, 1710 Teralfene.
Stevens W., bediende Interlectra, Westvaartdijk 324, 1850 Grim-

bergen.
Willems, Benny, bediende N.M.B.S., Jan Onkelinckxlaan 17,

3400 Landen.
Dedoncker, J., postbediende, Klapstraat 64, 9402 Meerbeke.

N. 1625 (25230)
Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen

Sneeuwbeslaan 20
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Identificatienummer : 4831/67

NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering van de Algemene Sociale Kas voor
Zelfstandigen heeft op 4 december 2000 vergaderd op haar maat-
schappelijke zetel, te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20,
en dit ingevolge een oproeping d.d. 21 november 2000.

Deze vergadering heeft rechtsgeldig beraadslaagd en de volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen aangenomen :

1° De algemene vergadering heeft het fusievoorstel d.d.
20 november 2000, zoals het ter inzage werd gelegd op de zetel van
de vereniging, goedgekeurd en haar instemming betuigd met de
verrichting, met uitwerking vanaf 1 januari 2001, waarbij de Alge-
mene Sociale Kas voor Zelfstandigen S.B.B. Sociaal Verzekerings-
fonds overneemt, en dit volgens de modaliteiten en tegen de
voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel.

2° De algemene vergadering heeft besloten tot aanvaarding van
de inbreng om niet door S.B.B. Sociaal Verzekeringsfonds van haar
gehele vermogen (dit is zowel actief als passief) in het kader van
voormelde fusie (met toepassing van artikel 66, lid 3 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967).

3° De algemene vergadering heeft besloten tot wijziging van de
statuten van de Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen om de
tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van
de fusie aan te nemen statuten. Om redenen van praktische nood-
wendigheid is er voorzien in een overgangsregeling met betrekking
tot het dagelijks beheer.

4° De algemene vergadering heeft besloten tot een aanpassing
van de lidmaatschapsstructuur en heeft dienaangaande een wijzi-
gende ledenlijst neergelegd op de bevoegde griffie.

De aldus gewijzigd statuten luiden als volgt :

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Benaming

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam
« Acerta », Sociaal Verzekeringsfonds.

Zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20. De raad van beheer is bevoegd
om het adres van de maatschappelijke zetel over te brengen naar
enig adres binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied van
België.

Administratieve zetels of bijhuizen kunnen overal in België
worden opgericht, bij beslissing van de raad van beheer.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1° de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid voor

zelfstandigen zoals ingericht door de wetgeving en reglementen;
2° het vervullen van elke opdracht toevertrouwd aan de sociale

verzekeringsfondsen in het kader van het sociaal statuut der zelf-
standigen, of die daarmee betrekking hebben;

3° het verstrekken van diensten en informatie met betrekking tot
het starten van zelfstandige beroepsactiviteiten.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben.

Duur

Art. 4. De duur van de vereniging is onbepaald.

HOOFDSTUK II. — Lidmaatschap

Aantal, klassen en hoedanigheid

Art. 5. Het aantal werkende leden « leden » mag niet minder zijn
dan vier.

De leden van de vereniging zijn ingedeeld in twee klassen,
klasse A en klasse B, met een gelijk aantal leden in elke klasse. De
rechten van beide klasse worden bepaald in deze statuten.

De raad van beheer beslist over de aanvaarding van nieuwe
leden, alsook tot welke klasse ze behoren. In het kader van een fusie
worden deze beslissingen genomen door de algemene vergadering.

Kan worden voorgedragen en aanvaard als lid van klasse A
« A-leden », het kandidaat-lid dat wordt voorgedragen door de raad
van beheer of andere beleidsorganen van het Verbond van Kriste-
lijke Werkgevers en Kaderleden, v.z.w.

Kan worden voorgedragen en aanvaard als lid van klasse B
« B-leden », het kandidaat-lid dat wordt voorgedragen door de raad
van beheer of andere beleidsorganen van de feitelijke vereniging
Boerenbond.

In geval van ontslag, uitsluiting of verlies van lidmaatschap om
welke reden dan ook van een lid van één van beide klassen,
aanvaardt de raad van beheer een nieuw lid uit een lijst voorge-
dragen door de beheerders van de klasse waartoe het eerste lid
behoorde, ten einde de pariteit tussen beide klassen te vrijwaren.
De raad van beheer beslist tot aanvaarding binnen de vijftien dagen
na de voordracht, die per aangetekende brief wordt gericht aan de
voorzitter van de raad van beheer en bij ontstentenis aan de
ondervoorzitter, die hiervoor beiden woonst kiezen op het adres
van de maatschappelijke zetel van de vereniging.

De vereniging kent tevens aangesloten leden « aangeslotenen »,
natuurlijke of rechtspersonen. Hun rechten en plichten zijn vastge-
legd in de wetten en reglementen inzake het sociaal statuut voor
zelfstandigen of de wetten en reglementen die daarop betrekking
hebben enerzijds en in een huishoudelijk reglement anderzijds. Zij
worden voor de toepassing van deze statuten niet als leden
beschouwd.

Toelating

Art. 6. Tot de vereniging kan als lid toetreden, al wie door de
raad van beheer wordt aanvaard, overeenkomstig hetgeen is
bepaald in artikel 5.

Ontslag en uitsluiting

Art. 7. Elk lid kan, bij eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan
de raad van beheer of, in het kader van een fusie aan de algemene
vergadering, zijn ontslag indienen. Dit ontslag zal uitwerking
hebben op het einde van het lopende jaar.

Elk lid kan door de algemene vergadering, beslissend met een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen uit de
vereniging worden gesloten. Het geviseerde lid dient door de
algemene vergadering te worden gehoord. De beslissing zal met een
aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid worden meegedeeld.
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Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij over-
lijden, bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij werd
voorgedragen overeenkomstig artikel 5 van deze statuten, alsook op
de dag van de algemene vergadering die voorafgaat aan het
bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaar.

Rechten en plichten

Art. 8. De raad van beheer bepaalt het bedrag van de jaarlijkse
bijdrage, die maximum 10 000 BEF bedraagt.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Samenstelling

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
van de vereniging.

Ieder lid mag zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk
gevolmachtigde, die eveneens een lid moet zijn. Het aantal
volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.

De raad van beheer mag de vorm van de volmachten bepalen en
eisen dat deze op een doorhaar te bepalen wijze en binnen een door
haar vast te leggen termijn worden neergelegd.

Bevoegdheid

Art. 10. De algemene vergadering beschikt over de volgende
bevoegdheden :

1° het wijzigen van de statuten;
2° het benoemen en ontslaan van beheerders en vereffenaars;
3° het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
4° het aanvaarden van nieuwe leden in geval van fusie, overeen-

komstig artikel 5 van deze statuten;
5° het uitsluiten van de leden;
6° de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
7° de bestemming van het vermogen.

Bijeenroeping

Art. 11. Elk jaar, vóór 1 juli, zal de gewone algemene vergade-
ring, ook jaarvergadering genoemd, gehouden worden op de zetel
van de vereniging of op een andere plaats, zoals aangeduid in de
bijeenroeping, die ook dag en uur aangeeft.

De jaarvergadering dient zich ten minste uit te spreken over de
goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen en het verlenen
van kwijting aan de beheerders en de commissarissen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer
één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient
de raad van beheer binnen de maand gevolg te geven aan het
verzoek.

De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt door de
raad van beheer, ten minste acht kalenderdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, bij gewoon schrijven. De poststempel
geldt als bewijs.

Over de punten die niet in de agenda vermeld werden, kan de
algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met
de eenparige instemming van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Verloop van de algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit
volgens de bepalingen van de wet en de statuten en, bij ontoerei-
kendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegen-
woordigde lichamen.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-
zitter of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij
afwezigheid van beiden, door de oudste in jaren van de aanwezige
beheerders.

De voorzitter duidt een secretaris aan, die buiten de leden mag
worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien
zij dit nuttig of nodig acht. Te zamen vormen deze personen het
bureau.

De leden van de algemene vergadering beschikken elk over één
stem.

De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en
besluiten indien ten minste de helft van de leden van elke klasse
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt,
kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en besluiten, in
zoverre minstens drie leden van klasse A en drie leden van klasse B
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwe-
zige en vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de statuten
anders bepalen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachten stemmen gerekend.

Voor wijziging van de statuten en van het huishoudelijk regle-
ment is een bijzondere meerderheid van drie vierde van de aanwe-
zige en vertegenwoordigde leden en een gewone meerderheid in de
beide klassen A en B vereist.

Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig
akkoord van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Van het verloop van de vergadering (en in het bijzonder de
daarbij getroffen beslissingen) wordt tijdens de zitting een verslag
opgemaakt. Dit verslag, dat in een speciaal daartoe op de zetel van
de vereniging bewaard register wordt opgenomen, wordt na afslui-
ting van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau
en de leden die het vragen.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter. Bij afwezig-
heid van één van beiden worden zij geldig ondertekend door de
aanwezige voorzitter of ondervoorzitter, samen met een beheerder
die behoort tot de andere klasse. In geval van afwezigheid van
beiden worden zij geldig ondertekend door twee gezamenlijk optre-
dende beheerders, één van klasse A en één van klasse B.

HOOFDSTUK IV. — Raad van beheer

Samenstelling van de raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
samengesteld uit maximum vijftien leden, natuurlijke personen,
door de algemene vergadering benoemd op de wijze overeenkom-
stig dit artikel.

Zes leden van de raad van beheer worden door de algemene
vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door
de raad van beheer of andere beleidsorganen van het Verbond van
Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, v.z.w. « A-beheerders ».

Zes leden van de raad van beheer worden door de algemene
vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door
de raad van beheer of andere beleidsorganen van de feitelijke
verenigig Boerenbond « B-beheerders ».

Ten hoogste drie onafhankelijke beheerders worden door de
algemene vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten in
onderling overleg voorgedragen door de raad van beheer of andere
beleidsorganen van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en
Kaderleden, v.z.w., en de feitelijke vereniging Boerenbond « onaf-
hankelijke beheerders ».

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder een onafhan-
kelijke beheerder verstaan een natuurlijke persoon die :

1. geen deel uitmaakt van de beheersorganen of directie van de
vereniging, een verwante vereniging, een verwante vennootschap
of een lid-rechtspersoon, noch daarvan deel heeft uitgemaakt in het
voorbije jaar, tenzij eveneens als onafhankelijk beheerder;

2. geen band van bloed- of aanverwantschap heeft met een A- of
B-beheerder, ten minste in zo verre dergelijke band zijn onafhanke-
lijk oordeel redelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden;

3. geen enkele andere band onderhoudt met de vereniging, een
verwante vereniging, een verwante vennootschap, een
lid-rechtspersoon of een A- of B-beheerder, die van aard zou zijn
om zijn onafhankelijk beoordelingsvermogen te beïnvloeden, tenzij
eveneens als onafhankelijk beheerder.

Onder verwante vereniging wordt verstaan elke vereniging
waarvan ten minste de helft van de beheerders dezelfde zijn als, of
een band vertonen met de beheerders van de vereniging, alsook de
verenigingen die over een voordrachtrecht beschikken zoals voor-
zien in artikel 5.

Onder verwante vennootschap wordt verstaan elke vennootschap
waarvan ten minste de helft van de beheerders dezelfde zijn als of
een band vertonen met de beheerders van de vereniging of een
verwante vereniging.

De beheerders worden benoemd voor een mandaat van zes jaar
en hun mandaat verstrijkt met het afsluiten van een jaarvergade-
ring.

In afwijking van bovenstaande bepaling eindigt het mandaat van
een beheerder op de dag van de algemene vergadering die vooraf-
gaat aan het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaar, alsook bij
verlies van hoedanigheid op grond waarvan hij is voorgedragen
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

De benoeming is op ieder moment herroepbaar.
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De uittredende beheerders zijn herbenoembaar. Ingeval zij niet
tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat
waarnemen tot zij vervangen of herbenoemd zijn.

Indien de algemene vergadering een beheerder ontslaat, zal deze
vervangen worden door een beheerder benoemd op voordracht van
de leden van de klasse die initieel de ontslagen beheerder voor-
stelde.

De algemene vergadering stelt in voorkomend geval de bezoldi-
ging vast die aan de beheerders wordt toegekend.

Voorzitter- en ondervoorzitterschap

Art. 14. De raad van beheer kiest om de drie jaar onder zijn leden
gelijktijdig een voorzitter en een ondervoorzitter, die afwisselend
onder de A-beheerders en de B-beheerders wordt gekozen. Zij
kunnen nooit tot dezelfde klasse behoren.

Indien om welke reden ook de voorzitter of ondervoorzitter de
termijn van hun voorzitter- of ondervoorzitterschap niet kunnen
voleindigen, zal de raad van beheer onder zijn leden een vervanger
kiezen die tot dezelfde klasse van beheerders behoort als diegene
waartoe de initiële beheerder behoorde. De aldus verkozen
beheerder voleindigt het resterende mandaat van diegene die hij
vervangt.

Vergaderingen van de raad van beheer

Art. 15. De raad van beheer vergadert op de maatschappelijke
zetel van de vereniging of op elke andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of
in geval van zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, telkens de
belangen van de vereniging dit vereisen. De raad van beheer kan
tevens worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden
daartoe verzoekt.

Behoudens dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
zullen de oproepingen ten minste acht kalenderdagen vóór de
vergadering bij gewone brief, telegram, telex, telefax of op enig
ander schriftelijke wijze worden verstuurd. De oproepingen
vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Elke beheerder die een vergadering van de raad van beheer
bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een beheerder kan er eveneens aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.

De raad van beheer wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid van
beiden, door de oudste in jaren van de aanwezige beheerders.

De raad van beheer vormt een college dat beraadslaagt en besluit
volgens de bepalingen van de wet en de statuten en, bij ontoerei-
kendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegen-
woordigde lichamen.

Daarenboven bepaalt de raad van beheer in voorkomend geval,
met het oog op een doelmatige werking, de regels die hij nuttig acht,
en legt deze zo nodig vast in een huishoudelijk reglement.

De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien 1. de meerderheid van de beheerders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, en 2. minstens drie A-beheerders en drie
B-beheerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad van beheer
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraad-
slagen en besluiten indien minstens drie A-beheerders en drie
B-beheerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan de raad
van beheer slechts geldig beraadslagen en besluiten met eenparige
instemming van de aanwezige en vertegenwoordigde beheerders
voor zover alle beheerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere beheerder kan per gewone brief, telegram, telex, telefax of
op enige andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een ander
beheerder om hem op een vergadering van de raad van beheer te
vertegenwoordigen. Geen beheerder mag meer dan één beheerder
vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijk-
heid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van beheer worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de beheerders. Die procedure kan echter
niet worden gevolgd voor de vastelling van de rekenngne bedoeld
in artikel 20 van deze statuten.

De besluiten van de raad van beheer worden bij gewone meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen genomen. Onthoudingen, blanco
en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld.

De volgende besluiten dienen echter te worden genomen met een
meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen :

de aanvaarding van nieuwe leden;
het voorstel tot fusie, opslorping of vereffening;
de voordracht van de afgevaardigd beheerder.
Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig

akkoord van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden om anders
te stemmen.

De besluiten van de raad van beheer worden met een bodig
verslag van de besprekingen die eraan voorafgingen, genotuleerd
in een speciaal daartoe op de zetel van de vereniging bewaard
register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend, door
de voorzitter en minstens de meerderheid van de aanwezige of
geldig vertegenwoordigde leden van de raad van beheer.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoor-
zitter. Bij afwezigheid van één van beiden worden zij geldig
ondertekend door de aanwezige voorzitter of ondervoorzitter,
samen met een beheerder die behoort tot de andere klasse. In geval
van afwezigheid van beiden worden zij geldig ondertekend door
twee gezamenlijke optredende beheerders, één van klasse A en één
van klasse B.

Bevoegdheid

Art. 16. De raad van beheer is bevoegd om alles te doen wat
nodig of dienstig kan zijn om het doel van de vereniging te
realiseren, met inbegrip van daden van beschikking, met uitzonde-
ring van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van beheer kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegd-
heid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bepaalde
personen. Enkel de raad van beheer is bevoegd om de vergoeding
vast te stellen, die ten laste van de algemene onkosten valt, voor
alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Dagelijks beheer

Art. 17. De raad van beheer vertrouwt het dagelijks beheer toe
aan een afgevaardigd beheerder.

Het dagelijks beheer omvat tevens de bevoegdheid tot het geven
van een mandaat ad litem aan een advocaat en het stellen van alle
handelingen met betrekking tot roerende en onroerende beslagen,
met inbegrip van het geven van handlichting.

De raad van beheer benoemt de afgevaardigd beheerder onder
de onafhankelijke beheerders.

Bureau

Art. 18. De raad van beheer stelt een bureau aan, bestaande uit
1. de voorzitter, 2. de ondervoorzitter, 3. de afgevaardigd beheerder,
en 4. een daartoe aangeduide onafhankelijke beheerder.

Onverminderd bijkomende bevoegdheden die door de raad van
beheer worden toegewezen, is het bureau bevoegd voor :

de voorbereiding van de raden van beheer;
het nemen van dringende beslissingen en rapportering ervan aan

de raad van beheer, ter bekrachtiging;
de voordracht van de afgevaardigde-beheerder en directie;
het voorstel van de verdeling van de bezoldiging van de beheer-

ders, vastgesteld door de algemene vergadering, het voorstel van
de bezoldiging van de directie.

Vertegenwoordiging

Art. 19. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toege-
kend voor daden van dagelijks beheer of toebedeeld aan bijzondere
volmachtdragers en, bij gebreke van een specifieke vermelding in
de notulen van de raad van beheer, wordt de vereniging in alle
handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de voorzitter en ondervoorzitter, of bij afwezigheid van één
van hen, door de aanwezige voorzitter of ondervoorzitter, samen
met een beheerder die tot een andere klasse behoort. Bij afwezig-
heid van beiden wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd
door twee gezamenlijk optredende beheerders, één van klasse A en
één van klasse B.

Voor daden van dagelijks beheer wordt de vereniging rechts-
geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd beheerder, die
alleen kan optreden.
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De persoon of personen die overeenkomstig dit artikel de vereni-
ging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereni-
ging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.

HOOFDSTUK V. — Rekeningen en controle

Rekeningen

Art. 20. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op
31 december van elk jaar.

Met het oog op de jaarvergadering, legt de raad van beheer de
rekeningen van het afgelopen boekjaar voor aan de commissaris-
revisor, die verslag doet aan de algemene vergadering. Indien de
algemene vergadering de rekeningen goedkeurt, geeft zij, in voor-
komend geval, een bestemmig aan het batig saldo, in overeen-
stemmig met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De raad van beheer legt tevens de begroting voor het komende
boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

Controle

Art. 21. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening wordt toevertrouwd aan één commissaris-revisor dan
wel aan een college van commissaris-revisoren.

De commissaris revisoren worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden, natuurlijke persoon of rechtspersoon,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare periode van drie
jaar.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de
commissaris-revisoren, die uit een vast bedrag dient te bestaan.

De opdracht van de commissaris-revisoren wordt mede bepaald
door de wetten, besluiten en reglementen die de activiteit van de
vereniging regelen.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding en vereffening

Ontbinding

Art. 22. De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de wet
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Vereffening

Art. 23. De algemene vergadering die beslist de vereniging te
ontbinden, benoemt tegelijkertijd één of meer vereffenaars, bepaalt
hun bevoegdheid, hun bezoldigingen en de wijze van vereffening,
met inbegrip van de bestemming van het nettoactief vermogen.

Overgangsbepaling, dagelijks beheer

In afwachting van de aanstelling van een afgevaardigd beheerder
overeenkomstig artikel 17 van de statuten en in weerwil van de
daarin gestelde benoemingsvereiste, wordt het dagelijks beheer bij
wijze van overgangsregeling aan de heer Frans Hofkens, doctor in
de rechten, Eikenstraat 50, te 3210 Lubbeek, toevertrouwd. De heer
Frans Hofkens zal daartoe over de beheers- en vertegenwoordi-
gingsbevoegdheden, vervat in de artikelen 17 en 19 van de statuten,
beschikken.

De aanstelling van de heer Hofkens wordt van rechtswege
beëindigd vanaf de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van de aanstelling van een afgevaardigd beheerder overeenkomstig
artikel 17 van de statuten.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft besloten tot een aanpassing van
de lidmaatschapsstructuur en heeft dienaangaande een wijzigende
ledenlijst neergelegd op de bevoegde griffie.

De algemene vergadering heeft het ontslag van de volgende
beheerders aanvaard :

A.S.K.Z. Sociaal verzekeringsfonds

Baeten, Etienne, Fortstraat 26, 9290 Overmere.
Bentein, Guy, Sint-Jacobsmarkt 79, bus 2, 2000 Antwerpen.
Deprez, Paul, Vierkeerstraat 163, 8551 Zwevegem.
Desloovere, Herman, Jozef Verbovenlei 7, 2100 Deurne.
Kloeck, Jerry, Rosekapellestraat 56, 2150 Borsbeek.

Maertens, Jan, Harelbekestraat 123, 8550 Zwevegem.
Mertens, Tony, Oude Baan 79, 2610 Wilrijk.
Rubbens, Maurice, Luithavenlaan 8, 2640 Mortsel.
Van der Gucht, Marc, Gaverstraat 63, 9160 Lokeren.
Van Vré, Edward, Pulhoflaan 49, 2600 Antwerpen.
Dumez, Paul, Beatrijslaan 56, 2050 Antwerpen.
Verstruyft, Peter, Het Prieel 2, 2640 Mortsel.
Colson, Alfred, Eendrachtlaan 5, 3500 Hasselt.
De algemene vergadering heeft tegelijkertijd tot benoeming van

de volgende beheerders besloten :
N. Van Broekhoven, bestuurder van vennootschappen, Klooster-

laan 48, 3500 Hasselt.
Rudy Broeckaert, bestuurder van vennootschappen, Jachthoorn-

laan 27, 2980 Zoersel.
Hugo Leroi, bestuurder van vennootschappen, Genker-

steenweg 434, 3500 Hasselt.
Frank Lambert, bestuurder van vennootschappen, Nieuwelei 9,

2640 Mortsel.
Peter Verstuyft, bestuurder van vennootschappen, Het Prieel 2,

2640 Mortsel.
André Neirynck, bestuurder van vennootschappen, A. Roden-

bachlaan 14, 8930 Lauwe.
N. Devisch, bestuurder van vennootschappen, Kwerpsebaan 269,

3071 Erps-Kwerps.
Frans Hofkens, doctor in de rechten, Eikenstraat 50,

3210 Lubbeek.
Yvan De Wulf, sierteler, Bredestraat 191, 9041 Oostakker.
Paul Lambrechts, bediende, Brugsesteenweg 175, 8740 Pittem-

Egem.
Marc Wittemans, accountant, Winkselsesteenweg 41, 3020 Herent.
Chris Botterman, jurist, Molenstraat 4, 8720 Dentergem.
De algemene vergadering heeft tot slot beslist dat alle voorgaande

besluiten werden genomen onder de volgende uitdrukkelijke
opschortende voorwaarden, te realiseren uiterlijk vóór 30 juni 2001 :

1. het bekomen van de goedkeuring door de Koning van de
hoger vermelde statutenwijziging (conform het voorschrift vervat
in artikel 61, koninklijk besluit van 19 december 1967);

2. de voltrekking van de integratiebeweging, zoals omschreven
in titel II van het fusievoorstel.

4 december 2000.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Van der Gucht, Marc, (Get.) Verstruyft, Peter,
voorzitter. beheerder.

N. 1626 (25707)
Fédération Royale Belge des Sports Equestres,

en abrégé : « F.R.B.S.E. »

Avenue Houba de Strooper 156
1020 Bruxelles

Numéro d’identification : 476/47

NOUVEAUX STATUTS

Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

Général

Article 1er. Une association sans but lucratif est constituée,
nommée « Fédération Royale Belge des Sports Equestres », en
abrégé : « F.R.B.S.E. » et en langue néerlandaise « Koninklijke
Belgische Ruitersportfederatie », en abrégé : « K.B.R.S.F. ». Elle est
dénommée « La fédération » dans ces statuts. Elle a été constituée
par acte publié aux annexes du Moniteur belge du 1er mars 1947,
modifié par l’assemblée générale extraordinaire de 1957, par
l’assemblée générale extraordinaire de mai 1967, par l’assemblée
générale extraordinaire du 17 mars 1979, par l’assemblée générale
extraordinaire du 14 mars 1994 et par l’assemblée générale extraor-
dinaire du 25 mars 1997. Les statuts ont été entièrement réécrits et
approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 14 décem-
bre 2000.

La fédération est la continuation de l’association sans personnalité
civile « Le Comité Central Hippique belge », fondée le 20 avril 1898.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk980



Elle est le seul organisme officiel belge reconnu par la « Fédération
Equestre Internationale ». L’a.s.b.l. « Fédération Royale Belge des
Sports Equestres » est l’organe faîtier de la v.z.w. « Vlaamse Liga
Paardensport (V.L.P.) » et de l’a.s.b.l. « Ligue Equestre Wallonie
Bruxelles (L.E.W.B.) », appelées ligues.

Objet, durée et siège

Art. 2. L’association a pour but de promouvoir et d’étendre le
sport en général et le sport équestre en particulier. Comme orga-
nisme coordonnateur du vereniging zonder winstoogmerk
« Vlaamse Liga Paardensport (V.L.P.) » et de l’association sans but
lucratif « Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (L.E.W.B.) » elle
s’occupe particulièrement des activités équestres nationales et inter-
nationales.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. Le siège est établi à Bruxelles, ce terme comprenant toutes
les localités dans le ressort du tribunal de première instance de
Bruxelles.

Dans cette limite, il sera fixé et éventuellement transféré par
simple décision du conseil d’administration. Il est actuellement
établi avenue Houba de Strooper 156, 1020 Bruxelles.

Membres

Art. 5. Le nombre de membres ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Sont acceptés comme membres sur base de parité, les
administrateurs de la V.L.P. et de la L.E.W.B. désignés par les
membres affiliés des ligues suivant leurs règlements respectifs. La
qualité de membre est établie par les procès-verbaux qui mention-
nent la nomination.

Le membre perd sa qualité par démission, revocation et/ou
remplacement.

Le nouveau membre est désigné par la ligue concernée, en
gardant toujours le respect de la parité.

Les membres sont actuellement :
Pour la V.L.P. :

M. Jacques De Brabandere, rentier, Europastraat 28,
8531 Bavikhove.

M. Philippe De Meersman, gérant, Klossestraat 64, 9052 Zwij-
naarde.

M. Frederic De Smet, monteur/réparateur, Steengroefstraat 47/4,
1081 Brussel.

M. Ludo Dekkers, chef de vente, Blommerschot 17, 2390 Malle.
M. Jan Friant, gendarme, Boskant 5, 2350 Vosselare.
M. Patrick Hendrickx, gérant, Bergstraat 36, 1850 Grimbergen.
M. Leo Joosten, gendarme, Steenselbergweg 29, 3620 Lanaken.
M. Paul Sollie, administrateur de sociétés, Haarlebeek 5,

2275 Gierle.
M. Lucien Somers, employé, Lelleveldlaan 1, 1910 Kampenhout.
M. Gunter Van Lent, employé, Kruisbaan 125, 2800 Mechelen.
Mme Erna Van Rompaey, employée, Eerberglei 8, 2820 Rijmenam.
M. Albert Vanderbeeken, employé, Rode Kruisstraat 11,

3500 Hasselt.
Pour la L.E.W.B. :

M. Jean Clerfayt, courtier d’assurances retraité, boulevard
Kennedy 71, 7000 Mons.

Mme Michèle Dewael, sans profession, rue Hector Montjoie 3,
5361 Scy.

M. Jacques Fraselle, directeur, rue Belle Vue 12, 6880 Bertrix.
M. Jean-Michel Gourguet, administrateur, chemin des Prairies,

7830 Hellebecq.
M. Charles Houtain, fonctionnaire retraité, route de Ronvaux 1,

5590 Leignon.
M. Bruno Ierace, architecte, rue de l’Eglise 4, 4190 Xhoris.
M. Stany Ledieu, criminologue, chaussée de Namur 440,

5030 Beuzet.
M. Francis Lenchant, employé S.N.C.B., chemin du Prince 322,

7050 Jurbise.
M. Marcel Nejszaten, employé, sentier Particulier 1,

1325 Chaumont-Gistoux.
M. Luc Pirick, enseignant, rue Grande Pierreux 47, 4910 Theux.
M. Piere Vanhoof, administrateur, rue Almez 2, 1325 Corroy-le-

Grand.
Mme Anne Vanhal, enseignante, rue Adjudant Roisin 28,

5060 Arsimont.

Art. 7. Les membres pourront être obligés par une décision de
l’assemblée générale à payer une cotisation annuelle de BEF 1 000
maximum. Ni les membres, ni leurs ayant droit ne disposent
d’aucun droit sur le fonds social.

Gestion

Art. 8. La fédération est gérée par un conseil d’administration
composé d’un président et d’un nombre de membres pair. Le conseil
d’administration doit, à l’exception du président qui doit être
bilingue, être composé obligatoirement d’un nombre égal de repré-
sentants de la V.L.P. et de la L.E.W.B.

Le conseil d’administration se compose de :
Un président élu par l’assemblée générale sur proposition du

conseil d’administration. Le président doit obtenir une majorité
simple lors de son élection par les membres administrateurs des
deux ligues.

Trois membres élus par l’assemblée générale sur une liste de six
proposée par la V.L.P.

Trois membres élus par l’assemblée générlae sur une liste de six
proposée par la L.E.W.B.

Par commission sportive, un membre élu par l’assemblée générale
sur une liste de deux représentants de la V.L.P. proposés par les
commissions nationales sportives respectives.

Par commission sportive, un membre élu par l’assemblée générale
sur une liste de deux représentants de la L.E.W.B. proposés par les
commissions nationales sportives respectives.

Art. 9. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres
un premier et un deuxième vice-président, un de chaque rôle
linguistique. Le conseil d’administration désigne parmi ses
membres ou en dehors, un secrétaire général et un trésorier. Les
fonctions de secrétaire général et de trésorier peuvent être cumulées.

Art. 10. Le mandat des membres du conseil d’administration et
du président est de quatre ans. Il débute à la fin de l’assemblée
générale durant laquelle l’élection a lieu et se termine, sauf lors
d’une éventuelle réélection, après l’assemblée générale qui a
procédé au remplacement. Le président et les membres du conseil
d’administration sont rééligibles. Le mandat du président prend
cours une année après l’élection des autres membres du conseil
d’administration.

Art. 11. En cas d’une vacance d’un mandat de membre du
conseil d’administration, l’organe qui a proposé le membre dont le
mandat est vacant propose un représentant de la même ligue à la
première assemblée générale qui suit. Le membre ainsi élu achèvera
le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les actes nécessaires ou utiles pour répondre
à l’objet social, à l’exception des actes pour lesquels, suivant la loi,
l’assemblée générale est compétente.

Envers les tiers il suffit, pour que l’association soit valablement
représentée, de la signature conjointe de deux membres mandatés,
un de chaque ligue.

Le conseil peut déléguer ses pouvoirs à des mandataires de son
choix, membres ou pas.

Le conseil est compétent pour représenter judiciairement l’asso-
ciation tant en demandeur qu’en défendeur.

Le conseil est compétent pour trancher les contestations résultant
des décisions de commissions sportives nationales.

Le conseil transfère ses compétences disciplinaires à la commis-
sion de discipline, dont la composition, les compétences et le
fonctionnement sont déterminés par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 13. Le conseil d’administration désigne un comité de direc-
tion qui est chargé de la gestion journalière. Sont considérés comme
actes de gestion journalière, toutes les actions qui doivent être
effectuées au jour pour assurer le fonctionnement normal de l’asso-
ciation.

Art. 14. Etant donné la structure paritaire, les décisions doivent
être prises à la majorité des administrateurs de chacune des deux
ligues, et ceci à la majorité simple.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale délibère conformément aux dispo-
sitions des articles 7 et 8 de la loi de 1921. Toutefois lorsque les
délibérations sont prises à la majorité simple, il faut une majorité
simple parmi les représentants de chaque ligue.

Art. 16. Une assemblée générale statutaire a lieu annuellement
dans le courant du premier semestre. Le conseil d’administration
peut convoquer une assemblée générale chaque fois qu’il le juge
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nécessaire. Une assemblée générale doit également être convoquée
si un cinquième des membres en fait la demande. Les membres sont
convoqués par le président ou le secrétaire général au nom du
conseil d’administration. La convocation se fait par lettre ordinaire
ou par avis transmis à la personne ou à son domicile.

Art. 17. Les membres empêchés peuvent donner procuration à
un autre membre. Un membre ne peut disposer que d’une seule
procuration.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont enregistrées
dans des procès-verbaux. Une copie de chaque procès-verbal est
envoyée aux membres.

Budgets, comptes

Art. 19. L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre. Les comptes de l’exercice précédent et le budget de
l’exercice suivant sont soumis à l’approbation de l’assemblée géné-
rale.

Commissions sportives nationales

Art. 20. Les commissions sportives nationales sont créées pour
chaque discipline reconnue par la F.E.I. ou par l’assemblée générale
de la fédération. Elles sont composées paritairement par huit
membres dont quatre désignés par la V.L.P. et quatre par la L.E.W.B.
Les ligues peuvent revoir leur délégation chaque année. En cas de
vacance, la ligue concernée doit prévoir le remplacement endéans
les deux mois. Dans le cas de trois absences successives, le conseil
d’administration peut licencier un membre de la commission spor-
tive, sauf en cas de force majeure. Par ligue, les personnes désignées
doivent répondre aux conditions suivantes :

un membre doit être un pratiquant sportif de la discipline qui
prend régulièrement part aux compétitions nationales et/ou inter-
nationales dans la discipline concernée;

deux membres doivent être les représentants d’une association
qui organise des concours nationaux ou internationaux dans la
discipline concernée;

un membre doit être un officiel national de la plus haute catégorie
ou officiel international de la discipline concernée.

Ils désignent parmi leurs membres, un président et un vice-
président. Ceux-ci ne peuvent être représentants de la même ligue.

Art. 21. Les commissions sportives nationales ont les compé-
tences suivantes :

Elles proposent deux candidats, membres de la commission
sportive nationale, de chaque ligue, à l’assemblée générale comme
représentants au conseil d’administration (voir article 8).

Elles coordonnent entre les deux ligues les matières nationales qui
concernent leur discipline comme entre autre la rédaction de
règlements nationaux, l’élaboration du calendrier national et la
nomination d’officiels nationaux et sont compétentes pour les
matières internationales comme entre autre la sélection pour la
participation aux concours internationaux et la présentation d’offi-
ciels internationaux.

Etant donné la structure paritaire, les décisions doivent être prises
à la majorité des membres de chacune des deux ligues, et ceci à la
majorité simple.

Règlements

Art. 22. Le règlement d’ordre intérieur précise le fonctionnement
de la fédération et règle tout ce qui n’est pas prévu dans les statuts.
Ce règlement peut être modifié durant l’exercice par décision du
conseil d’administration. Ces modifications doivent être ratifiées par
la prochaine assemblée générale.

Le règlement général et le règlement vétérinaire sont rédigés par
le conseil d’administration. Les règlements particuliers et spéciaux
sont rédigés par les commissions sportives et doivent, avant leur
mise en vigueur, être ratifiés par le conseil d’administration.

Arbitrage

Art. 23. Appel contre les décisions de la commission de disci-
pline et du conseil d’administration peut être introduit auprès de la
commission belge d’arbitrage pour le sport au sein du COIB.

Dissolution

Art. 24. En cas de dissolution volontaire, le patrimoine sera
attribué à une institution dont l’objet social se rapproche le plus
possible de celui de l’association actuelle. L’institution est choisie
par l’assemblée générale.

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie,
afgekort : « K.B.R.S.F. »

Houba de Strooperlaan 156
1020 Brussel

Identificatienummer : 476/47

NIEUWE STATUTEN

Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2000

Algemeen

Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opge-
richt, genaamd « Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie », afge-
kort : « K.B.R.S.F. » en in de franse taal « Fédération Royale Belge
des Sports Equestres », afgekort : « F.R.B.S.E. ». Zij wordt in deze
statuten « De Federatie » genoemd. Zij werd opgericht bij akte, in
het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1947 gepubliceerd, gewijzigd
door de buitengewone algemene vergadering van 1957, door de
buitengewone algemene vergadering van mei 1967, door de buiten-
gewone algemene vergadering van 17 maart 1979, door de buiten-
gewone algemene vergadering van 14 maart 1994 en door de
buitengewone algemene vergadering van 25 maart 1997. De
statuten werden volledig herschreven en goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2000.

De federatie is de voorzetting van de vereniging zonder rechts-
persoonlijkheid « Le Comité Central Hippique belge », gesticht op
20 april 1898. Zij is het enig officieel Belgisch organisme dat door de
« Fédération Equestre Internationale » wordt erkend.

De v.z.w. « Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie » is het
overkoepelend orgaan van de v.z.w. « Vlaamse Liga Paardensport
(V.L.P.) » en de a.s.b.l. « Ligue Equestre Wallonie Bruxelles
(L.E.W.B.) », de liga’s genoemd.

Doel, duur en zetel

Art. 2. De vereniging heeft als doel de bevordering en versprei-
ding van de sport in het algemeen en van de paardensport in het
bijzonder. Als overkoepelend orgaan van de vereniging zonder
winstoogmerk « Vlaamse Liga Paardensport (V.L.P.) » en de associ-
ation sans but lucratif « Ligue Equestre Wallonie Bruxelles
(L.E.W.B.) » houdt zij zich meer bepaaldelijk bezig met de nationale
en internationale paardensportactiviteiten.

Art. 3. De duur van de vereniging is onbeperkt.

Art. 4. De zetel is gevestigd te Brussel. Onder dit woord worden
alle gemeenten begrepen die onder de bevoegdheid vallen van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De zetel kan binnen deze
grenzen gevestigd worden en kan eventueel verplaatst worden door
een eenvoudige beslissing van de raad van beheer. Hij is thans
gevestigd te Houba de Strooperlaan 156, 1020 Brussel.

Leden

Art. 5. Het aantal leden mag niet minder dan drie bedragen.

Art. 6. Worden op basis van pariteit als leden aanvaard de
beheerders van de V.L.P. en van de L.E.W.B., aangeduid door de bij
de respectieve liga’s aangesloten leden, volgens de door haar
vastgestelde reglementen. De hoedanigheid van lid blijkt uit de
processen-verbaal, welke de benoeming vermelden. Het lid verliest
zijn hoedanigheid door ontslag, afzetting en/of vervanging. Het
nieuwe lid wordt aangewezen door de betrokken liga en zulks met
het oog op het behouden der pariteit.

De leden zijn momenteel :
Namens de V.L.P. :

De heer Jacques De Brabandere, rentenier, Europastraat 28,
8531 Bavikhove.

De heer Philippe De Meersman, zaakvoerder, Klossestraat 64,
9052 Zwijnaarde.

De heer Frederic De Smet, monteur/hersteller, Steengroef-
straat 47/4, 1081 Brussel.

De heer Ludo Dekkers, verkoopsleider, Blommerschot 17,
2390 Malle.

De heer Jan Friant, rijkswachter, Boskant 5, 2350 Vosselare.
De heer Patrick Hendrickx, zaakvoerder, Bergstraat 36,

1850 Grimbergen.
De heer Leo Joosten, rijkswachter, Steenselbergweg 29,

3620 Lanaken.
De heer Paul Sollie, bestuurder van vennootschappen, Haar-

lebeek 5, 2275 Gierle.
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De heer Lucien Somers, bediende, Lelleveldlaan 1, 1910 Kampen-
hout.

De heer Gunter Van Lent, bediende, Kruisbaan 125,
2800 Mechelen.

Mevr. Erna Van Rompaey, bediende, Eerberglei 8, 2820 Rijmenam.
De heer Albert Vanderbeeken, bediende, Rode Kruisstraat 11,

3500 Hasselt.
Namens de L.E.W.B. :

De heer Jean Clerfayt, gepensioneerd verzekeringsmakelaar,
boulevard Kennedy 71, 7000 Mons.

Mevr. Michèle Dewael, zonder beroep, rue Hector Montjoie 3,
5361 Sy.

De heer Jacques Fraselle, directeur, rue Belle Vue 12, 6880 Bertrix.
De heer Jean-Michel Gourguet, beheerder, chemin des Prairies,

7830 Hellebecq.
De heer Charles Houtain, gepensioneerd ambtenaar, route de

Ronvaux 1, 5590 Leignon.
De heer Bruno Ierace, architect, rue de l’Eglise 4, 4190 Xhoris.
De heer Stany Ledieu, criminoloog, chaussée de Namur 440,

5030 Beuzet.
De heer Francis Lenchant, bediende N.M.B.S., chemin du Prince

322, 7050 Jurbise.
De heer Marcel Nejszaten, bediende, sentier Particulier 1,

1325 Chaumont-Gistoux.
De heer Luc Pirick, onderwijzer, rue Grande Pierreux 47,

4910 Theux.
De heer Piere Vanhoof, beheerder, rue Almez 2, 1325 Corroy-le-

Grand.
Mevr. Anne Vanhal, onderwijzeres, rue Adjudant Roisin 28,

5060 Arsimont.

Art. 7. De leden zullen door een beslissing van de algemene
vergadering kunnen verplicht worden tot een jaarlijkse bijdrage van
maximum BEF 1 000.

Noch de leden, noch hun rechthebbenden bezitten enig recht op
het maatschappelijk bezit.

Beheer

Art. 8. De federatie wordt bestuurd door een raad van beheer,
samengesteld uit een voorzitter en een even aantal leden. De raad
van beheer moet, met uitzondering van de voorzitter, die tweetalig
moet zijn, verplicht bestaan uit een gelijk vertegenwoordigers van
de V.L.P. en de L.E.W.B.

De raad van beheer bestaat uit :
Een op voordracht van de raad van beheer door de algemene

vergadering verkozen voorzitter. De voorzitter moet tijdens de
verkiezing een gewone meerderheid behalen bij de leden beheer-
ders van beide liga’s.

Drie leden door de algemene vergadering verkozen op een lijst
van zes voorgedragen door de V.L.P.

Drie leden door de algemene vergadering verkozen op een lijst
van zes voorgedragen door de L.E.W.B.

Per nationale sportieve commissie één lid door de algemene
vergadering verkozen op een lijst van twee vertegenwoordigers van
de V.L.P. voorgedragen door de respectieve nationale sportieve
commissies.

Per nationale sportieve commissie één lid door de algemene
vergadering verkozen op een lijst van twee vertegenwoordigers van
de L.E.W.B. voorgedragen door de respectieve nationale sportieve
commissies.

Art. 9. De raad van beheer duidt onder haar leden een eerste en
een tweede ondervoorzitter aan, één van ieder taalstelsel. De raad
van beheer duidt onder haar leden of daarbuiten een secretaris
generaal en een penningmeester aan. De functies van secretaris
generaal en penningmeester mogen worden gecumuleerd.

Art. 10. Het mandaat van de leden van de raad van beheer duurt
vier jaar. Het gaat in vanaf het einde van de algemene vergadering
die tot de verkiezing is overgegaan en eindigt, behalve bij een
eventuele herverkiezing, na de algemene vergadering die in de
vervanging heeft voorzien. De voorzitter en de leden van de raad
van beheer zijn herkiesbaar. Het mandaat van de voorzitter vangt
aan één jaar na de verkiezing van de andere leden van de raad van
beheer.

Art. 11. In geval van vacature van het mandaat van een lid van
de raad van beheer stelt het orgaan die het lid, waarvan het
mandaat vakant is, heeft voorgedragen voor wat de gewone beheer-
ders betreft, een vertegenwoordiger van dezelfde liga voor aan de
eerstkomende algemene vergadering. Het aldus verkozen lid zal het
mandaat voltooien van diegene die hij vervangt.

Art. 12. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die hande-
lingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.

Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegen-
woordigd is, de handtekening van twee gemandateerde beheerders
samen, één van elke liga.

De raad mag zijn bevoegdheden toevertrouwen aan mandata-
rissen van zijn keuze, leden of niet.

De raad is bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen in
rechte als eiser of als verweerder.

De raad is bevoegd om te beslissen in betwistingen ingevolge
beslissingen van de nationale sportieve commissies.

De raad draagt haar tuchtrechtelijke bevoegdheden over aan de
disciplinaire commissie, waarvan de samenstelling, de bevoegd-
heden en werking bepaald wordt in het huishoudelijk reglement.

Art. 13. Door de raad van beheer wordt een directiecomité
aangeduid, belast met het dagelijks bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle hande-
lingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale
gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Art. 14. Gegeven de paritaire structuur dient beslist met een
meerderheid van de beheerders van elk van beide liga’s en zulks bij
gewone meerderheid.

Algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering beraadslaagt conform de arti-

kels 7 en 8 van de wet van 1921. Echter indien de beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid, dient er bovendien een
gewone meerderheid te zijn onder de vertegenwoordigers van elke
liga.

Art. 16. Een statutaire algemene vergadering heeft jaarlijks
plaats gedurende de eerste semester. De raad van beheer kan een
algemene vergadering bijeen roepen telkens zij dit nodig acht. Een
algemene vergadering dient tevens te worden bijeengeroepen
telkens één vijfde van de leden hierom verzoekt. De leden worden
namens de raad van beheer door de voorzitter of de secretaris
generaal bijeengeroepen. Die bijeenroeping gebeurt door middel
van een gewone brief of door een aan de persoon of aan zijn huis
bezorgd bericht.

Art. 17. Leden, die verhinderd zijn, kunnen aan een ander lid
volmacht geven. Ieder lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in processen-verbaal. Van ieder proces-verbaal wordt
een afschrift naar de leden gestuurd.

Begrotingen, rekeningen
Art. 19. Het maatschappelijk jaar begint per 1 januari en eindigt

op 31 december. De rekeningen van het voorbije dienstjaar en de
begroting van het daaropvolgende dienstjaar worden aan de goed-
keuring van de algemene vergadering onderworpen.

Nationale sportieve commissies
Art. 20. De nationale sportieve commissies worden opgericht

voor elke discipline erkend door de FEI of door de algemene
vergadering van de federatie. Ze zijn paritair samengesteld uit acht
leden waarvan vier aangeduid door de V.L.P. en vier door de
L.E.W.B. De liga’s kunnen hun afvaardiging jaarlijks herzien. In
geval van vacature dient de betrokken liga binnen de twee maanden
in de vervanging te voorzien. De raad van beheer kan, in geval van
drie opeenvolgende afwezigheden, de leden van sportieve commis-
sies ontslaan, uitgezonderd in geval van overmacht. Per liga dienen
de aangeduide personen te voldoen aan volgende voorwaarden :

één lid moet een sportbeoefenaar zijn die regelmatig deelneemt
aan nationale en/of internationale wedstrijden in de betrokken
discipline;

twee leden dienen vertegenwoordiger te zijn van een vereniging
die nationale en/of internationale wedstrijden organiseert in de
betrokken discipline;

één lid moet een nationaal officieel van de hoogste categorie of
internationaal officieel zijn van de betrokken discipline.

Zij duiden onder hun leden een voorzitter en ondervoorzitter aan.
Beiden kunnen geen vertegenwoordiger zijn van dezelfde liga.
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Art. 21. De nationale sportieve commissies hebben volgende
bevoegdheden :

Zij dragen twee kandidaten, leden van de nationale sportieve
commissie, van elke liga voor aan de algemene vergadering als
vertegenwoordigers in de raad van beheer (zie artikel 8).

Zij coordineren tussen beide liga’s de nationale materies die hun
discipline aanbelangen zoals onder andere het opstellen van de
nationale reglementen, het opstellen van de nationale kalender en
de aanstelling van nationale officiëlen en zijn bevoegd voor inter-
nationale materies zoals onder andere de selectie voor deelname aan
internationale wedstrijden en de voordracht van internationale offi-
ciëlen.

Gegeven de paritaire structuur dient beslist met een meerderheid
van de leden van elk van beide liga’s en zulks bij gewone meerder-
heid.

Reglementen

Art. 22. Het huishoudelijk reglement preciseert de werking van
de federatie en regelt al wat niet in de statuten voorzien is. Dit
huishoudelijk reglement mag tijdens het dienstjaar gewijzigd
worden door een beslissing van de raad van beheer. Die wijzigingen
moeten door de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd
worden.

Het algemeen reglement en het dierengeneeskundig reglement
worden opgesteld door de raad van beheer. De bijzondere regle-
menten en de speciale reglementen worden opgesteld door de
sportieve commissies en dienen, vooraleer in voege te treden,
bekrachtigd te worden door de raad van beheer.

Arbitrage

Art. 23. Beroep tegen beslissingen van de disciplinaire
commissie en van de raad van beheer kan worden ingesteld bij de
Belgische arbitragecommissie voor de sport in de schoot van het
BOIC.

Ontbinding

Art. 24. In geval van vrijwillige ontbinding wordt het patrimo-
nium toegewezen aan een inrichting, waarvan de doelstellingen
zoveel mogelijk deze van de huidige vereniging benaderen. De
inrichting wordt door de algemene vergadering aangewezen.

N. 1627 (25510)
Onderlinge Verzekeringsvereniging

voor Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen V.E.V.,
afgekort : « OVAP VEV »

Brouwersvliet 4, bus 2
2000 Antwerpen

Identificatienummer : 1722/95

WIJZIGING STATUTEN

Buitengewone algemene vergadering d.d. 26 oktober 2000

De buitengewone algemene vergadering beslist, met eenparig-
heid van stemmen, artikel 31 van de statuten van de OVAP VEV, te
wijzigen en de onderstaande tekst in te voegen als vervanging van
de bestaande tekst.

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt BEF 100 000 000 en
bestaat uit tienduizend deelbewijzen met een nominale waarde van
BEF 10 000 per deelbewijs.

Op deze deelbewijzen wordt als volgt ingetekend :
Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V., Brouwersvliet 4-2,

2000 Antwerpen, voor zevenduizend achthonderd veertig deel-
bewijzen.

Voorzorgsfonds V.E.V., Brouwersvliet 4-1, 2000 Antwerpen, voor
tweeduizend honderd zestig deelbewijzen.

Voor zover het maatschappelijk kapitaal niet is volgestort, heeft
de raad van bestuur de bevoegdheid het bedrag te bepalen dat
desgevallend moet worden bijgestort ».

(Get.) Alexander Verheyden, (Get.) Dirk Collier,
bestuurder-directeur. voorzitter.

N. 1628 (25064)
Conseil européen des Professions immobilières,

en abrégé : « CEPI »

1040 Bruxelles

Numéro d’identification : 11365/94

CONSEIL D’ADMINISTRATION

En séance du 24 novembre 2000, l’assemblée générale a pris acte
de la composition du conseil d’administration de l’association et ce,
conformément aux statuts de l’association :

Président : Roger Handy, agent immobilier, Lower Baggot
Street 141, IRL-Dublin 2, Irlandais.

Vice-président : Frans A.J. Burgering, administrateur de biens,
Fakkelstede 1, NL-3430 DC Nieuwegein, Néerlandais.

Secrétaire général : Matti Aunola, administrateur de biens, Rata-
katu 1b A7, SF-001200 Helsinki, Finnois.

Secrétaire général adjoint : Hans-E. Langemaack, juriste, Möncke-
bergstrasse 27, D-20095 Hamburg, Allemand.

Trésorier : Serge Winnykamien, agent immobilier, rue Léopold
Wiener 127, bte 10, 1170 Bruxelles, Belge.

Trésorier adjoint : Jean-Luc Cabay, administrateur de biens,
rue Emile Claus 63, bte 14, 1050 Bruxelles, Belge.

Le poste d’administrateur est laissé vacant.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Certifié conforme :

(Signé) Roger Handy,
président.

N. 1629 (16012)
La Maison Albert Schweitzer

Avenue Général Rucquoy 54
1420 Braine-l’Alleud

Numéro d’identification : 5105/70

NOMINATIONS — DÉMISSIONS

Extraits du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2000

L’assemblée générale reçoit Mmes O. Riguelle, E. De Martino,
J. Safrany et N. Van Reeth, MM. J-L. Noël, M. Duquesnoy,
J. Quaremme, et A. Fesler comme membres effectifs.

Elle acte la démission de l’association de M. Fr. Vilain, de
Mmes C. Hannecart et L. Rochat.

Elle nomme comme administrateurs : J.-L. Noël, P.A. Bailleux et
A. Fesler.

D. Dékens et E. Lenain sont réélus comme administrateurs.
Elle nomme M. A. Van Den Daele comme commissaire aux

comptes.
Les administrateurs, immédiatement réunis en conseil, choisis-

sent comme : président, J.-L. Noël; secrétaire, P.A. Bailleux; trésorier,
E. Lenain.

N. 1630 (25198)
Islamitische Ontwikkelingsvereniging

Molsekiezel 53A
3920 Lommel

Identificatienummer : 2937/90

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

De algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen :
De zetel wordt verplaatst van Lommel, Molsekiezel 53A, naar

Lommel, Stationsstraat 92.

Lommel, 8 december 2000.

Voor echt verklaard :

(Get.) Sami Gunaydin,
voorzitter.
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N. 1631 (90014)
Institut de Recherche pour le Développement

de l’Espace culturel européen, en abrégé : « I.R.D.E.C.E. »

Rue du Méridien 10-14
1210 Bruxelles

Numéro d’identification : 12867/90

RECTIFICATION

Rectification à l’acte n° 17807

Annexe au Moniteur belge du 3 août 2000.

DEMISSION — NOMINATIONS
AJOUT AUX STATUTS

MODIFICATION AUX STATUTS

Assemblée générale du 16 février 2000

1. Démission honorable du président et président f.f. d’août 1998
au 15 février 2000.

2. Nouvelles élections et nominations aux présidence et trésorerie
de l’O.F.L. L’assemblée générale élit aux :

Présidence de l’O.F.L. : Patricia Niedzwiecki, auteur, et
Trésorerie de l’O.F.L. : Albert Eylenbosch, président de l’Hôpital

Molière.
3. Ajouts au nom de l’A.S.B.L. : OCOEC - Observatoire de la

Féminisation linguistique O.F.L. - Feminiseringsinstituut.
4. Objet de la nouvelle association Observatoire de la Féminisa-

tion linguistique : apporter un soutien actif à la féminisation par
tous moyens de contacts, de coopération, de formation, d’informa-
tion, de recherche, de relations et d’échanges, également sous forme
de réseaux, nationaux, européens et internationaux.

5. Le reste des articles est inchangé.
L’assemblée générale est immédiatement suivie du conseil

d’administration.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2000.

(Signé) Albert Eylenbosch, (Signé) Patricia Niedzwiecki,
trésorier. présidente.

N. 1632 (24648 — 24648P)
« Neremat Boys »

8400 Oostende

Identificatienummer : 1632/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. De heer De Ceuninck, Kristof, student, wonende te

8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 46, Belg.
2. De heer Delys, Bjorn, student, wonende te 8470 Gistel, Eigen

Haardstraat 69, Belg.
3. De heer Dewulf, Rudy, bouwvakker, wonende te 8620 Nieuw-

poort, Matrozenlaan 8, Belg.
4. De heer Fortry, Anthony, bouwvakker, wonende te 9800 Deinze,

Gentstraat 45 B1, Belg.
5. De heer Fortry, Engelbert, bouwvakker, wonende te 8400 Oost-

ende, G. Gezellestraat 30 B5, Belg.
6. De heer Fortry, Samuël, bouwvakker, wonende te 9800 Deinze,

Koning Astridlaan 76, Belg.
7. De heer Ghesquiere, Peter, student, wonende te 8470 Gistel,

Eigen Haardstraat 21, Belg.
8. De heer Guddat, Werner, bouwvakker, wonende te 8400 Oost-

ende, Zwaluwenstraat 113, Belg.
9. De heer Kindt, Yvan, bouwvakker, wonende te 8930 Menen,

Moeskroenstraat 614, Belg.
10. De heer Neirynck, Gilbert, zelfstandige, wonende te

8770 Ingelmunster, Korenbloemstraat 6, Belg.
11. De heer Rommelaere, Luk, bouwvakker, wonende te

8480 Eernegem, Bruggestraat 244, Belg.
12. De heer Vanmassenhove, Koen, bouwvakker, wonende te

8400 Oostende, Roemeniëstraat 9, Belg.

13. De heer Vermeersch, Bart, bouwvakker, wonende te
8460 Oudenburg, Anjelierenstraat 5, Belg.

14. De heer Vermeersch, Stijn, student, wonende te 8460 Ouden-
burg, Anjelierenstraat 5, Belg.

15. De heer Vernimmen, Christophe, student, wonende te
8470 Gistel, Brugse Baan 70.

Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op
te richten, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Tussen de ondergetekenden wordt een vereniging
zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming « v.z.w.
Neremat Boys ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
in het gerechtelijke arrondissement Brugge.

Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter
te verlenen geldt als volledig adres 8400 Oostende, Roemenië-
straat 9. De raad van beheer is bevoegd om het adres van de maat-
schappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde
gerechtelijke arrondissement.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel voetbal in amicaal verband.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende
leden.

Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden elk natuurlijk
persoon die door de raad van beheer aanvaard wordt. De raad van
beheer beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. Zij dient
haar toelating of weigering niet te motiveren.

Het lidmaatschap eindigt indien schriftelijk ontslag ingediend
wordt bij de voorzitter van de raad van beheer, of indien de
algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerder-
heid van twee derden der stemmen.

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het
huishoudelijk reglement.

Art. 6. Van de leden kan geen bijdrage gevorderd worden.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 7. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering
vertegenwoordigt al de leden. De leden beschikken in de vergade-
ring over één stem.

Art. 8. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. het wijzigen van de statuten;
2. het benoemen en afzetten van de beheerders;
3. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
4. het uitsluiten van de leden;
5. het goedkeuren van begrotingen en rekeningen.

Art. 9. De algemene vergadering kiest onder haar leden een
voorzitter en een ondervoorzitter.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de ondervoorzitter.

Art. 10. § 1. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering
gehouden.

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste
geval dient de raad van beheer binnen de maand gevolg te geven
aan het verzoekschrift.

§ 3. De leden worden door middel van een gewoon schrijven
opgeroepen voor de algemene vergadering door de raad van beheer.
De oproepingsbrief dient de leden tenminste acht dagen vóór de
vergadering te bereiken. De postdatum geldt als bewijs.

§ 4. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en
plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Art. 11. De besluiten van de algemene vergadering wordt
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwe-
zige leden, tenzij over de aangelegenheden, opgesomd in artikel 8,
eerste, derde en vierde lid. De algemene vergadering kan hierover
slechts geldig beraadslagen dan met een meerderheid van drie
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vierde der stemmen. Over het wijzigen van statuten kan evenwel
slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda
voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht, dit onverminderd
het bepaalde in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.

Elk lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoor-
digen door een ander werkend lid. Het aantal volmachten per
aanwezig lid is beperkt tot één.

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opge-
nomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en
ondertekend door de voorzitter.

Elk lid van de vergadering beschikt over een inzagerecht in de
notulen.

De leden kunnen op hun verzoek een afschrift krijgen van de
notulen.

TITEL IV. — Beheer
Art. 13. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer

samengesteld uit tenminste twee beheerders.
Art. 14. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en

vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling.

De raad is bevoegd om alle daden van beheer te stellen die niet
uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.

De raad van beheer treedt op als eiser of verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van
rechtsmiddelen.

Art. 15. De raad kan onder zijn leden een voorzitter, een onder-
voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door
de ondervoorzitter.

Art. 16. De raad van beheer wordt samengeroepen door de
voorzitter of door twee beheerders.

De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de verga-
dering schriftelijk aan alle beheerders met de post verzonden. De
vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in
de oproepingsbrief.

TITEL V. — Ontbinding en vereffening

Art. 17. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet
minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging
over een regularisatietermijn van drie maanden.

De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van
de wet van 27 juni 1921 bepaalde, door een gerechtelijke beslissing
of door intrede van de ontbindende voorwaarde.

Art. 18. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de alge-
mene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een
of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld.

De bestemming van het netto-actief vermogen mag worden
bepaald door de vereffenaar indien het netto-actief vermogen niet
meer bedraagt dan 1 000 000 BEF. Indien dit bedrag overschreden
is, wordt de bestemming bepaald door de algemene vergadering die
daartoe door de vereffenaar wordt bijeengeroepen.

TITEL VI. — Slotbepalingen

Art. 19. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen
van overeenkomstige toepassing.

(Volgen de handtekeningen.)

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering nr. 1, van 2 december 2000
De vergadering stelt bij eenparigheid vast dat zij rechtsgeldig

bijeengeroepen is.
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van

stemmen om volgende van haar leden aan te duiden als lid van de
raad van beheer :

1. De heer Gilbert Neirynck, zelfstandige, Korenbloemstraat 6,
8770 Ingelmunster, Belg.

2. De heer Engelbert Fortry, bouwvakker, wonende te 8400 Oost-
ende, G. Gezellestraat 30 B5, Belg.

3. De heer Luk Rommelaere, bouwvakker, wonende te
8480 Eernegem, Bruggestraat 244, Belg.

4. De heer Koen Vanmassenhoven, bouwvakker, wonende te
8400 Oostende, Roemeniëstraat 9, Belg.

(Volgen de handtekeningen.)

Raad van Beheer nr. 1, dd. 2 december 2000

Beraadslaging en stemming

1. Huidige raad van beheer is onmiddellijk na zijn aanstelling in
vergadering bijeengekomen en duidt overeenkomstig artikel 15 van
de statuten als voorzitter aan :

De heer Gilbert Neirynck, zelfstandige, Korenbloemstraat 6,
8770 Ingelmunster, Belg, dewelke zijn functie aanvaardt.

2. Als ondervoorzitter wordt op dezelfde wijze aangesteld :
De heer Engelbert Fortry, bouwvakker, wonende te 8400 Oost-

ende, G. Gezellestraat 30 B5, Belg, dewelke zijn functie aanvaardt.
3. Als secretaris wordt op dezelfde wijze aangesteld :
De heer Koen Vanmassenhove, bouwvakker, wonende te

8400 Oostende, Roemeniëstraat 9, Belg, dewelke zijn functie
aanvaardt.

4. Als penningmeester wordt op dezelfde wijze aangesteld :
De heer Luk Rommelaere, bouwvakker, wonende te

8480 Eernegem, Bruggestraat 244, Belg, dewelke zijn functie
aanvaardt.

(Get.) Gilbert Neirynck, (Get.) Koen Vanmassenhove,
voorzitter. secretaris.

N. 1633 (25264 — 25264P)
Wijnegem zapt

2110 Wijnegem
Identificatienummer : 1633/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Gunter Joosen, radiotechnicus, Lammergierstraat 17,

2100 Deurne;
2. Tom Dijckmans, trainer-consultant, Turnhoutsebaan 196,

2110 Wijnegem;
3. Dirk Meeussen, bediende, Van Den Hautelei 90, 2100 Deurne;
4. Jan Bombeke, onderhoudselektricien, Zandstraat 43,

2110 Wijnegem,
allen van de Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte van een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de
Wet van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vastleggen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Wijnegem zapt »,
vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Wijnegem,
Turnhoutsebaan 196.

De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij
eenvoudige beslissing van de raad van beheer.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel jonge en/of niet profes-
sionele podiumkunstenaars, de gelegenheid te bieden zich verder
te ontwikkelen en op te treden voor een publiek in de best mogelijke
omstandigheden.

Ze mag alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van
dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. Ze kan onder meer
alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen,
verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten
affluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of
laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Zo kan ze o.a. de volgende activiteiten ondernemen :
opnemen en verspreiden van demo’s, informatie verspreiden

over muzikanten, ontmoetingsmogelijkheden organiseren voor
muzikanten, organiseren van muziekcursussen en organisatie van
fuiven en optredens.

In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan
de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde worden ontbonden.
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TITEL II. — Leden

Art. 5. De ondertekende oprichters zijn de eerste werkende
leden.

De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht

op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens
3 bedragen.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder natuur-
lijk of rechtspersoon die door de Raad Van Beheer als zodanig wordt
aanvaard.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door hem te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden (dus beschermende
of andere leden), tot de vereniging toelaten.

Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de loden bedraagt maximum
Euro 50, gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen.

Art. 9. Elk lid kan ton allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen
wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een lid kan
slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van 2/3
van de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen worden uitge-
sproken.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
nooit teruggave van gestorte bijdragen of gedane inbrengsten
vorderen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of de oudste van de aanwezige beheerders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
1 ander lid vertegenwoordigen.

Elk effectief lid beschikt over 1 stem op de algemene vergadering.

Art. 12. De bevoegdheden van de algemene vergadering worden
door de wet zelf bepaald. Tot de uitsluitende bevoegdheden van de
algemene vergadering behoren :

wijziging van de statuten (art. 4 en 8);
benoeming en afzetting van beheerders (art. 4,2);
goedkeuring van begroting en rekeningen (art. 4,3);
uitsluiting van leden (art. 12);
machtiging van de raad van beheer om zijn bevoegdheden aan

een derde over te dragen (art. 13);
beslissing over de bestemming van de goederen van de

ontbonden vereniging (art 19 al. 1);
ontbinding van de vereniging (art. 4, 4de lid).
Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de

statuten aan de algemene vergadering toegekend zijn, zullen
worden uitgeoefend door de raad van beheer.

Art. 13. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen, telkens als het doel of het belang van de
Vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste éénmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een
door de raad van beheer te bepalen datum.

§ 2. Alle werkende leden worden bij gewone brief uitgenodigd
op de algemene vergadering, ten minste 7 dagen op voorhand. De
uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris.
Ze vermeldt dag, plaats en uur.

§ 3. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de
raad van beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen
door minstens 1/20 van de werkende leden moet eveneens op de
agenda worden vermeld. De algemene vergadering kan op geldige
wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda zijn,
indien hierom wordt verzocht door minstens de helft van de
werkende leden.

Art. 14. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoor-
digde leden. Bij staking der stemmen beslist de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

§ 2. Ingeval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de
statuten of van ontbinding van de vereniging zal de in de wet
voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Art. 15. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opge-
nomen worden in een bijzonder register.

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voor-
zitter en door de secretaris.

Leden, alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben
het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL IV. — De raad van beheer

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste drie beheerders, al dan niet lid van de vereniging. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen
tijde door deze afzetbaar. Voor de aanstelling van nieuwe beheer-
ders door de algemene vergadering geldt de volgende aanstellings-
procedure :

minstens de helft van de effectieve leden moet aanwezig zijn om
een beheerder te benoemen;

een beheerder wordt benoemd bij een bijzondere 4/5 meerder-
heid.

Art. 17. De beheerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Zo door vrijwillig ontslag verstrijken van termijn of afzetting, het
aantal beheerders is teruggevallen tot onder hot wettelijk minimum,
dan blijven de beheerders in functie totdat regelmatig in hun
vervanging is voorzien.

Art. 18. § 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter of de secretaris roepen de raad
bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval hij belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van
de aanwezige beheerders.

§ 2. De raad van beheer kan slechts beslissen indien ten minste de
helft van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter of deze die hem
vervangt.

Een beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere
beheerder.

§ 3. Ingeval een beheerder bij bespreking van bepaalde punten
een tegenstrijdig belang zou hebben met de vereniging, dan moet
de betrokken beheerder dit spontaan bekend maken en mag hij/zij
niet deelnemen aan de beraadslaging over dat punt.

§ 4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die onder-
tekend worden door voorzitter en secretaris (of twee beheerders) en
ingeschreven worden in een daartoe besteind register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere
akten worden geldig ondertekend door de voorzitter, de secretaris
of door twee beheerders.

Art. 19. § 1. De raad van beheer bestuurt de vereniging en is
bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van degene
die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. Hij bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging bij
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

§ 2. De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn beheerders, of zelfs
aan een andere persoen, die (al dan niet) lid is van de vereniging.

§ 3. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van twee beheerders of de enkele handtekening van
voorzitter of ondervoorzitter.

§ 4. De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen
uit die hij nodig oordeelt.

§ 5. De raad van beheer kan uit zijn leden een afgevaardigde
beheerder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur
wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse
briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover
diensten en instellingen.

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de
dag van de oprichting tot 31 december van dit jaar.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
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TITEL V. — Ontbinding en vereffening

Art. 21. Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding
en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene verga-
dering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in
artikels 19 § 2 en § 3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan de Rechtbank, een of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 22. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 23. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk, de algemene
wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken
terzake.

Aldus opgemaakt te Wijnegem, op 10 december 2000.

(Get.) Jan Bombeke, Tom Dijckmans, Dijk Meeussen, Gunter
Joosen.

N. 1634 (24577)
Centre d’Urologie médicale et chirurgicale

Rue Froissart 38
1040 Bruxelles

Numéro d’identification : 7557/79

CONSEIL D’ADMINISTRATION — DÉMISSION

L’assemblée générale statutaire du Centre d’Urologie médicale et
chirurgicale de l’I.M.E.C., site du parc Léopold, rue Froissart 38,
1040 Bruxelles, numéro d’identification 7557/79, s’est tenue le
18 septembre 2000.

Le bureau a été modifié comme suit :
Président : Dr Libert, Michel, Dwersbos 10, à 1630 Linkebeek.
Secrétaire général : Dr Oboy, Georges, rue Léon Fourez 9, à

1081 Bruxelles.
Trésorier : Dr Chevalier, Claude, avenue Van Beesen 14,

1090 Bruxelles.
Autres membres :

Dr Bemont, Jacques, drève de Nivelles 79, 1150 Bruxelles.
Dr Detry, Jean, place Communale 4, à 1490 Court-Saint-Etienne.
Dr Rager, Jacques, rue Pampoel 8, à 1083 Bruxelles.
Dr Delannoy, Jean, avenue Jules César 16/2, à 1150 Bruxelles.

Membre démissionnaire :
Dr Hardy, Jean-Claude, avenue de Tercoigne 10, à 1170 Bruxelles.
Tous de nationalité belge.

(Signé) G. Oboy,
secrétaire général.

N. 1635 (24642)
Evangelische gemeente « Paulus ».

3600 Genk

Identificatienummer : 4551/65

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk : Evangelische
gemeente « Paulus », verenigd in algemene vergadering te Genk op
29 november 2000, hebben het ontslag bevestigd van :

1. Fiddelaers, Ghislain, voorzitter.
2. Boonaerts, Jan.
3. Graichen, Georges.

Zij hebben tot leden van de beheerraad bevestigd :
1. van Wijngaarden, Wouter, predikant, Vennestraat 90,

3600 Genk, Nederlander, voorzitter.
2. Fiddelaers, Jean, rijkswachter, Onderwijslaan 129,

3950 Diepenbeek, Belg, penningmeester.
3. Van Stappen, Henri, bruggepensioneerde, De Horst 4,

3600 Genk, Belg, secretaris.

4. Broodhuys, Nick, vertegenwoordiger, Takkenbosstraat 7,
3600 Genk, Belg.

5. Lauwerijssen, Willy, techn.coördin., Voskenslaan 76,
3600 Genk, Belg.

6. Wieczerniak, Michel, leraar graficus, Roodkruisstraat, 26,
3600 Genk, Belg.

(Get.) H. Van Stappen, (Get.) W. van Wijngaarden,
secretaris. voorzitter.

N. 1636 (25722 — 25722P)
Sportschutters Vriendenkring Rebels,

afgekort : « S.V. Rebels »

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 1636/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Marc Van Berlaer, militair, wonende te 2100 Deurne, Clara Snel-

lingsstraat 116;
2. Eduard Lemmens, rijkswachter op rust, wonende te

2100 Deurne, Basseliersstraat 9;
3. Daniëlla Vlemincx, bediende, wonende te 2100 Deurne, Clara

Snellingsstraat 116.
4. Paula Doms, gepensioneerd, wonende te 2100 Deurne, Basse-

liersstraat 9;
5. Lieven Schiltz, ir., wonende te 2610 Wilrijk, Paviljoenlaan 1,

bus 3;
6. Jeanne Bats, gepensioneerd, wonende te 2140 Borgerhout,

Morckhovenlei 45/10;
7. Leo Sampermans, arbeider, wonende te 2160 Wommelgem,

Lievevrouwestraat 65;
8. Maurice Begas, uurwerkmaker, wonende te 2060 Antwerpen,

Sint-Jansplein 28,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van
27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen.

I. Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De stichtende leden richten een vereniging op die als
naam draagt : « Sportschutters Vriendenkring Rebels », vereniging
zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen met derden mag zij ook
gebruik maken van de afkorting : « S.V. Rebels, v.z.w. ». De stich-
tende leden vormen het huidig bestuur van de feitelijke vereniging
K.S.V.K. Rebels.

Art. 2. De vereniging is gevestigd in het arrondissement
Antwerpen.

Art. 3. De vereniging is een sport- en ontspanningskring,
gegrondvest op een hechte vriendschapsbasis van de bij haar
aangesloten leden. De vereniging heeft tot doel de liefhebbers-
schutterssport in enkele disciplines te beoefenen en daarbij andere
recreatieve activiteiten te organiseren.

Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen, enkel voorzover de opbrengst hiervan uitslui-
tend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De
vereniging onthoudt zich van alle inmengingen in politieke, taal-
kundige, godsdienstige en filosofische aangelegenheden.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde worden ontbonden.

II. Leden

Art. 5. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Het
aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens vijf
bedragen. Niet-werkende leden hebben alleen de rechten en
verplichtingen die bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder natuur-
lijke persoon die door de raad van beheer als zodanig wordt
toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schrif-
telijk te richten aan de raad van beheer.

Om lid te worden moet men bovendien aan de vereisten, zoals
beschreven in het huishoudelijk reglement, voldoen.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder de door hem te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden of steunende leden
tot de vereniging toelaten.
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Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum
10 000 BEF en wordt bepaald door de raad van beheer.

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet schriftelijk aan de raad van beheer ter kennis worden
gebracht. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht
ontslag te nemen veertien dagen na het tweede verzoek. De
uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en
met meerderheid van twee derden van de stemmen worden uitge-
sproken. Het verlies van één van de voorwaarden bepaald in
artikel 6 van de statuten, brengt ook van rechtswege het verlies van
het lidmaatschap mee.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen.

III. Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering is samengesteld uit de
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of zijn plaatsvervanger.

Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen, zoals omschreven in het huishoudelijk
reglement.

Art. 12. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, het wijzigen van het huishoudelijk
reglement, het benoemen en ontslaan van beheerders en kasnazich-
ters, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en
rekeningen en het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van
beheer.

Art. 13. 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen in de loop van het eerste kwartaal.

2. De raad van beheer is bovendien verplicht, wanneer minstens
één vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone alge-
mene vergadering bijeen te roepen.

3. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter, of twee
beheerders. De leden worden opgeroepen per gewone brief, ten
minste veertien dagen voor de vergadering.

4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van
beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door
minstens één vijfde van de leden en ten laatste drie weken voor de
vergadering, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Onder-
werpen die niet op de agenda staan, kunnen behandeld worden
wanneer hierom wordt verzocht door minstens één vijfde van de
aanwezige leden, mits ze aangenomen worden met eenvoudige
meerderheid door de algemene vergadering.

Art. 14. 1. Met uitzondering van de door de wet en door de
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen
is het onderwerp niet aangenomen.

2. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
eenparigheid van stemmen worden besloten.

3. Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid.

Art. 15. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, of hun
plaatsvervangers, en opgenomen worden in een bijzonder register.

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voor-
zitter en de secretaris of hun plaatsvervangers.

Leden, alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben
het recht om inzage zonder verplaatsing van de stukken te vragen.

IV. Raad van beheer

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste drie beheerders, die lid zijn van de vereniging. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen
tijde door deze afzetbaar.

Art. 17. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig beheerder door de raad van beheer aangeduid. Hij
voltooit in dit geval het mandaat zonder stemrecht van de
beheerder die hij vervangt tot de eerstvolgende bijeenkomst van de
algemene vergadering.

Art. 18. 1. De voorzitter of de secretaris of hun plaatsvervanger
roept de raad van beheer bijeen en zit de vergadering voor. In geval
de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter of de oudste in jaartal van de aanwezige beheer-
ders.

2. De raad van beheer vergadert slechts geldig indien een
meerderheid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn plaatsver-
vanger. Een beheerder kan zich door een andere beheerder laten
vertegenwoordigen, maar niemand mag meer dan één volmacht
dragen en wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die onder-
tekend worden door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsver-
vangers en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en alle andere akten
worden geldig ondertekend door de voorzitter, of in diens opdracht
door de secretaris of hun plaatsvervangers.

Art. 19. 1. De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegen-
heden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

2. De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeel-
telijk overdragen aan één of meer van zijn leden.

V. Begrotingen, rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de
oprichting tot 31 december.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 21. De kasnazichters hebben de rekeningen nagezien en
brengen verslag uit op de algemene vergadering.

VI. Ontbinding, vereffening

Art. 22. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens
hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 24. De organisatie van de vereniging wordt verder geregeld
in een huishoudelijk reglement. Voor alles wat in deze statuten niet
uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Wommelgem, 18 december 2000.
(Volgen de handtekeningen.)

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Tijdens de stichtingsvergadering zijn benoemd tot leden van de
raad van beheer en tot de eerstvolgende algemene vergadering :

1. Marc Van Berlaer.
2. Eduard Lemmens.
3. Daniëlla Vlemincx.
4. Paula Doms.
5. Lieven Schiltz.
6. Jeanne Bats.
7. Leo Sampermans.
8. Maurice Begas.
Na de stichtingsvergadering is de raad van beheer bijeengekomen

en werden de volgende functies aangeduid :
Marc Van Berlaer, als voorzitter.
Eduard Lemmens, als ondervoorzitter.
Daniëlla Vlemincx, als secretaris.
Paula Doms, als penningmeester.
Lieven Schiltz, als sportcommissaris.
Jeanne Bats, als feestbestuurder.
Leo Sampermans, als materiaalmeester.
Maurice Begas, als sportmonitor.
(Volgen de handtekeningen.)
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N. 1637 (21230)
« Amnesty International Belgium »

Rue Berckmans 9
1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 7004/73

CONSEIL D’ADMINISTRATION

A la suite de l’assemblée générale des membres du 13 mai 2000,
le conseil d’administration est composé comme suit :

Voorzitter — Président : Bruno Tuybens, bediende, Droeshout-
straat 21, 1745 Opwijck, Belg.

Vice-président — Ondervoorzitter : Jean Jules Docquir, employé,
rue de la Gare de Naninne 64, 5100 Naninne, Belge.

Trésorier — Penningmeester : Laurent Deutsch, économiste,
avenue de la Seigneurie 13, 1325 Dion-Valmont, Belge.

Secretaris — Secrétaire : Wim Arckens, bediende, Hertstraat 34,
3090 Overijse, Belg.

Membres — Leden :
Stephan Parmentier, docent KUL, Hertogenlaan 32, 3210 Linden,

Belg.
Vincent Forest, employé, rue Try Ansquet 27, 5030 Lonzée, Belge.
Bert Van Der Stockt, bediende, Heerstraat 25, bus 3, 3020 Herent,

Belg.
Ruth Schmitz, traductrice, rue de la Cambre 148/6,

1200 Bruxelles, Allemande.

(Get.) Bruno Tuybens, (Signé) Jean Jules Docquir,
voorzitter. vice-président.

N. 1638 (23759 — 23759P)
Live Entertainment Foundation

Paleisstraat 1b
8500 Kortrijk

Identificatienummer : 1638/2001

STATUTEN

Het jaar tweeduizend, op zes april, vóór mij, Meester Christiaan
Van Belle, notaris, met standplaats Gent, is verschenen :

De heer Geert Rik Allaert, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 8930 Menen, Groenestraat 50, Belg.

Welke ons verklaard heeft overeenkomstig de wet van
27 juni 1921 een instelling van openbaar nut op te richten.

Inbreng.

Om het bestaan van de door hem opgerichte instelling van
openbaar nut te verzekeren, verklaart de verschijner, de heer Geert
Allaert, voornoemd, inbreng te doen van een bedrag van minimum
één miljoen Belgische frank (1 000 000 BEF).

Deze inbreng in geld werd voorafgaandelijk deze oprichting
gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 285-0299562-55
geopend bij Fortis Bank zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd
door zelfde bank dedato vijf april tweeduizend dat aan deze akte
zal gehecht blijven.

De instelling beschikt derhalve uit dien hoofde over een bedrag
van één miljoen frank minimaal.

De statuten worden door de oprichter vastgesteld als volgt :

Artikel 1. De gestichte instelling zal de benaming ″Live Enter-
tainment Foundation″ of in het Nederlands ″Stichting Live Enter-
tainment″ of in het Frans ″Fondation Live Entertainment″ kiezen.

Zij zal haar zetel hebben te 8500 Kortrijk, Paleisstraat 1b.
De zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats binnen

België bij beslissing van de raad van beheer, binnen de maand na
deze beslissing te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. De instelling stelt zich tot doel :
een dynamisch platform te worden ter ondersteuning van arti-

stieke, sociale en pedagogische initiatieven ter bevordering van de
verdere uitbouw van de live entertainment sector;

het afstemmen, begeleiden en coördineren van de behoeften van
de live entertainment sector door middel van het nemen van
initiatieven rond vervolmaking, de daaraan verbonden nodige
infrastructuur en dienstverlening (zoals : creatief laboratorium,
dooropleiding, bijscholing, décor, licht en geluid, grime, kostuums,
stagemanagement, en de daarvoor noodzakelijke opleidingsinfra-
structuur zoals leslokalen, ateliers, probe bühne, enzovoort);

het sensibiliseren van alle actoren met betrekking tot het open-
stellen van de live entertainment sector voor multiculturele initia-
tieven, het aantrekken en begeleiden van nieuwe, jonge en creatieve
ideeën, en het geven van impulsen tot het verwerven van meer
internationale erkenning van creaties en producties van eigen
bodem. De instelling streeft geen enkel winstgevend oogmerk na.

Daartoe kan zij alle daden stellen die rechtstreeks of onrecht-
streeks bevorderlijk zijn en in het bijzonder hulp, bijstand, expertise,
logistieke en financiële ondersteuning verlenen door, onder andere,
leningen aan te gaan of te verstrekken, deel te nemen in vennoot-
schappen, zekerheden te verstrekken en roerende of onroerende
goederen te verwerven overeenkomstig artikel 35 van de wet van
zeven en twintig juni negentienhonderd eenentwintig.

Art. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 4. De instelling wordt beheerd door een raad van beheer van
minimum drie en maximum negen leden.

Worden statutair als beheerders benoemd :

De heer Geert Allaert, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 8930 Menen, Groenestraat 50, Belg.

De heer Dominiek Allaert, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 8930 Menen, Prinses Paolalaan 18, Belg.

De heer Roel Verschueren, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kerkstraat 34, Belg.

Welke laatste twee alhier tussenkomen.

Hun functies zullen ophouden door sterfgeval, ontslag, burger-
lijke onbekwaamheid of gedurende de eerste acht jaar door afzet-
ting door de oprichter of na deze periode door de oprichter en een
andere beheerder, of bij het overlijden van de oprichter door beslis-
sing van de raad van beheer bij gewone meerderheid.

Deze drie statutaire beheerders zullen met gewone meerderheid
minimum twee en maximum zes andere beheerders benoemen uit
de academische, educatieve, culturele of ondernemingswereld,
waarvan minstens twee onafhankelijk moeten zijn van de statutaire
beheerders. Worden onder meer beschouwd als onafhankelijk : de
personen die geen deel uitmaken van de aandeelhouders, de raad
van bestuur of de werknemers van vennootschappen onder controle
van de oprichter.

Worden thans als eerste niet statutaire beheerders benoemd :

De heer Jean-Luc Dehaene, senator, wonende te 1800 Vilvoorde,
Bekendal 52, Belg.

De heer Mike Verdrengh, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 3210 Linden, Jachthoorn 5, Belg.

De heer Jo Lernout, bestuurder van vennootschappen, wonende
te 8902 Zillebeke, Schachteweidestraat 17, Belg.

Hun functies zullen ophouden door sterfgeval, ontslag, burger-
lijke onbekwaamheid, afzetting door de raad van beheer met
gewone meerderheid of verstrijken van de door statutaire beheer-
ders te bepalen termijn waarvoor de functies gegeven zijn. Deze
termijn wordt vastgesteld op drie jaar. Zij zijn vijf maal herbenoem-
baar.

Ingeval een plaats van beheerder, al dan niet statutair, openvalt,
zal deze laatste vervangen worden door aanduiding door de
statutaire beheerders met gewone meerderheid. De aldus benoemde
beheerder zal als statutair of gewone beheerder fungeren naar
gelang hij de plaats van een statutair of van een gewone beheerder
inneemt. De statutaire beheerders zullen gekozen worden uit een
lijst voorgesteld door de oprichter of bij diens overlijden door de
raad van beheer bij gewone meerderheid.

Art. 5. De heer Geert Allaert, is voorzitter van de raad van
beheer. Na zijn overlijden of aftreden kiest de raad van beheer in
zijn schoot een voorzitter. De raad van beheer kan in zijn schoot
tevens een secretaris en/of een penningmeester kiezen.

De voorzitter roept de raad van beheer bijeen en moet dit doen
indien minstens drie beheerders hierom verzoeken. De oproepingen
vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen indien de
voorzitter aanwezig of vertegenwoordigd is en indien de meerder-
heid van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
dit quorum niet is bereikt kan een nieuwe raad van beheer worden
bijeen geroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen
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indien de meerderheid van de beheerders aanwezig of vertegen-
woordigd is. Elke beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door
aan de voorzitter of aan een andere beheerder een volmacht te
verlenen, per brief, fax of enig ander schriftelijk communicatie-
middel.

Aan één beheerder mogen maximaal vier volmachten worden
verleend.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de
stemmen der aanwezige leden, met dien verstande dat gedurende
de eerste acht jaar na de oprichting van de instelling, geen beslis-
sing kan worden genoemd indien de voorzitter zich, in het belang
van de instelling van openbaar nut, tegen de voorgenomen beslis-
sing verzet.

Na de eerste acht jaar, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van de stemmen der aanwezige leden, met dien
verstande dat geen beslissing kan worden genomen indien de
oprichter samen met één enkele beheerder zich, in het belang van
de instelling van openbaar nut, tegen de voorgenomen beslissing
verzetten.

In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een
doorslaggevende stem.

Art. 6. De beheerders hebben de meest uitgebreide bevoegd-
heden voor het beheer en de leiding van de instelling. Zij vertegen-
woordigen de instelling bij al de gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten.

Art. 7. Al de akten die de instelling verbinden, worden, behou-
dens bijzondere volmachten, ondertekend door twee beheerders die
hun machten ten opzichte van derden niet hoeven te verant-
woorden.

Art. 8. De rechtsvorderingen zowel als eiser dan als verweerder,
worden gevolgd, namens de instelling, door de raad van beheer, op
vervolging en ten verzoeke van zijn voorzitter of van een daartoe
afgevaardigde beheerder.

Art. 9. De raad van beheer kan het dagelijks beheer van de instel-
ling aan een secretaris-generaal toevertrouwen. Deze persoon zal
geen lid van de raad van beheer kunnen zijn. De raad zal in zijn
benoeming de duur van zijn mandaat alsook de voorwaarden van
zijn afzetting bepalen. De instelling zal voor alle akten van dagelijks
bestuur, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte met betrek-
king tot het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd zijn door
de secretaris-generaal.

Art. 10. De raad van beheer zal een projectencomité benoemen.
Dit comité zal gevormd worden uit twee leden van de raad van
beheer en de secretaris-generaal. De raad zal in zijn benoeming de
duur van hun mandaten alsook de voorwaarden van hun afzetting
bepalen. De taak van het projectencomité zal erin bestaan dossiers
met betrekking tot projecten voorgesteld aan de instelling in het
kader van de verwezenlijking van haar doel, voor de raad van
beheer voor te bereiden. Het comité kan ook suggesties doen inzake
selectiecriteria van projecten bijvoorbeeld op basis van kwaliteit,
relevantie voor het doel van de instelling, en opleidingswaarde.

Art. 11. De raad van beheer kan een reglement van inwendige
orde uitvaardigen dat onder andere de werking van de raad van
beheer, van het projectencomité of andere comités nader kan
bepalen.

Art. 12. Ingeval de ontbinding van de instelling door de recht-
banken zou worden uitgesproken, zal het netto-actief van de
stichting besteed worden aan rechtspersonen waarvan het maat-
schappelijk doel zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de
instelling, rekening houdend met de wijze waarop dit doel door de
instelling over de tijd werd geconcretiseerd.

Art. 13. De raad van beheer kan slechts beraadslagen over een
statutenwijziging en over een wijziging aan het reglement van
inwendige orde indien twee derden van de beheerders aanwezig
zijn. Een beslissing is slechts geldig indien zij een meerderheid van
twee derden der stemmen bereikt. Wijzigingen aan de statuten
zullen slechts van kracht worden na goedkeuring bij koninklijk
besluit en na vervulling van de publicatieformaliteiten.

Art. 14. Al hetgeen niet in de onderhavige statuten is voorzien,
zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van
zeven en twintig juni negentienhonderd eenentwintig, waarbij aan
de verenigingen zonder winstoogmerken en aan de instellingen van
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
27 juni 2000.

VOLMACHT
De comparant(en) geven hierbij volmacht aan :
Mevr. Ingrid Quinet, advocate, wonende te 1853 Strombeek-

Bever, Meisestraat 125;
Mevr. Kristien Byl, wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat 13;
Mevr. Virginie Maselis, wonende te 1150 Brussel, André Fauchil-

lestraat 3 bus 4;
Mevr. Danielle Machiroux, bediende, wonende te 1190 Brussel,

Oscar van Goidtsenhoven 67,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en elk met de bevoegdheid
om alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de goedkeu-
ring te bekomen van de oprichting van deze instelling van openbaar
nut en met het oog op de publicatie van deze statuten in het Belgisch
Staatsblad en voor het overige alles te doen wat nodig is voor het
bekomen van de inschrijving van de instelling van openbaar nut bij
alle bevoegde diensten en voor het bekomen van een BTW-nummer.

Waarvan akte.
Opgemaakt en verleden te Gent op voormelde datum.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de verschijners

samen met ons, notaris getekend.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd te Gent 2, op 7 april 2000. Boek 175, blad 98, vak 16,

twee rollen, één verz. Ontvangen : duizend frank (1 000 BEF).
Getekend door de Eerstaanwezend Inspecteur : D. Adriaensens.

N. 1639 (25325)
Les enfants d’abord

Rue du Huit 51
6141 Forchies-la-Marche

Numéro d’identification : 17062/99

DISSOLUTION

Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire
du 15 novembre 2000

Personnes présentes lors de l’assemblée générale extraordinaire.
Wéry, Joseph; Léonard, Françoise; Di Marco, Fransesco; Diblasi,

Mario; Di Franco, Maria; Lejeune, Dominique; Vanlerberghe, Serge;
Kakunku, Lwala; Boenbeke, Brigitte; Sauvage, Annick; Bozzi,
Ernesto; Brocca, Diego; D’Haeyer, Pol; Pirsoul, Nadine; Bourdon,
Jean; Wauters, Patricia.

Ordre du jour
Dissolution de l’association.
Tous les membres de l’association ici présent se sont mis d’accord

pour mettre fin à l’association.
Le solde du compte de l’association sera affecté au F.N.R.S.

comme prévu dans le statut.
(Signé) F. Di Marco, (Signé) J. Wéry,
président. trésorier.

(Signé) D. Lejeune,
secrétaire.

N. 1640 (26154)
Levensruimte

Pater De Grootstraat 6
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode)

Identificatienummer : 988/67

BENOEMINGEN
Op de algemene vergadering der vereniging, gehouden op

24 maart 2000 werden volgende benoemingen goedgekeurd :
Herbenoeming bestuurders voor een mandaat van drie jaar :
Mevr. Morel-Van Loon, Myriam.
De heer Raymaekers, Luc.
Benoeming voor een mandaat van drie jaar :
De heer Wouters, Herman.
Werd niet herbenoemd, maar blijft lid van de algemene vergade-

ring :
De heer Apers, Johan.
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), 22 december 2000.

(Get.) L. Raymaekers,
afgevaardigd bestuurder.
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N. 1641 (20479)
Une Maison en Plus

1190 Bruxelles

Numéro d’identification : 12579/82

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à notre assemblée générale du 14 septembre 2000, nous vous
informons que notre siège social est transféré depuis le
5 février 2000 à l’adresse suivante : Une Maison en Plus, a.s.b.l.,
boulevard de la Deuxième Armée Britannique 27, 1190 Bruxelles.

Liste des membres du conseil d’administration :
Président : Jacques Morel, représentant la Maison médicale de

Forest.
Trésorière : Béatrice Decoene, représentant la Maison médicale de

Forest.
Secrétaire : Patricia Gerimont, représentant Formation Insertion

Jeunes.
Administratrice : Anne Loontjens, représentant le Collectif

d’Alphabétisation de Forest.
Le 14 septembre 2000.

(Signé) Colette Swaelens,
coordinatrice.

N. 1642 (24604)
Schuttersclub Willebroek, afgekort : « S.K.W. ».

2830 Willebroek

Identificatienummer : 12629/81

RAAD VAN BEHEER

Tijdens de algemene statutaire vergadering van « S.K.W » werd
het volgend bestuur gekozen :
Voorzitter : Eddy Vleeschdrager, Boekenberglei 122, Deurne.
Ondervoorzitter : Frank Rodyns, Maalderstraat 53, Antwerpen.
Secretaris : Danny Apers, Sterrenlaan 8, Hemiksem.
Penningmeester : Joris Huysmans, Antwerpsestraat 44, Niel.
Materiaalmeester : Alfons Clement, Linthoutstraat 26, Merchtem.

Bestuursleden :
Eric Suykens, Wirixstraat 71, Niel.
Patricia Seymortier, Sterrenlaan 8, Hemiksem.
Simone Van Bogaert, Steenwinkelstraat 143, Schelle.
André Vandenhende, Steenwinkelstraat 143, Schelle.
Zetel gevestigd te Klein Willebroek, Heindonksteenweg, Ruppel
kaai.

(Get.) Eddy Vleeschdrager.

N. 1643 (25142)
Madani Sports

Rue Rittweger 19
1180 bruxelles

Numéro d’identification : 8082/99

DISSOLUTION

Assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2000

Tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital étant
présents à savoir :

M. Mohamed Madani, président.
M. Younnes Madani, trésorier.
Mme Mina Betty G. Oudaoud, secrétaire.
M. le président donne la lectue de l’ordre du jour :
Par décision de l’assemblée générale, celle-ci accepte la dissolu-

tion de l’a.s.b.l. en date du 23 octobre 2000. En effet, l’a.s.b.l. n’a
jamais eu d’activité.

(Signé) Younnes Madani, Mohamed Madani, Mina Betty Gilberte
Oudaoud.

N. 1644 (24891)
Archéologie industrielle de Tournai

7500 Tournai

Numéro d’identification : 7173/87

DÉMISSIONS — RÉÉLECTIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sont démissionnaires de leur poste d’administrateur :
MM. Desclée, Jeuniaux, Leblon, Lemaire, Rouneau.
Les membres de l’association sans but lucratif, l’Archéologie

industrielle de Tournai, réunis en assemblée générale du jeudi
22 juin 2000 (date reportée).

Ont été reconduits dans leurs fonctions :
Les administrateurs :
Président : M. Desclée, Bernard, rue de Barges 17, 7500 Tournai.
Trésorier et secrétaire : M. Leblon Maurice, rue Jean Cousin 84,

7500 Tournai.
Administrateurs :

M. Jeuniaux, Willy, rue Aimable Dutrieux 19, 7500 Tournai.
M. Rouneau, André, rue de la Madeleine 3, 7500 Tournai.
Démissionaire : M. Lemaire.
Tous de nationalité belge.

Tournai, 24 novembre 2000.

(Signé) B. Desclée, (Signé) M. Leblon,
président. secrétaire.

N. 1645 (25420)
Rust- en Verzorgingstehuis « Sint-Vincentius »

2180 Ekeren

Identificatienummer : 1597/78

BENOEMINGEN — ONTSLAG

Rust- en Verzorgingstehuis « Sint-Vincentius » heeft in de alge-
mene vergadering van 24 mei 2000, overeenkomstig de statuten,
volgende personen benoemd tot bestuurder :

De heer Leo De Bruyne, bestuurder van vennootschappen,
Mariettalei 50, 2930 Brasschaat;

Mevr. Maria Volant, zonder beroep, Veltwijcklaan 132,
2180 Antwerpen;

De heer Paul Hermans, jurist, Jos Craeybeckx 29,
2180 Antwerpen,
allen van Belgische nationaliteit.

De algemene vergaderig heeft akte genomen van het ontslag als
bestuurder van de heer Edmond Van der Auwera, priester, Leo
Baekelandstraat 65, 2180 Antwerpen.

Werd aangeduid :
Tot voorzitter : de heer Leo De Bruyne.
Tot afgevaardigde-bestuurder : Mevr. Maria Volant.

(Get.) Leo De Bruyne, (Get.) Maria Volant,
voorzitter. afgevaardigd bestuurder.

N. 1646 (24952)
Hirl Hogeschool - Hoger Instituut

voor Readaptatiewetenschappen, afgekort : « H.I.R.L. »

3001 Heverlee

Identificatienummer : 3447/80

ONTSLAG

De leden van de algemene vergadering, samengekomen op
20 juni 2000, hebben unaniem het ontslag aanvaard van de heer Fred
Vandenbosch, als lid van de algemene vergadering van de H.I.R.L.
Hogeschool - H.I.R.L. v.z.w.

Voor echt verklaard :

(Get.) Robert De Graef,
secretaris-afgevaardigd beheerder.
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N. 1647 (25000 — 25000P)
Succes en Vrede

Elzenlaan 25
2500 Lier

Identificatienummer : 1647/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
De Waepenaere, Johan, zonder beroep, Elzenlaan 25, 2500 Lier,

Belg;
Wolput, Simonne, inpakster, Emmeleer 25/A, 2200 Herentals,

Belgische;
Van Dessel, Koenraad, studiemeester, Molenlei 18, bus 2,

2590 Berlaar, Belg,
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, die rechtspersoon-
lijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de
instellingen van openbaar nut, waarvan zij de statuten als volgt
samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Succes en Vrede ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Elzenlaan 25,
2500 Lier.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een
statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het trainen van mensen en
bedrijven in het ontwikkelen van hun hoger bewustzijn alsook het
verschaffen van raadgevingen. Dit kan o.a. door lezingen en voor-
drachten, massages, mental coaching,...

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkom-
stige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur,
doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende
leden. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden. Werkende leden zijn diegenen die bij de oprichting deze
statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld op de
alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van
de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel
heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende leden
toepasselijk. De rechten en verplichtingen van de niet-werkende
leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als
dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van beheer.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk
worden ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer. Met de
term « lid » in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
werkende leden.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden,
steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze
worden beschouwd als niet-werkende leden. Hun rechten en
plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Art. 8. De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.

Art. 9. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen
of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste twee leden die, al dan niet, lid zijn van de vereni-
ging.

Art. 12. De beheerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Art. 13. De leden van de raad van beheer worden benoemd door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.
De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat kosteloos
uit. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de
leden van de raad van beheer worden binnen de maand nadat
hiertoe is besloten, ingediend bij het bestuur van het Belgisch
Staatsblad ter publicatie.

Art. 14. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden
dan ook, het aantal beheerders is teruggevallen, dan blijven de
beheerders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Art. 15. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede
werking van de vereniging noodzakelijk is.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
door twee beheerders.

De vergaderingen van de raad van beheer worden voorgezeten
door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de
vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheer-
ders.

Art. 16. De raad van beheer kan slechts geldig beslissen indien
de meerderheid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene
die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels
die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van
deze beheerders kunnen twee andere beheerders deze documenten
geldig ondertekenen.

Art. 18. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk
door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij
treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van beheer benoemt en ontslaat de leden van het
personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden voor bepaalde
handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan
één van de beheerders of zelfs mits machtiging van de algemene
vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging.

De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit
die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van beheer kan, indien hij dit nodig oordeelt, een
afgevaardigde-beheerder of directeur benoemen, die met het dage-
lijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de
dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging
tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private
bankinstellingen en alle andere instellingen.

Art. 19. Beheerders die namens de vereniging optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 20. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één
stem op de algemene vergadering.

Art. 21. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de
beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen,
het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een
lid.
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Art. 22. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen
door de raad van beheer of door de voorzitter telkens als het doel
van de vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor
de begroting van het komend jaar.

Art. 23. Deze algemene vergadering gaat door in de loop van het
eerste semester.

Art. 24. De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene
vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de werkende
leden daartoe een verzoek richt aan de raad van beheer en dit bij
aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn
vermeld. In dit geval is de raad van beheer verplicht de algemene
vergadering samen te roepen binnen de vijftien werkdagen met
vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Art. 25. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten
om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee
beheerders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen bij
gewone brief of bij aangetekende brief ten minste zeven werkdagen
voor de vergadering.

Art. 26. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de
vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door
de raad van beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorge-
dragen door één twintigste van de werkende leden, moet eveneens
op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door
het één twintigste van de leden ondertekend zijn en ten minste twee
werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van
beheer overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan
kunnen in geen geval behandeld worden.

Art. 27. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter
of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Art. 28. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze
statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit
zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze
tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten
zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor
elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee
derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook
op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van
de vereniging kan slechts met een eenparigheid van stemmen
worden besloten.

Art. 29. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden
dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten
vereist.

Art. 30. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist
voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 31. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opge-
nomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel
van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de
voorzitter en de secretaris of door twee beheerders en bij ontsten-
tenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V. — Rekeningen, begrotingen

Art. 32. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar
af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 33. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en
ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot
ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op de alge-
mene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er boven-
dien een tweederdemeerderheid akkoord is om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.

Zijn geen twee derde van de leden op deze algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits
een tweederdemeerderheid wordt akkoord gevonden om de vereni-
ging vrijwillig te ontbinden. De besluiten genomen op deze tweede
algemene vergadering, dienen evenwel door de Burgerlijke Recht-
bank te worden bekrachtigd.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden over-
gedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van
de ontbonden vereniging benadert.

Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of
geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van
stemmen op de stichtingsvergadering in vijf exemplaren, waarvan
ieder lid een exemplaar ontvangt. Een exemplaar is bestemd voor
het Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is
bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene
vergadering.

Lier, 1 december 2000.

(Get.) De Waepenaere, Johan; Wolput, Simonne; Van Dessel,
Koenraad.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot
beheerders benoemd :

De Waepenaere, Johan, zonder beroep, Elzenlaan 25, 2500 Lier.
Wolput, Simonne, inpakster, Emmeleer 25/A, 2200 Herentals.
Van Dessel, Koenraad, studiemeester, Molenlei 18, bus 2,

2590 Berlaar.
Deze hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : De Waepenaere, Johan.
Penningmeester : Wolput, Simonne.
Secretaris : Van Dessel, Koenraad.
Voor alle administratieve en financiële verplichtingen heeft de

voorzitter afzonderlijke en onbeperkte volmachten. Indien de voor-
zitter verhinderd is, komen deze volmachten toe aan de penning-
meester.

Lier, 1 december 2000.

(Get.) De Waepenaere, Johan, (Get.) Van Dessel, Koenraad,
voorzitter. secretaris.

N. 1648 (90015)
Innovatiecentrum voor Huisvesting met Aangepaste

Middelen — « Innovationcenter in Housing
for Adapted Movement », afgekort : « In-HAM »

8830 Gits

Identificatienummer : 7/2001

VERBETERING

Terechtwijzing op akte nr. 7

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2001.

STATUTEN

Tussen :
v.z.w. « Dominiek Savio Instituut » met zetel te 8830 Gits, Kools-

kampstraat 24, vertegenwoordigd door :
Koen Vandelanotte, bedrijfsrevisor, Schonekeerstraat 7,

8930 Lauwe, Belg;
Eric Van Parys, directeur, Rijksweg 109, 8710 Sint-Baafs-Vijve,

Belg;
v.z.w. « Mariasteen » met zetel te 8830 Gits, Koolskampstraat 24,

vertegenwoordigd door :
Pierre Breyne, afgevaardigd beheerder, Koolskampstraat 24,

8830 Gits, Belg;
Guido Vermander, directeur, Izegemsestraat 112, 8800 Rumbeke,

Belg;
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v.z.w. « Jobcentrum » West-Vlaanderen met zetel te 8830 Gits,
Koolskampstraat 24, vertegenwoordigd door :

Daniël Verbeke, bedrijfsleider, Ondankstraat 1, 8700 Tielt, Belg;
John Vandelanotte, directeur, Mosselstraat 20, 8820 Torhout, Belg;
v.z.w. « Sociale Werkplaats Molendries » met zetel te 8830 Gits,

Koolskampstraat 24, vertegenwoordigd door :
Johan Van Oost, directeur VDAB, Opperije 7, 9700 Oudenaarde,

Belg;
Bart Sabbe, directeur, Hazelaarkouter 28, 8700 Tielt, Belg;
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

(WTCB), centrum Degroote inrichting erkend bij toepassing van de
besluitwet van 30 januari 1947 met zetel te 1000 Brussel, Violet-
straat 21, vertegenwoordigd door :

Carlo De Pauw, burgerlijk ingenieur, Katleendreef 15,
3090 Overijse, Belg;

Venstermans, Jan, burgerlijk ingenieur, Hazelaarshof 4,
2560 Nijlen, Belg.

v.z.w. « Belgian Center for Domotics and Immotics (BCDI) » met
zetel te 1000 Brussel, Violetstraat 21, vertegenwoordigd door :

Carlo De Pauw, burgerlijk ingenieur, Katleendreef 15, 3090 Over-
ijse, Belg;

Klepfisch Georges, burgerlijk ingenieur, Ahornenlaan 5,
2610 Wilrijk, Belg;

n.v. Skil, met zetel te 9000 Gent, vertegenwoordigd door :
Jan Jan Sabbe, bedrijfsleider, Aambeeldstraat 31, 9000 Gent, Belg;
Kamran, Vahedi, directeur, Admiraalhof 58, 9070 Destelbergen,

Belg.
v.z.w. « Flanders Language Valley - Ter Waerde » met zetel te

8900 Leper, Sint-Krispijnstraat 7, vertegenwoordigd door :
Patrick Moesick, afgevaardigd bestuurder, Ganzendries 68,

9000 Gent, Belg;
Ans Caesemaeker, beheerder, President Rooseveltplein 9,

8500 Kortrijk, Belg;
De heer Vauterin, Bernard, Grenadiersstraat 10, 8800 Rumbeke,

ingenieur-architect, van Belgische nationaliteit;
De heer Corijn, Raphaël, Stationsdreef 151, 8800 Roeselare,

ere-directeur CLB, van Belgische nationaliteit,
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan de statuten als volgt luiden :

TITEL I. — Naam en doel

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « Innovatiecentrum voor
Huisvesting met Aangepaste Middelen » — « Innovationcenter in
Housing for Adapted Movement », kortweg : « In-HAM », vereni-
ging zonder winstoogmerk.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8830 Gits, Koolskamp-
straat 24.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel een centrum te creëren en
initiatieven te nemen die een uitwisseling tot stand brengen tussen
de wereld van industrie, wonen, werken en leren en alle personen
die bijzondere eisen stellen inzake aanpassing van woon- en
werkomgevingen (personen met handicap, bejaarden, risico-
groepen, ...).

TITEL II. — Leden

Art. 3. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet tenminste

drie bedragen.
De eerste werkende leden zijn de ondergetekende stichters.
Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur met

vaststelling van hun hoedanigheid.
Art. 4. De werkende leden bezitten de volheid van het lidmaat-

schap, met inbegrip van stemrecht in de algemene vergadering.
De niet-werkende leden hebben de rechten en plichten die hen in

het huishoudelijk reglement worden toegekend.
Art. 5. Zowel de werkende als de niet-werkende leden kunnen

rechtspersonen zijn of natuurlijke personen.
Rechtspersonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door

maximum twee vertegenwoordigers per rechtspersoon.
Art. 6. De voorzitters van de participerende rechtspersonen

dragen schriftelijk de namen van hun vertegenwoordigers voor aan
de voorzitter van In-HAM, v.z.w.

Art. 7. Het lidgeld wordt ieder jaar bepaald op de statutaire
algemene vergadering, en mag niet meer bedragen dan EUR 2 500.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. Alle leden worden opgeroepen tot de jaarlijkse statutaire
vergadering en de bijzondere algemene vergaderingen.

Art. 9. § 1. De jaarlijkse statutaire vergadering vindt plaats op
datum en plaats te bepalen door de raad van bestuur. Deze
vergadering vindt alleszins plaats vóór 30 april.

§ 2. De raad van bestuur kan ook de niet-werkende leden
uitnodigen, met adviserende stem.

§ 3. De uitnodiging tot de algemene vergadering gebeurt door de
raad van bestuur. Oproeping tot vergaderingen kan alleen gedaan
worden onder de handtekening van de voorzitter of van twee
bestuurders. Zij worden verstuurd per gewone post ten laatste tien
kalenderdagen vóór de vergadering.

§ 4. Deze oproeping vermeldt dag, uur en plaats en de agenda.
Deze worden bepaald door de raad van bestuur. De vergadering
kan geen geldig besluit nemen buiten de agenda.

§ 5. De raad van bestuur kan een bijzondere algemene vergade-
ring bijeenroepen wanneer de omstandigheden het vereisen. Zij
moet bijeengeroepen worden wanneer één vijfde van de leden zulks
vraagt. De bijzondere algemene vergadering vindt plaats op
dezelfde wijze als in § 3 en § 4 aangeduid.

Art. 10. Een lid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen
door een ander lid. Eén lid kan maximaal één ander lid vertegen-
woordigen.

Art. 11. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van
de raad van bestuur.

Bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of door het oudste
aanwezige lid.

Art. 12. Ieder rechtspersoon-lid heeft maximaal recht op twee
stemmen die enkel kunnen worden uitgebracht door de aanwezige
vertegenwoordigers.

Aanwezigheid met volmacht geeft recht op één stem.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-

gevend.
Art. 13. Om geldig te vergaderen dient de helft van de werkende

leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Bij niet bereikten van het nodige aantal kan er een nieuwe

vergadering bijeengeroepen worden binnen de veertien kalender-
dagen, die rechtsgeldig is, wat ook het aantal aanwezigen is.

Art. 14. Over wijziging van de statuten kan slechts beraadslaagd
worden wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de
uitnodiging, en wanneer twee derden van de werkende leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerder-
heid van twee derden van de stemmen.

Voor wijziging van het doel van de vereniging is eenparigheid
van stemmen vereist.

Bij niet bereiken van het nodige aantal aanwezigen kan er een
nieuwe vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan beraad-
slagen, welk het getal aanwezige of vertegenwoordigde leden ook
zij. De beslissingen dienen echter door de burgerlijke rechtbank
bekrachtigd te worden.

Art. 15. Aan elk lid van de vereniging staat het vrij, uit de vereni-
ging te treden door het indienen van zijn ontslag bij de voorzitter
van de raad van bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts door
de algemene vergadering en met meerderheid van twee derden van
de stemmen uitgesproken worden. Het lid, dat ontslag neemt of dat
wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk
bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde
bijdragen.

Art. 16. De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding
der vereniging uitspreken wanneer twee derden van haar werkende
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt aan deze vereiste
niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden; door deze wordt geldig beraadslaagd, welk het getal
aanwezige leden ook zij. Een beslissing wordt aangenomen mits een
meerderheid van de twee derde der uitgebrachte stemmen. Elke
beslissing betreffende de ontbinding, genomen door een vergade-
ring waarop niet twee derde van de werkende leden der vereniging
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, moet door de burgerlijke
rechtbank bekrachtigd worden.

Art. 17. De notulen van de vergadering worden in een register
bijgehouden, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de raad van bestuur, een exemplaar wordt aan alle leden toege-
zonden.

Belanghebbende derden kunnen, na beraadslaging met de voor-
zitter van de raad van bestuur, kennis nemen van de besluiten van
de algemene vergadering op het secretariaat van de vereniging.
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TITEL IV. — Raad van bestuur

Art. 18. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur
die bestaat uit maximum één bestuurder per rechtspersoon-lid,
aangevuld met maximum twee vertegenwoordigers van de natuur-
lijke personen-werkende leden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De voorzitters van de participerende rechtspersonen dragen

schriftelijk de namen van hun kandidaat-bestuurders voor aan de
voorzitter van In-HAM, v.z.w.

De algemene vergadering bekrachtigt deze aanstelling en
benoemt de vertegenwoordigers van de participerende natuurlijke
personen.

Art. 19. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Aan hun mandaat komt een einde wanneer de vereniging die zij

vertegenwoordigen een nieuwe kandidaat voorstelt, of wanneer zij
als natuurlijke persoon geen lid van de vereniging meer zijn.

Art. 20. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter,
een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een
gedelegeerd bestuurder.

Art. 21. § 1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheden voor het besturen van de vereniging. Al wat wette-
lijk en statutair niet voorbehouden is aan de algemene vergadering
en niet strijdig is met de doelstelling van de vereniging behoort tot
zijn bevoegdheid.

§ 2. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of drie
bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.

§ 3. De raad vergadert slechts geldig indien de helft van de
bestuurders aanwezig is.

§ 4. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 22. § 1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur
toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder, gekozen onder zijn
leden, die daartoe het gebruik zal hebben van de maatschappelijke
handtekening.

§ 2. De raad van bestuur kan ook derden van zijn keuze gelasten
met bijzondere opdrachten.

§ 3. Voor alle handelingen die vallen buiten het dagelijks bestuur
zijn de gezamenlijke handtekeningen van drie bestuurders, waar-
onder deze van de voorzitter of zijn gevolmachtigde, vereist en
voldoende opdat de vereniging zou vertegenwoordigd zijn.

Art. 23. De notulen van de vergadering van de raad van bestuur
worden opgesteld door de secretaris. Eén exemplaar ervan wordt
verzonden aan alle bestuurders.

TITEL V. — Financieel beheer, ontbinding en vereffening

Art. 24. § 1. Het boekjaar van de v.z.w. loopt van 1 januari tot
31 december. Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting
tot 31 december 2001.

§ 2. De rekeningen, de balans en de begroting worden door de
raad van bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering
onderworpen.

§ 3. De voorwaarden en verantwoordelijkheden voor de uitvoe-
ring van de financiële verrichtingen worden door de raad van
bestuur bepaald.

Art. 25. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van
de v.z.w. zal het actief, na vereffening van het passief, overgedragen
worden aan één of meer instellingen door de algemene vergadering
aangeduld. De doelstelling van deze instellingen dient zo nauw
mogelijk aan te sluiten bij de doelstelling van de vereniging.

Art. 26. Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de statuten
zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus aangenomen op de stichtingsvergadering gehouden te
Sint-Stevens-Woluwe, op 30 oktober 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

RAAD VAN BESTUUR

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk « In-HAM »,
in algemene vergadering bijeengekomen te Sint-Stevens-Woluwe,
op 30 oktober 2000, hebben als beheerder benoemd :

de heer Breyne, Pierre, afgevaardigd beheerder, Koolskamp-
straat 24, 8830 Gits;

de heer Corijn, Raphaël, ere-directeur CLB, Stationsdreef 151,
8800 Roeselare;

de heer Klepfisch, Georges, burgelijk ingenieur, Ahornenlaan 5,
2610 Wilrijk;

de heer Moesick, Patrick, afgevaardigd bestuurder, Ganzen-
dries 68, 9000 Gent;

de heer Sabbe, Jan Jan, bedrijfsleider, Aambeeldstraat 31,
9000 Gent;

de heer Vandelanotte, John, directeur, Mosselstraat 20,
8820 Torhout;

de heer Van Oost, Johan, directeur VDAB, Opperije 7, 9700 Ouder-
naarde;

de heer Van Parys, Eric, directeur, Rijksweg 109, 8710 Sint-Baafs-
Vijve;

de heer Vauterin, Bernard, ingenieur-architect, Grenadiers-
straat 10, 8800 Rumbeke;

de heer Venstermans, Jan, burgerlijk ingenieur, Hazelaarshof 4,
2560 Nijlen,
allen van Belgische nationaliteit.

De raad van bestuur heeft daarna in afzonderlijke vergadering de
functies als volgt bepaald :

Voorzitter : de heer Vauterin, Bernard.
Ondervoorzitter : de heer Venstermans, Jan.
Penningmeester : de heer Klepfisch, Georges.
Secretaris : de heer Moesick, Patrick.
Gedelegeerd bestuurder : de heer Breyne, Pierre.
Leden : de heren Corijn, Raphaël; Sabbe, Jan Jan; Vandelanotte,

John; Van Oost, Johan; Van Parys, Eric.
Sint-Stevens-Woluwe, 30 oktober 2000.

Voorzitter, Secretaris,
(get.) Vauterin, Bernard. (get.) Moesick, Patrick.

N. 1649 (25719 — 25719P)
Oase

Frans De Cortlaan 25
2610 Wilrijk

Identificatienummer : 1649/2001

STATUTEN

De Ondergetekenden :
Broelinckx, Hilde, Frans De Cortlaan 25, 2610 Wilrijk.
Broelinckx, Els, De Lescluzestraat 32, 2600 Berchem.
Claes, Ingrid, Schaapsbaan 34, 2910 Essen.

Verklaren bij deze acte een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder
winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut waarvan zij de
statuten als volgt samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « OASE ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Wilrijk, Frans
De Cortlaan 25.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een
statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : vorming, bewustzijnsont-
wikkeling en innerlijke groei en staat open voor groepsactiviteiten
en individuele consulten. Zij mag eveneens alle activiteiten onder-
nemen 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.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur,
doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende
leden. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden. Werkende leden zijn diegenen die bij de oprichting deze
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statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld op de
alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van
de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel
heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende leden
toepasselijk. De rechten en verplichtingen van de niet-werkende
leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als
dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van beheer.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk
worden ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer. Met de
term ″lid″ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
werkende leden.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden,
steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze
worden beschouwd als niet-werkende leden. Hun rechten en
plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Art. 8. De maximum ledenbijdrage bedraagt 5 000 BEF.

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen
of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste twee leden die, al dan niet, lid zijn van de vereni-
ging.

Art. 12. De beheerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Art. 13. De leden van de raad van beheer worden benoemd door
de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat kosteloos
uit. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de
leden van de Raad van beheer worden binnen de maand nadat
hiertoe is besloten, ingediend bij het bestuur van het Belgisch
Staatsblad ter publicatie.

Art. 14. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden
dan ook, het aantal beheerders is teruggevallen, dan blijven de
beheerders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Art. 15. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede
werking van de vereniging noodzakelijk is.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
door twee beheerders.

De vergaderingen van de raad van beheer worden voorgezeten
door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de
vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheer-
ders.

Art. 16. De raad van beheer kan slechts geldig beslissen indien
de meerderheid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene
die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels
die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van
deze beheerders kunnen twee andere beheerders deze dokumenten
geldig ondertekenen.

Art. 18. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk
door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij
treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van beheer benoemt en ontslaat de leden van het
personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden voor bepaalde
handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan
één van de beheerders of zelfs mits machtiging van de algemene
vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging.

De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit
die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van beheer kan, indien hij dit nodig oordeelt, een
afgevaardigde-beheerder of directeur benoemen, die met het dage-
lijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de
dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging
tegenover het Bestuur der postchecks, de openbare en private
bankinstellingen en alle andere instellingen.

Art. 19. Beheerders die namens de vereniging optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 20. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één
stem op de algemene vergadering.

Art. 21. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de
beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen,
het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een
lid.

Art. 22. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen
door de raad van beheer of door de voorzitter telkens als het doel
van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor
de begroting van het komend jaar.

Art. 23. Deze algemene vergadering gaat door in de loop van de
maand februari.

Art. 24. De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene
vergadering samen te roepen wanneer een vijfde van de werkende
leden daartoe een verzoek richt aan de raad van beheer en dit bij
aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn
vermeld. In dit geval is de raad van beheer verplicht de algemene
vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermel-
ding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Art. 25. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten
om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee
beheerders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen bij
gewone brief of bij aangetekende brief tenminste zeven werkdagen
vóór de vergadering.

Art. 26. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de
vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door
de raad van beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorge-
dragen door een twintigste van de werkende leden, moet eveneens
op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door
het een twintigste van de leden ondertekend zijn en tenminste twee
werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter van de raad van
beheer overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan
kunnen in geen geval behandeld worden.

Art. 27. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter
of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Art. 28. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze
statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit
zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze
tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten
zal door de Burgerlijke Rechtbank moeten worden bekrachtigd.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee
derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook
op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van
de vereniging kan slechts met een éénparigheid van stemmen
worden besloten.

Art. 29. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden
dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten
vereist.
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Art. 30. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist
voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 31. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opge-
nomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel
van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de
voorzitter en de secretaris of door twee beheerders en bij ontsten-
tenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V. — Rekeningen en begrotingen

Art. 32. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar
af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 33. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en
ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot
ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op de alge-
mene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er boven-
dien een twee derde meerderheid akkoord is om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.

Zijn geen twee derde van de leden op deze algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits
een twee derde meerderheid wordt akkoord gevonden om de
vereniging vrijwillig te ontbinden. De besluiten genomen op deze
tweede algemene vergadering, dienen evenwel door de burgerlijke
rechtbank te worden bekrachtigd.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden over-
gedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van
de ontbonden vereniging benadert.

Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of
geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van
stemmen op de stichtingsvergadering in 5 exemplaren, waarvan
ieder lid een exemplaar ontvangt. Een exemplaar is bestemd voor
het Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is
bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene
vergadering.

Wilrijk, 7 december 2000.
(Get.) Hilde Broelinckx, Ingrid Claes, Els Broelinkx.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot
beheerders benoemd :

Claes, Ingrid, Schaapsbaan 34, 2910 Essen.
Broelinckx, Els, De Lescluzestraat 32, 2600 Berchem.
Boelpaep, Francine, Julius De Geiterstraat 252, 2610 Wijrijk.
Deze hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : Claes, Ingrid.
Ondervoorzitter : Boelpaep, Francine.
Secretaris-Schatbewaarder : Broelinckx, Els.
Voor alle administratieve verplichtingen hebben de voorzitter en

de schatbewaarder onbeperkte en afzonderlijke volmacht.
Voor alle financiële verplichtingen hebben de voorzitter en de

schatbewaarder onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een
bedrag van 5 000 BEF. Boven dit bedrag is hun gezamelijke hand-
tekening of de gezamelijke handtekening van twee beheerders
verplicht.

Wilrijk, 7 december 2000.

(Get.) Claes Ingrid, (Get.) Broelinckx Els,
voorzitter. secretaris.

N. 1650 (24839 — 24839P)
« Culture.be »

Avenue Louise 85
1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 1650/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
1. Philippe Close, rue Lens 14, 1050 Bruxelles.
2. Eric Mercenier, avenue Jean et Pierre Carsoel 58,

1180 Bruxelles.
3. Didier Van de Weghe, avenue Louise 85, 1050 Bruxelles,

il est convenu de constituer une association sans but lucratif au sens
de la loi du 27 juin 1921, dont les statuts sont arrêtés comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social, objet, durée

Dénomination

Article 1er. L’association est dénommée : « Culture.be ».

Siège social

Art. 2. Son siège social est établi dans la région de Bruxelles-
Capitale et actuellement à 1050 Bruxelles, avenue Louise 85.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit situé
dans la région de Bruxelles-Capitale ou de Wallonie, par simple
décision du conseil d’administration.

La modification du siège devra être publiée aux annexes au
Moniteur belge.

Objet

Art. 3. L’association a pour objet la diffusion de l’information
culturelle au sens large ainsi que l’organisation et la promotion
d’activités culturelles et d’éducation permanente.

Elle a également pour objet le développement de concepts médias
et multimédias, y compris Internet.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours
et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

Durée

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

TITRE II. — Associés

Membres effectifs

Art. 5. L’association se compose des comparants au présent acte
et de toute personne admise ultérieurement en qualité de membre.

Le nombre des membres ne pourra être inférieur à trois.

Conditions d’admission

Art. 6. La demande d’admission est adressée par écrit au conseil
d’administration qui statue souverainement sans avoir à justifier
d’un éventuel refus.

Démission ou exclusion

Art. 7. Tous les membres sont libres de se retirer à tout moment
de l’association en adressant par écrit leur démission au conseil
d’administration.

L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers des votes valablement
exprimés. Tout membre dont l’exclusion est proposée est préalable-
ment entendu par l’assemblée générale, s’il le souhaite.

Le membre dont l’exclusion est poursuivie se retire après avoir
été entendu pour permettre à l’assemblée générale de délibérer et
voter hors sa présence.

La décision d’exclusion est portée à la connaissance du membre
exclu par lettre recommandée à la poste.

Les membres démissionnaires, exclus et les ayants droit ou héri-
tiers des membres décédés n’ont aucun droit à faire valoir sur l’avoir
social et ne peuvent réclamer aucun compte ni faire apposer les
scellés ou requérir inventaire.
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Effets de l’admission

Art. 8. Toute admission emporte automatiquement l’adhésion
du nouveau membre aux statuts de l’association et aux règlements
édictés en conformité aux présents statuts.

Tous actes destinés à un membre lui seront valablement notifiés
au domicile indiqué par lui dans la demande d’admission ou au
dernier endroit qu’il aura fait connaı̂tre de façon expresse au conseil
d’administration.

Cotisation

Art. 9. Aucune cotisation n’est due par les membres de l’associa-
tion.

Catégories de membres

Art. 10. Outre les membres associés, l’association pourra
comprendre des membres adhérents et des membres d’honneur
dont les droits et obligations sont fixés par le règlement d’ordre
intérieur.

TITRE III. — Assemblée générale

Composition

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs de l’association.

Pouvoirs

Art. 12. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’associa-
tion.

Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par
la loi et les présents statuts.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’en se conformant aux
règles et procédures prévues aux article 8 et 9 de la loi du
27 juin 1921.

Réunions

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit,
une fois par an, dans le courant du mois de novembre de chaque
année.

Une assemblée générale extraordinaire peut en outre être
convoquée à tout moment par le conseil d’administration.

Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le
conseil d’administration, par simple lettre adressée huit jours au
moins avant la réunion et contenant l’ordre du jour.

Tenue des assemblées

Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration ou, à défaut, par l’administrateur désigné
à cet effet par le conseil.

Tous les membres disposent d’une voix délibérative.
Ils peuvent se faire représenter à l’assemblée par un autre membre

sans que ce dernier ne puisse être titulaire de plus d’un mandat.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votes valable-

ment exprimés, sauf dans les cas expressément prévus par les
présents statuts ou par la loi.

En cas de partage de voix, la voix du président de l’assemblée est
prépondérante.

Publicité des décisions

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux, signé par le président de
l’assemblée et un autre administrateur.

Ce registre est conservé au siège social; tous les membres peuvent
en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Les décisions d’ordre individuel sont éventuellement portées à la
connaissance des tiers intéressés par courrier ordinaire.

TITRE IV. — Conseil d’administration

Composition

Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé
d’au moins trois et au plus sept administrateurs, choisis parmi les
membres.

Ils sont nommés et révoqués en tout temps par l’assemblée géné-
rale, par un vote à la majorité simple.

Durée du mandat

Art. 17. La durée du mandat est illimitée.
Toute démission qui entraı̂nerait la réduction du nombre des

administrateurs en dessous du nombre minimal requis, ne pourra
avoir d’effet avant le remplacement de l’administrateur démission-
naire.

Fonctionnement

Art. 18. Le conseil désigne en son sein un président.
Il peut désigner un vice-président, un trésorier et un secrétaire ou

l’un deux seulement.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées

par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des administra-
teurs présents.

Pouvoirs

Art. 19. Le conseil d’administration possède tous les pouvoirs
d’administration et de gestion de l’association sous réserve des
compétences attribuées à l’assemblée générale.

Gestion journalière

Art. 20. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer certains de ses pouvoirs, notamment de gestion journa-
lière, à l’un de ses membres ou à un tiers, associé ou non.

Réunions

Art. 21. Le conseil se réunit chaque fois que les nécessités de
l’association l’exigent et chaque fois qu’un de ses membres en fait la
demande.

Les convocations sont faites aux administrateurs par simple lettre,
téléphone ou télécopie ou même verbalement en cas d’urgence.

Sauf lorsqu’elle est verbale, la convocation contient l’ordre du
jour.

Elle est établie et adressée par l’administrateur désigné à cet effet.

Délibérations

Art. 22. Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses
membres est présente.

Les administrateurs absents peuvent se faire représenter au
conseil par un autre administrateur ou par un tiers porteur d’une
procuration écrite, aucun mandataire ne pouvant être titulaire de
plus d’un mandat.

Sauf dans les cas prévus par les présents statuts, les décisions du
conseil d’administration sont prises à la majorité simple des votes
valablement exprimés.

Avant que le conseil d’administration ne prenne une décision à la
réalisation de laquelle un administrateur a un intérêt personnel,
direct ou indirect, cet administrateur doit le déclarer et faire
mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration qui doit décider.

A peine de nullité de la décision, cet administrateur ne peut
assister aux délibérations du conseil d’administration relatives à
cette décision ni prendre part au vote.

L’association peut agir en nullité des actes accomplis pour réaliser
cette décision si celle-ci a procuré à un ou plusieurs administrateurs
ayant un intérêt personnel direct ou indirect à cette décision un
avantage abusif au détriment de l’association.

Si un avantage abusif au détriment de l’association a été procuré
par l’effet de cette décision à un ou plusieurs administrateurs ayant
un intérêt personnel, direct ou indirect à cette décision, ces admi-
nistrateurs sont tenus de réparer le préjudice subi par l’association
ou les tiers.

Publicité des décisions

Art. 23. Les procès-verbaux des réunions du conseil sont établis
par le secrétaire ou, à défaut, par l’administrateur désigné à cet effet.

Ces procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion suivante
du conseil.

Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans
un registre de procès-verbaux signé par le président et un autre
administrateur.
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Ce registre est conservé au siège social.

Les membres justifiant d’un intérêt légitime ou les tiers justifiant
du même intérêt peuvent se faire délivrer une copie des délibéra-
tions ou des décisions du conseil d’administration, certifiée
conforme par le président.

Les procès-verbaux sont adressés par courrier ordinaire aux
membres de l’association.

Représentation

Art. 24. Les actes qui engagent l’association sont signés par le
président et un autre administrateur ou, en cas de délégation
spéciale du conseil et pour des actes de gestion journalière, par
l’administrateur désigné à cet effet.

Rémunération

Art. 25. Le mandat des administrateurs est gratuit.

TITRE V. — Dispositions diverses

Le règlement d’ordre intérieur

Art. 26. Le règlement d’ordre intérieur est arrêté par le conseil
d’administration.

Exercice social

Art. 27. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera au jour de la
signature des présentes pour se terminer le 31 décembre 1999.

Budgets et comptes

Art. 28. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exer-
cice social suivant seront annuellement soumis par le conseil
d’administration à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

Dissolution

Art. 29. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, qui ne seront pas nécessaire-
ment associés, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et
indiquera souverainement l’affectation à donner à l’actif net de
l’avoir social.

Cet actif net sera attribué à une association ou un groupement
poursuivant des buts similaires à ceux de l’association.

Loi applicable

Art. 30. Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établis-
sements d’utilité publique.

Nomination des administrateurs

Suite à l’adoption des statuts figurant ci-dessus, l’assemblée géné-
rale a élu ce jour en qualité d’administrateur :

1. Philippe Close, juriste, rue Lens 14, 1050 Bruxelles.

2. Eric Mercenier, juriste, avenue J P Carsoel 58, 1180 Bruxelles.

3. Didier Van de Weghe, informaticien, avenue Louise 85,
1050 Bruxelles.

Sur quoi, le conseil d’administration s’est immédiatement réuni
et a désigné en qualité de :

Président : Eric Mercenier.

Secrétaire : Philippe Close.

Trésorier : Didier Van de Weghe.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2000, en autant d’exemplaires
que de parties.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association Culture.be, avenue Louise 85, 1050 Bruxelles, a
constitué sous seing privé, en date du 12 novembre 2000 et dont les
statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur le... sous le n°...
déposée en exécution de l’article 10 de la loi du 27 juin 1921 :

1. Philippe Close, rue Lens 14, 1050 Bruxelles, Belge.
2. Eric Mercenier, avenue J P Carsoel 58, 1180 Bruxelles, Belge.
3. Didier Van de Weghe, avenue Louise 85, 1050 Bruxelles, Belge.
Certifiée exacte et déposée au greffe du tribunal de première

instance à Bruxelles, le 6 décembre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 1651 (23392)

Feest- en Sportcomité Vinderhoute

Pastoor Moernautstraat 64
9921 Vinderhoute

Identificatienummer : 7895/99

ONTSLAG

De algemene vergadering van 25 oktober 2000 heeft kennis
genomen van het ontslag van één van de beheerders namelijk :
Vangansbeke Johan, onderwijzer, Kerkkouter 21, 9921 Vinderhoute.

(Get.) Ardinois, Jozef, (Get.) Van Der Mensbrugghe, Philip,
voorzitter. schatbewaarder.

N. 1652 (24498)

Scandis

1190 Bruxelles

Numéro d’identification : 17857/2000

RECTIFICATION — MODIFICATION DE DÉNOMINATION

Rectification à l’acte publié aux annexes au Moniteur belge du
3 août, il y a lieu de lire la dénomination comme suit : Scandis.

Bruxelles, le 28 novembre 2000.

(Signé) Ezzaouch, Ahmad, (Signé) Yousfi, Mohamed,
président. trésorier.

N. 1653 (24876)

Union des Locataires de Schaerbeek

1030 Bruxelles

Numéro d’identification : 3548/75

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Le siège social de l’a.s.b.l. Union des Locataires de Schaerbeek est
situé rue de la Poste 156, à 1030 Schaerbeek.

(Signé) Mustapha Akouz,
président.
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N. 1654 (25855 — 25855P)
« Hit The Ball »

4102 Seraing

Numéro d’identification : 1654/2001

STATUTS

1. M. Henroye, Hervé Joseph Edouard, domicilié à 4102 Seraing
(Ougrée), rue des Capucines 58.

2. Mme Collin, Marie Anne Renée Ghislaine, domiciliée à
4102 Seraing (Ougrée), rue des Capucines 58.

3. M. Henroye, Charles Emile Joseph Ghislain, domicilié à
4000 Liège, rue Sainte Véronique 31/23,
ont convenu de constituer entre eux une association sans but lucratif
(a.s.b.l.), conformément à la loi du 27 juin 1921 et à la loi du
30 juin 2000 et d’en établir les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Dénomination

Article 1er. L’association est dénommée « Hit The Ball ».

Siège social

Art. 2. Son siège social est établi dans l’arrondissement judiciaire
de Liège et pour la première fois à 4102 Seraing (Ougrée), rue des
Capucines 58. Il peut être transféré à tout autre endroit de l’arron-
dissement judiciaire de Liège moyennant simple décision du conseil
d’administration.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois
de sa date aux annexes au Moniteur belge.

TITRE II. — Durée, objet

Durée

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant
dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Objet

Art. 4. L’association a pour objet d’encourager et de développer
la pratique du tennis par l’organisation de stages, de cours de tennis
ou d’autres activités en rapport avec le tennis.

L’association a également pour objet de permettre à ses membres
de pratiquer le tennis dans des conditions financières, sportives et
psychologiques les meilleures possibles et de les encourager à
prendre part à toutes les manifestations sportives telles que : compé-
titions individuelles et en équipe, tournois, rencontres amicales, etc.
Le but de l’association est de promouvoir et d’étendre la pratique
du tennis par la mise à disposition de diverses installations indis-
pensables à la pratique de ce sport, pour en faire profiter le plus
grand nombre dans des conditions et dans un esprit démocratiques.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours
et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

Plusieurs catégories d’associés

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents.

Le nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur
à trois.

Sauf ce qui sera dit aux articles 10 et suivants, les membres
effectifs et les membres adhérents jouissent des mêmes droits.

Membres effectifs

Art. 6. Sont membres effectifs :
les comparants au présent acte;
toute personne admise en cette qualité par décision de

l’assemblée générale.

Membres adhérents

Art. 7. Sont membres adhérents toutes personnes admises en
cette qualité par décision du conseil d’administration.

Démission, exclusion

Art. 8. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne
paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui
lui est adressé par lettre recommandée à la poste.

L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.
L’exclusion d’un membre adhérent est prononcée par le conseil
d’administration.

Les décisions d’exclusion, tant du conseil d’administration que de
l’assemblée générale, sont souveraines et ne doivent pas être moti-
vées.

L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu ainsi que les héri-
tiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur le
fonds social.

Ils ne peuvent réclamer, requérir ni relevé, ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

TITRE IV. — Cotisations

Cotisation

Art. 9. Les membres effectifs et les membres adhérents payent
une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale. Le montant
de cette cotisation ne pourra être supérieur à cinq mille (BEF 5 000),
ou à l’équivalent de cette somme en EUR, le cas échéant arrondie à
l’unité supérieure, dès la mise en circulation de cette monnaie.

TITRE V. — Assemblée générale

Réunion

Art. 10. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du premier trimestre de l’année civile.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième de ses membres effectifs au moins.
Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans
la convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués.

Composition de l’assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Les membres adhérents peuvent participer à l’assemblée générale
et émettre leur avis au sujet des points à l’ordre du jour. Ils n’ont
pas de droit de vote.

Convocation et pouvoirs de l’assemblée générale

Art. 12. Les membres sont convoqués aux assemblées générales
par le président du conseil d’administration. Ils peuvent s’y faire
représenter par un membre, effectif ou adhérent (et justifier d’une
procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu’un seul
membre).

Les convocations sont faites par lettre missive, adressée huit jours
au moins avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre
du jour.

L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association.
Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la
loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions d’associés.

Droit de vote

Art. 13. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale, chacun disposant d’une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.
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Registre des procès-verbaux

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres ainsi que les tiers intéressés peuvent en prendre connais-
sance, mais sans déplacement du registre.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même de toute
nomination, démission ou révocation d’administrateur.

TITRE VI. — Administration, gestion journalière

Conseil d’administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil composé de
trois administrateurs au moins, nommés et révocables par
l’assemblée générale et choisis parmi les membres (effectifs ou
adhérents). Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

La durée du mandat est fixée à trois années; il est exercé à titre
gratuit.

En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur
provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il achève dans
ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Décisions du conseil d’administration

Art. 16. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
des voix émises par les administrateurs présents ou représentés. En
cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur
qui le remplace est prépondérante.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association ainsi que
tous les pouvoirs non expressément attribués à l’assemblée générale
par la loi ou les présents statuts.

Signature

Art. 18. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur délégué choisi parmi ses membres (effectifs ou adhé-
rents) et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou
l’appointements.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont
intentées ou soutenues au nom de l’association par le conseil
d’administration sur les poursuites et diligences du président ou de
l’administrateur délégué.

Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion
journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale du
conseil, par deux administrateurs lesquels n’auront pas à justifier
de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Le secrétaire et, en son absence, le président est habilité à accepter
à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l’association et à
accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.

TITRE VII. — Règlement d’ordre intérieur

Règlement d’ordre intérieur

Art. 19. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Exercice social

Art. 20. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre suivant.

Comptes et budgets

Art. 21. Le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain
exercice seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire, qui se tiendra le 1er mai de chaque année.

L’assemblée générale peut désigner, pour la durée qu’elle déter-
mine, un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association
et de lui présenter un rapport annuel.

Dissolution, liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est
réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations sans but
lucratif et par les nouvelles dispositions légales en la matière.

TITRE IX. — Dispositions transitoires

A l’instant, l’association étant constituée, les associés se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les décisions
suivantes à l’unanimité :

1. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le

31 décembre 2001.
2. Première assemblée générale annuelle.
La première assemblée générale est fixée au 1er mai 2002.
3. Administrateurs.
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions :
M. Henroye, Hervé Joseph Edouard, domicilié à 4102 Seraing

(Ougrée), rue des Capucines 58.
Mme Collin, Marie Anne Renée Ghislaine, domiciliée à

4102 Seraing (Ougrée), rue des Capucines 58.
M. Henroye, Charles Emile Joseph Ghislain, domicilié à

4000 Liège, rue Sainte Véronique 31/23.
Ici présents et qui acceptent leur mandat.
4. Conseil d’administration :
Les administrateurs réunis en conseil d’administration ont appelé

aux fonctions de :
Président : M. Hervé Henroye, prénommé.
Vice-président : Mme Marie Anne Collin, prénommée.
Trésorier : Mme Marie Anne Collin, prénommée.
Secrétaire : M. Charles Henroye, prénommé.
5. Pouvoirs de gestion journalière du président.
Le conseil d’administration confère à son président, précité, les

pouvoirs suivants de gestion journalière :
signer la correspondance journalière;
faire ouvrir au nom de l’association tous comptes en banque ou

au service des chèques postaux;
retirer au nom de l’association, de la poste, de la douane, de toutes

messageries et chemin de fer ou recevoir à domicile les lettres,
caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux
renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts et
autres documents; signer toutes pièces et décharges;

substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses
pouvoirs qu’elle détermine et pour la durée qu’elle fixe.

6. Reprise des engagements conclu au nom de l’association en
formation.

Les associés présentement réunis déclarent reprendre tous les
engagements contractés au nom et pour le compte de l’association
durant le temps où elle était en formation, savoir depuis le
1er décembre 2000.

Cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où l’association sera
dotée de la personnalité morale, c’est-à-dire le jour de la publication
des statuts au Moniteur belge.

Fait à Ougrée, le 20 décembre 2000.

(Signé) Collin, Marie; Henroye, Hervé; Charles, Henroye.
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N. 1655 (24871 — 24871P)
Judoclub Hajime Stevoort

Flinkstraat 59
3512 Hasselt

Identificatienummer : 1655/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
1. De heer Bartholomevis, Willy, autobusbestuurder, 3512 Hasselt,

Oppenstraat 89;
2. De heer De Waele, Raf, bediende, 3590 Diepenbeek,

Helstraat 31;
3. De heer Franssens, José, bediende, 3512 Hasselt, Oppen-

straat 164;
4. De heer Gielen, Stefan, arbeider, 3570 Alken, Pleinstraat 43;
5. De heer Knaepen, Robby, arbeider, 3540 Herk-de-Stad, Grote

Straat 140;
6. De heer Palmans, Leopold, beroepsmilitair, 3850 Nieuwer-

kerken, Tylozenstraat 19;
7. De heer Plaisier, Danny, arbeider, 3830 Wellen, Plattestraat 9;
8. De heer Quintiens, Theo, bediende, 3512 Hasselt, Sterrebos 17;
9. De heer Reekmans, Ludo, vrachtwagenbestuurder, 3570 Alken,

O.L.Vrouwstraat 69;
10. De heer Vandersmissen, Guido, bediende, 3512 Hasselt,

Flinkstraat 59;
11. De heer Vandewal, Jozef, ambtenaar, 3850 Nieuwerkerken,

Opperstraat 175,
allen van Belgische nationaliteit, richten bij onderhavige akte een
vereniging zonder winstoogmerk op, waarvan zij de statuten vast-
stellen als volgt :

Naam

Artikel 1. De vereniging draagt de benaming : vereniging
zonder winstoogmerk « Judoclub Hajime Stevoort ».

Zetel

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 3512 Hasselt, Flinkstraat 59.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft als doel de organisatie, de beoefening
en de verspreiding van de judosport en de verdediging van de
belangen van haar leden in dit verband.

Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet enig
stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het
verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en
er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Duur

Art. 4. De vereniging wordt opgericht op heden, voor onbe-
paalde duur.

Op beslissing van de raad van bestuur kan de vereniging plaat-
selijke afdelingen oprichten en de leiding hiervan toevertrouwen
aan een door de raad van bestuur aan te duiden Bestuurder, die
handelt binnen de perken van het schriftelijk mandaat hem
verstrekt.

Art. 5. De algemene vergadering van de vereniging is samenge-
steld uit werkende en niet-werkende leden. Het aantal werkende
leden zal minimum drie en maximum elf bedragen. Het aantal niet-
werkende leden is onbeperkt. Als niet-werkend lid kan tot de
vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten, volgens de
criteria vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de algemene
vergadering. Hij die niet-werkend lid wil worden, dient zijn/haar
verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur
en schriftelijk zijn instemming te betuigen met het doel en de
werking van de vereniging. Enkel de werkende leden zijn stemge-
rechtigd.

Art. 6. Zijn de werkende leden :
1. De oprichters, voormeld.
2. Een persoon (natuurlijk of rechtspersoon), die als werkend lid

wordt aanvaard bij beslissing van drie vierden van de stern-
gerechtigde werkende leden op voorstel van ten minste twee
werkende leden.

Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de
vereniging gevestigd is, wordt binnen een maand na de bekendma-
king van de statuten, een lijst neergelegd waarop alle werkende
leden met naam, voornamen, woonplaats en nationaliteit alfabetisch
zijn vermeld. Die lijst wordt elk jaar aangevuld met de vermelding,
naar alfabetische orde, van de wijzigingen die zich onder de leden
hebben voorgedaan. Eenieder kan kosteloos van deze lijsten inzage
nemen.

Art. 7. Iedereen die werkend lid wenst te worden moet een
schriftelijk aanvraag indienen bij de raad van bestuur. Deze
aanvraag zal mede-ondertekend dienen te zijn door twee werkende
leden. De algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming
van een nieuw werkend lid op haar eerstvolgende bijeenkomst. De
kandidaat zal door de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk
op de hoogte gebracht worden van zijn al dan niet aanvaarding. De
niet aangenomen kandidaat zal geen aanspraak kunnen maken op
enige motivering nopens zijn niet aanvaarding.

Hij of zij kan zich slechts één jaar na datum van de beslissing van
de algemene vergadering opnieuw kandidaat stellen.

Art. 8. Natuurlijk of rechtspersonen die de vereniging wensen te
helpen om. haar doel te verwezenlijken kunnen in de hoedanigheid
van niet-werkend lid worden aangenomen.

De toetredingsvoorwaarden en de modaliteiten m.b.t. de
kandidatuurstelling zullen door de raad van bestuur worden vast-
gelegd in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur
zal steeds uitspraak doen over de toetreding van een nieuw niet-
werkend lid op haar eerstvolgende bijeenkomst na de kandidatuur-
stelling.

Lidgeld

Art. 9. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt
jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur zonder aan een
minimum of maximum onderworpen te zijn. De bijdrage voor de
ereleden wordt eveneens jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.

Ontslag

Art. 10. Elk lid kan ten allen tijde en mits hij er een maand van
te voren kennis van geeft, zijn ontslag uit de vereniging indienen,
doch niet vooraleer hij de opeisbaar geworden bijdragen heeft
betaald. Het ontslag dient bij aangetekend schrijven te worden
gemeld aan de raad van bestuur.

Ieder lid dat weigert zijn jaarlijkse bijdrage te betalen, wordt
geacht ontslag te nemen.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergade-
ring worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde leden, met tweederdemeerderheid der aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans
opgeroepen. Opgave van redenen is evenwel niet vereist.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het lid overlijdt,
in staat van faillissement wordt verklaard of onbekwaam of in staat
van verlengde minderjarigheid wordt verklaard of onder voorlopig
bewind wordt gesteld.

Het lidmaatschap eindigt in elk geval van rechtswege wanneer
het lid niet langer voldoet aan de onder artikel 5 van deze statuten
opgenoemde vereisten.

Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van de
overleden leden hebben generlei aanspraak op het vermogen van
de vereniging en kunnen nooit prestaties vorderen, behoudens
hetgeen in deze statuten uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Het lid dat goederen of waarden aanbrengt kan evenwel
bedingen dat het ingebrachte kan worden teruggevorderd, ingeval
de vereniging ophoudt van de vereniging deel uit te maken.

In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage,
mededeling of afschrift van rekening, verzegeling van de goederen
der vereniging of het opmaken van een inventaris verlangen.

Art. 11. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
Slechts de werkende leden zijn stemgerechtigd.

Art. 12. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toege-
kend door de wet. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en afzetting van de beheersers;
3. de aanneming en uitsluitingen van leden;
4. de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
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Art. 13. De algemene vergadering moet minstens éénmaal per
jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand januari.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering
van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van
de raad van bestuur of op vraag van minstens drie werkende leden.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de
plaats vermeld in de oproeping.

Alle leden moeten schriftelijk worden uitgenodigd.

Art. 14. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van bestuur bij gewone brief, gericht aan ieder lid minstens
zeven dagen voor de vergadering, en ondertekend door de secre-
taris in naam van de raad van bestuur.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door minstens

drie werkende leden op de agenda worden verplaatst.
Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12, en 20 van de

wet van 27 juni 1921, kan de vergadering geldig beraadslagen over
de punten die niet op de agenda vermeld zijn. De secretaris van de
raad van bestuur is secretaris van de algemene vergadering.

Art. 15. Ieder werkend lid heeft het recht de vergadering bij te
wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door één lasthebber.
De lasthebber moet een werkend lid zijn. Ieder lid kan slechts één
ander lid vertegenwoordigen.

Elk werkend lid beschikt over één stem.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de

tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen genomen behou-
dens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.

Voor elke statutenwijziging is bovendien in een eerste algemene
vergadering een meerderheid van twee derden van de stemgerech-
tigde leden vereist, in een tweede algemene vergadering een
meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoor-
digde stemmen.

Art. 16. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, bij ontstentenis door de onder-
voorzitter of de oudste van de aanwezige bestuursleden.

Art. 17. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten indien de bepalingen van artikelen 8 en 20 van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk
worden nageleefd.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het notulenregister en worden ondertekend door de
voorzitter en de secretaris. Alle andere werkende leden hebben het
recht op hun verzoek deze mee te ondertekenen. Het register wordt
bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage van
kunnen nemen.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen een maand van haar
dagtekening voor bekendmaking worden neergelegd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur
samengesteld uit minstens drie en ten hoogste elf werkende leden.

Art. 20. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig bestuurder door de Algemene Vergadering voorge-
dragen. Deze voltooit het mandaat van de beheerder die hij
vervangt, indien hij voldoet aan de voorwaarden vermeld in
artikel 6.

Art. 21. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en een
ondervoorzitter.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak vervolgens
waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der
aanwezige beheerders.

Art. 22. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter en/of de secretaris. Hij kan slechts beslissen indien de
meerderheid van de leden aanwezig is (minimum zes). De beslis-
singen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene
die hem vervangt doorslaggevend. Van de beslissingen worden
notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of
diegene die hem vervangt en minstens een andere beheerder.

Zij worden ingeschreven in een speciaal register.
De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere

akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 23. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht
voor het beheer en het bestuur van de vereniging jegens derden bij
elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen. Zijn uitge-
sloten van zijn bevoegdheid, de handelingen die krachtens de wet
of onderhavige statuten uitsluitend tot de bevoegdheid van de
Algemene Vergadering behoren.

Art. 24. Voor alle handelingen, zowel in gerechtelijke als buiten-
gerechtelijk, behoudens hetgeen hierna gesteld met betrekking tot
het dagelijks bestuur, wordt de vereniging vertegenwoordigd door
de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk optredend,
waarvan één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet
zijn.

Voor alle handelingen, betreffende het dagelijks bestuur van de
vereniging, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur, de secretaris of de penning-
meester, die binnen de perken van dit bestuur alleen kunnen
handelen.

Art. 25. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplich-
tingen aangegaan, omwille van hun mandaat. Hun aansprakelijk-
heid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

Hun mandaat wordt uitgeoefend, ten kostelozen titel.
Art. 26. De secretaris, en bij diens afwezigheid de voorzitter, is

gemachtigd, ten voorlopige of definitieve titel de vrijgevigheid te
aanvaarden die aan de vereniging wordt gedaan en alle nodige
formaliteiten te vervullen door de verkrijging ervan.

Art. 27. Een reglement van inwendige orde kan door de raad van
bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden
voorgelegd. Dit reglement kan door de algemene vergadering
worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.

Begroting, rekeningen
Art. 28. het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot

31 december.
Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de

rekeningen van het afgelopen jaar af, en maakt de inventaris en de
balans alsmede de begroting voor het volgend jaar op; deze worden
aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan
onder geen enkel beding bij wijze van dividenden of anderszins aan
de leden worden uitgekeerd. De rekeningen en de begroting,
voorafgaandelijk nagezien door twee commissarissen bij gewone
meerderheid verkozen uit de leden van de algemene vergadering,
worden tenminste zeven dagen voor de jaarvergadering ter kennis
gebracht van de werkende leden. Alleen de werkende leden kunnen
inzage vorderen, doch alleen ter plaatse, van alle bescheiden
waarop de rekeningen en de begroting steunen.

De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de Raad van
Bestuur neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
van de plaats waar de vereniging is gevestigd.

Ontbinding, vereffning
Art. 29. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden

of uittreden van leden, tenzij het aantal leden hierdoor daalt tot
minder dan drie.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de
algemene vergadering genomen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke
beslissing.

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Verga-
dering, of bij gebreke daaraan de rechtbank, één of meerdere veref-
fenaars.

Bestemming activa
Art. 30. ingeval van ontbinding worden de activa, na

aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging,
stichting of inrichting die hetzelfde doel nastreeft als deze vereni-
ging.

Zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de alge-
mene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een keuze,
of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden
goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting
waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij
komt.

Algemene bepalingen
Art. 31. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,

blijven de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 en de gebruiken
inzage verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

Hasselt, 26 oktober 2000.
(Volgen de handtekeningen.)
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N. 1656 (25247 — 25247P)
Olivia Hendrickx Trust Foundation

Wolstraat 18
2200 Herentals

Identificatienummer : 1656/2001

STATUTEN

Het jaar tweeduizend, op zeven december.
Voor mij, Jan Van Hemeldonck, notaris te Olen.

Zijn verschenen :
1. Mevr. De Reze, Ilse Denise Vital, wonende te Herentals,

Wolstraat 18, Belg.
2. De heer Hendrickx, Eddy Frans Louis, industrieel, wonende te

Herentals, Wolstraat 18, Belg.
3. Dokter mevr. De Reze, Christel Arselie Jozef, huisarts, wonende

te Herentals, Hikstraat 29, Belg.
4. Mejuffr. De Reze, Hilde Mathilde Victor, bediende, wonende te

Herentals, Hikstraat 29/2A, Belg.
5. Dokter Van Gool, Stefaan Willy Kristiaan, hoofddocent aan

Katholieke Universiteit Leuven - Post doctoraal onderzoeker bij het
Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek K.U. – Staflid kinderhe-
mato - neuro oncologie UZ Leuven, wonende te Herent, Blauwe
Stap 13.

Welke oprichters mij, notaris, hebben verzocht de statuten
authentiek vast te stellen van de vereniging zonder winstoogmerk
die zij verklaren op te richten overeenkomstig de wet van zeven-
entwintig juni negentienhonderd éénentwintig.

TITEL I. — Naam, zetel. doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : ″Olivia Hendrickx
Trust Foundation″.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 2200 Herentals,
Wolstraat 18.

Binnen de provincie Antwerpen wordt de vestiging bepaald door
de raad van beheer, die deze kan wijzigen.

Art. 3. De vereniging stelt zich als doel :
″De ondersteuning van het geneeskundig wetenschappelijk

onderzoek in België, waaronder het wetenschappelijk kankeronder-
zoek″.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwe-
zenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan ter uitvoering van haar doel o.m. eigen-
dommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren,
personeel aannemen, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten,
fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten die haar doel
verrechtvaardigen, uitoefenen of laten uitoefenen.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie
leden.

De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.
De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De volheid

van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de
algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden.

De wettelijke bepalingen (artikelen 7 tot 10 van de wet van zeven-
entwintig juni negentienhonderd éénentwintig) zijn alleen op hen
toepasselijk.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door de raad van beheer als zodanig
wordt aanvaard. De raad van beheer bepaalt of dit nieuw lid
werkend of niet-werkend lid is.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden of beschermde
leden tot de vereniging toelaten.

Art. 8. De leden zijn aan de vereniging geen jaarlijkse bijdrage
verschuldigd. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekende brief aan de raad van beheer ter
kennis gebracht worden. De uitsluiting van een lid kan slechts door
de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde der
stemmen uitgesproken worden.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste drie beheerders. Minstens de helft plus één van de
leden van de raad van beheer moeten ouders, voogd of verwant tot
in de derde graad zijn van Olivia Hendrickx, geboren te Herentals
op negentien mei negentienhonderd zevenennegentig en overleden
te Herentals op tien april tweeduizend.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te
allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos
uit. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder
worden binnen één maand in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekend gemaakt.

Art. 12. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
vier jaar en zijn herkiesbaar. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de
termijn beperkt tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het
aantal beheerders is teruggevallen, dan blijven de beheerders in
functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Art. 13. § 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
eventueel meerdere ondervoorzitters, een secretaris en een penning-
meester.

De voorzitter of de secretaris en een beheerder roepen de raad
bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor.

In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig voorge-
zeten door de penningmeester of door de oudste van de aanwezige
beheerders, indien ook de penningmeester afwezig is.

§ 2. De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft
van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheld van stemmen. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt,
bepalend.

§ 3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die onder-
tekend worden door de voorzitter en door de secretaris of een
beheerder en ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere
akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secre-
taris of een beheerder.

Art. 14. § 1. De raad van beheer leidt de zaken van de vereni-
ging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de
wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Hij treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad
kan alle handelingen van beheer verrichten en bovendien alle daden
van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het
vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen
en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke
uitwinning, van het lenen en uitlenen, van alle handels- en bankver-
richtingen, van het opheffen van hypotheken.

§ 2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig
verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee beheer-
ders. Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

De raad van beheer kan voor bepaalde handelingen en taken, en
voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid of verantwoor-
delijkheid, overdragen aan dagelijks bestuur, aan één of meerdere
van de beheerders of zelfs aan een persoon, al dan niet lid van de
vereniging.

§ 3. De raad van beheer neemt jaarlijks de beslissingen over de
toewijzingen van de verworven fondsen bij gewone meerderheid
der stemmen.

§ 4. De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig oordeelt.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door één van de ondervoorzitters, of door de
oudste van de aanwezige beheerders, in deze volgorde van beschik-
baarheid.
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Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op
de algemene vergadering.

Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de
beheerders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden van de vereniging en van het uitsluiten van een
lid.

Art. 17. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.

Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begrotingen van het volgend jaar, op een datum door de raad van
beheer te bepalen, in de maand mei.

§ 2. De raad van beheer is bovendien verplicht, wanneer één
vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen.

§ 3. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, ondertekend zijn door de voorzitter of de secretaris
en een beheerder. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen
bij gewone brief, minstens tien dagen voor de vergadering.

§ 4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van
beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten
minste één vijfde van de werkende leden, moet eveneens op de
agenda worden vermeld.

Art. 18. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheld van de aanwezige en vertegenwoor-
digde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter.

§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee
derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoor-
digd is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergade-
ring. Tot wijziging van het doel (of van haar doeleinden) van de
vergadering kan slechts met éénparigheid van stemmen worden
besloten.

§ 3. Dezelfde regels van twee derden in paragraaf 2 omschreven,
dienen te worden nageleefd bij ontbinding van de vereniging.

§ 4. Een meerderheld van twee derde der stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid.

Art. 19. Van elke vergadering warden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter of de secretaris en een
beheerder, en opgenomen worden in een bijzonder register.

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voor-
zitter, de secretaris of een beheerder.

Leden, alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het
recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot
éénendertig december. In afwijking hiervan loopt het eerste boek-
jaar van de dag van de oprichting tot éénendertig december
tweeduizend en een.

De jaarvergadering, waarop het bestuur rekening en verantwoor-
ding doet en kwijting vraagt voor zijn beheer, wordt ieder jaar
gehouden zoals voormeld in artikel 17.

Art. 21. De raad van beheer bereidt de rekeningen en de begro-
tingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 22. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en
van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergade-
ring tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in artikel 19,
par. 2 en par. 3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging of
stichting in Vlaanderen die een gelijkaardig doel nastreven.

TITEL VII. — Eindbeschikking

Art. 24. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk, de algemene
wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken
terzake.

Onmiddellijk hierna hebben de verschijners zich vergaderd in de
algemene vergadering en hebben aangesteld voor een periode van
vier jaar tot leden van de raad van beheer : Ilse De Reze, Eddy
Hendrickx, Christel De Reze en Hilde De Reze, allen voornoemd.

Deze hebben zich dan onmiddellijk vergaderd in de raad van
beheer en hebben aangesteld als :

Voorzitter : Ilse De Reze, voornoemd;
Ondervoorzitter : Christel De Reze, voornoemd;
Secretaris : Hilde De Reze, voornoemd;
Penningmeester : Eddy Hendrickx, voornoemd;
Allen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
De raad van beheer beslist tevens dat de voorzitter en de

penningmeester voornoemd, het dagelijks bestuur zullen waar-
nemen bij afzonderlijke handtekening, behoudens de beslissingen
betreffende een waarde van meer dan honderd duizend frank (BEF.
100 000) waarvoor hun gezamenlijke handtekening vereist is.

Waarvan akte.
Opgemaakt en verleden te Olen.
Na integrale voorlezing van al wat voorgaat en toelichting

daarbij, hebben de verschijners en ik, notaris, deze akte getekend.
Geregistreerd drie bladen, zonder verzending te Herentals, Regis-

tratie II, de 11 december 2000, boek 116, blad 35, vak 17. Ontvangen
duizend (1000 BEF).

(Get.) R. Van Mechelen,
ontvanger.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Van Hemeldonck,
notaris.

N. 1657 (25725 — 25725P)
Evangelische Gemeenschap « De Rots »

Nonnentap 14/2
3800 Sint-Truiden

Identificatienummer : 1657/2001

STATUTEN

De hierna vermelde personen :
1. Stippelmans, Antoine, Nonnentaplaan 52, 3800 Sint-Truiden;
2. Sacré, Jenny, Middenlaan 69, 3800 Sint-Truiden;
3. Adams, Franciszek, Nonnentap 14/2, 3800 Sint-Truiden,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze onderhandse
akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921. Zij hebben de volgende statuten
opgesteld in de stichtingsvergadering op 21 november 2000.

TITEL I. — Naam, historische toelichting, zetel

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : Evangelische
Gemeenschap « De Rots », afgekort : « De Rots » v.z.w.

Art. 2. Historische toelichting omtrent het ontstaan : Door het
werk van de Belgische Evangelische Zending kwam onder haar
leiding en beheer vanaf 1970 de Evangelische Gemeenschap te Sint-
Truiden tot stand. Tot en met het jaar 2000 functioneerde deze
Gemeenschap praktisch en administratief als een plaatselijke afde-
ling van de v.z.w. Nederlandstalige Evangelische Zending in België
v.z.w. te Brussel, om vanaf 1 januari 2001 haar activiteiten als
zelfstandige vereniging verder te zetten.

Art. 3. De zetel der vereniging is gevestigd te Sint-Truiden. De
beheerraad kan te allen tijde beslissen de zetel van de vereniging te
verplaatsen over het Belgisch grondgebied.
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TITEL II. — Grondslag, doel, duur

Art. 4. De vereniging aanvaardt als haar grondslag de ganse
Heilige Schrift als door God geı̈nspireerd, onfeilbaar, gezaghebbend.
Zij belijdt dat het eeuwige behoud voor elke mens slechts mogelijk
is door de aanvaarding van het volbrachte werk van Jezus Christus.
Het leven van de leden moet met deze grondslag overeenstemmen.

Zij gebruikt als verdere uitwerking van haar grondslag het
document « Identiteit van de gemeente » wat een onderdeel is van
het huishoudelijk reglement.

Art. 5. De vereniging heeft tot doel het Evangelie, de boodschap
van redding door Jezus Christus, bekend te maken en de daaruit
voortvloeiende christelijke levensvisie op grond van de bijbel, het
woord van God, te bevorderen.

Daartoe wil zij alle mensen zowel op materieel als op geestelijk
gebied tot hulp en steun zijn door haar activiteiten. Deze kunnen
bestaan uit het inrichten van religieuze bijeenkomsten en/of studie-
dagen; het al dan niet tegen betaling organiseren van socio-culturele
activiteiten, zoals tentoonstellingen, voorstellingen en concerten; het
verspreiden of verkopen van lectuur; en andere activiteiten die
mogelijk op een ondergeschikte wijze de vorm kunnen aannemen
van een handelsdaad, steeds op voorwaarde dat de opbrengst ten
goede komt van het door de vereniging gestelde doel. Deze opsom-
mingen zijn slechts als voorbeeld gegeven en zijn in geen geval
limitatief.

Het geheel van haar activiteiten zal steeds erop gericht zijn het
geestelijk en eeuwig welzijn van de bevolking te behartigen door
de uitstraling van de bijbels-christelijke leer.

Zij zal personeel in dienst kunnen nemen en alle roerende en
onroerende goederen in vruchtgebruik of eigendom mogen bezitten
die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Art. 6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, en kan
te allen tijde ontbonden worden.

TITEL III. — Leden

Art. 7. De vereniging heeft gewone en toetredende leden.

Het aantal gewone leden van de vereniging is onbeperkt, maar
mag niet minder zijn dan drie. De ondergetekende oprichters zijn
de eerste gewone leden van de vereniging. De gewone leden hebben
alle rechten en verplichtingen zoals vermeld in de wet van
27 juni 1921 om de vereniging te beheren. Zij kunnen deze uitoe-
fenen zodra zij als gewoon lid aanvaard zijn.

Art. 8. De toetredende leden nemen deel aan de activiteiten van
de vereniging. Hun rechten en plichten worden vastgesteld in het
huishoudelijk reglement van de vereniging. Zij kunnen hun stem
niet uitbrengen in de algemene vergadering, noch daartoe gevol-
machtigd worden door een gewoon lid.

Art. 9. Personen die als gewoon lid tot de vereniging wensen toe
te treden dienen daarvoor een aanvraag in bij de beheerraad. Door
deze aanvraag verklaren de kandidaat-leden uitdrukkelijk akkoord
te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging.

De beheerraad aanvaardt de kandidaat-leden op grond van de
procedure omschreven in het huishoudelijk reglement. Noch de
beheerraad noch de algemene vergadering kunnen verplicht
worden zich te verantwoorden over de uitslag van deze beraadsla-
gingen indien daardoor vertrouwelijke gegevens uit de persoonlijke
sfeer of vanuit de pastorale werking van de gemeenschap zouden
worden bekend gemaakt.

Art. 10. Het lidmaatschap neemt een einde door ontslag in te
dienen bij de beheerraad van de vereniging, door het overlijden van
het lid, of door uitsluiting. De leden van de algemene vergadering
die om de een of andere reden de nauwe voeling verliezen met de
activiteiten van de vereniging, worden geacht ontslag te nemen.

Elk lid dat door zijn levenswijze niet meer beantwoordt of
afbreuk doet aan het doel of de goede naam van de vereniging en
haar getuigenis schaadt, kan uitgesloten worden.

De criteria en de te volgen procedures voor ontslag en voor
uitsluiting van de leden zijn vastgelegd in het huishoudelijk regle-
ment. Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene
vergadering op voordracht van de beheerraad.

Art. 11. Zowel bij ontslag, bij overlijden als bij uitsluiting kan de
betrokkene noch zijn erfgenamen, enige aanspraak maken op het
vermogen van de vereniging, de vrijwillig gestorte bijdragen of de
inbrengingen van de betrokkenen.

Uitzondering hierop zijn de inbrengingen in geld als er een
terugbetalingsovereenkomst, was afgesloten tussen de betrokkene
en de vereniging. In zulke gevallen zal het contract de voorziene
voorwaarden van uitvoering behouden.

Art. 12. De leden van de vereniging kunnen niet verplicht
worden tot het betalen van enige bijdrage. Zij hebben geen persoon-
lijke aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vereniging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de
vereniging en wordt samengesteld door de gewone leden van de
vereniging.

De algemene vergadering komt elk jaar samen vóór 1 maart, en
verder zo vaak de belangen van de vereniging dit vereisen. Ze
wordt bijeengeroepen door de beheerraad, op verzoek van de
voorzitter, of op verzoek van één vijfde der leden die dit schriftelijk
indienen bij de beheerraad. Al de leden moeten worden uitgeno-
digd.

De algemene vergadering is wettig vergaderd en kan geldig
beslissen wat het aantal aanwezige leden ook moge zijn, uitgezon-
derd voor de situaties omschreven in artikel 17.

Art. 14. De schriftelijke oproeping tot een algemene vergadering
vermeldt : datum, uur en plaats van de vergadering, evenals de
dagorde. Deze wordt tenminste acht dagen vóór de vergadering aan
elk lid overhandigd of verstuurd en is ondertekend door wie de
vergadering bijeenroept.

De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die niet op
de dagorde voorkomen als alle leden persoonlijk tegenwoordig zijn,
en nadat zij met een gewone meerderheid hun instemming aan deze
wijziging van de dagorde gegeven hebben.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij
ontstentenis van deze door de beheerder die het langst in functie is.

Alle leden kunnen slechts één stem uitbrengen.

Art. 15. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten
vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht tot stemming
geven aan een ander lid van de vereniging. Een lid kan slechts één
volmachtstem uitbrengen.

Bij staking van stemmen wordt het punt terugverwezen naar de
beheerraad. Indien de algemene vergadering bij een tweede beraad-
slaging over hetzelfde punt opnieuw tot staking van stemmen komt,
is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslag-
gevend.

Over personen wordt bij geheime stemming beslist. In zulke
gevallen nemen de betrokkenen geen deel aan de stemming. Aange-
stelde en bezoldigde werknemers die deel uitmaken van de alge-
mene vergadering, nemen geen deel aan de beraadslagingen en
stemmingen die hen betreffen.

Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd tot de
wijziging der statuten, het benoemen en ontslaan der beheerders,
de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen, de vrijwillige
ontbinding van de vereniging en de uitsluiting van leden.

Al de beslissingen die de grenzen overschrijden van de bevoegd-
heid van de beheerraad bepaald door de wet of door de statuten,
behoren eveneens tot het gezag van de algemene vergadering.

Art. 17. In het algemeen worden besluiten van de algemene
vergadering genomen met een twee derden meerderheid van de
stemmen.

Hierop gelden de volgende uitzonderingen :

De benoemingen en afzettingen van beheerders en de uitsluiting
van een lid gebeuren met een twee derden meerderheid der
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Met verwijzing naar de artikelen 4, 8, en 20 van de wet van
27 juni 1921 is in eerste zitting de aanwezigheid of vertegenwoor-
diging van twee derden der leden vereist voor de wijziging van de
statuten of van de doelstelling, evenals voor de ontbinding van de
vereniging.
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Een twee derden meerderheid is vereist voor de wijziging van de
statuten, de wijziging van de grondslag of de ontbinding van de
vereniging.

Voor de wijziging van de doelstelling is éénparigheid van
stemmen vereist.

Bij onvoldoende aanwezigheid kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden zoals bepaald in artikel 14. Deze beslist
geldig ongeacht het aantal aanwezigen, maar met een meerderheid
van twee derden der stemmen.

De besluiten van deze tweede vergadering moeten door de
burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

Elke wijziging van de statuten van de vereniging, evenals haar
ontbinding wordt binnen een maand in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad bekend gemaakt.

Art. 18. De notulen van de algemene vergadering worden opge-
tekend in een register of op losse bladen, bijeengehouden in een kaft
en voorzien van een volgnummer, en bijgehouden op het adres van
de zetel.

Zij kunnen door al wie een wettig belang kan aantonen evenals
door de leden worden opgevraagd.

Zij worden ondertekend door twee beheerders. Voor de uittrek-
sels ervan volstaat eveneens de handtekening van twee beheerders.

TITEL V. — Beheerraad

Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door een beheerraad,
samengesteld uit minimum drie leden.

Deze worden door de algemene vergadering benoemd onder de
gewone leden van de vereniging die voldoen aan de bijbelse
kwalificaties van verantwoordelijken, en in het bijzonder die voor
oudsten of diakenen. Deze kwalificaties worden omschreven in het
huishoudelijk reglement van de vereniging.

Elk mandaat loopt voor drie jaar en is hernieuwbaar.

De mandaten worden in de regel niet vergoed.

Art. 20. Als het aantal beheerders is teruggevallen beneden het
minimum, wordt door de overblijvende beheerders binnen de
3 maanden een algemene vergadering bijeengeroepen om nieuwe
beheerders te verkiezen. Elke beheerder, aangeduid om te voorzien
in een tijdens het mandaat opengevallen plaats, is slechts benoemd
voor de tijd dat het mandaat nog duurt.

Art. 21. De beheerraad kiest uit zijn leden een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en elke andere functie die nodig
geacht wordt voor de goede functionering van de beheerraad.

De voorzitter moet steeds voldoen aan de kwalificaties die de
bijbel stelt voor een oudste of diaken.

Art. 22. De beheerraad vergadert op verzoek van de voorzitter
of op vraag van twee beheerders. Bij ontstentenis of verhindering
van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de
beheerder die het langst in functie is.

Beslissingen van de beheerraad zijn slechts geldig en bindend als
ze genomen worden met een gewone meerderheid en in aanwezig-
heid van de helft der beheerders.

In geval van staking van stemmen wordt het punt voor een
definitieve beslissing verwezen naar de eerstvolgende vergadering.
Bij nieuwe staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn
vervanger doorslaggevend.

Art. 23. De notulen van elke vergadering worden opgetekend in
een register of op losse bladen, bijeengehouden in een kaft en
voorzien van een volgnummer, en bijgehouden op de zetel van de
vereniging.

Deze notulen, evenals de uittreksels, worden geldig ondertekend
door twee beheerders.

Art. 24. De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht om alle
daden van beheer te stellen, met uitzondering van die welke bij de
wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Hij is tevens bevoegd personeel in dienst te nemen en te ontslaan.

Bij alle zeer belangrijke aangelegenheden, zoals o.a. de aanstel-
ling of het ontslag van personeel, ernstige financiële operaties, enz.
zal de zin van de te nemen beslissingen bepaald worden door een
advies van de algemene vergadering.

Voor alle administratieve zaken volstaan de handtekening(en)
van de voorzitter of de secretaris, of een door haar gemachtigd
persoon. De vereniging is door deze handtekeningen wettelijk
gebonden.

Alle financiële aangelegenheden worden ondertekend door de
penningmeester tot een bedrag, vastgesteld door de beheerraad op
haar eerste vergadering. Boven dit bedrag is een bijkomende
handtekening van de voorzitter of secretaris vereist.

Dit bedrag kan door de beheerraad op een van haar vergade-
ringen aangepast worden door een besluit genomen in aanwezig-
heid van de helft der beheerders en met een gewone meerderheid
van de stemmen. Deze beslissing wordt opgenomen in het verslag
van de vergadering.

De beheerraad zal een huishoudelijk reglement opstellen en ter
goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Dit huis-
houdelijk reglement, evenals alle latere wijzigingen, wordt
aanvaard in aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden
van de gewone leden en met een twee derden meerderheid der
stemmen.

Art. 25. De beheerraad kan het dagelijks beheer van de vereni-
ging in opdracht geven aan één door haar aangestelde persoon, met
gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit beheer
verbonden. Zij stelt de bevoegdheid van deze persoon vast.

TITEL VI. — Rekeningen en begrotingen

Art. 26. Het boekjaar eindigt op 31 december. De beheerraad
maakt de rekeningen op van het afgelopen jaar, evenals de begro-
ting van het volgend jaar en legt ze ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering.

Op 1 januari 2001 wordt het beschikbare patrimonium van de
plaatselijke afdeling van de N.E.Z.B. vzw bepaald en aan onderha-
vige vereniging overgedragen.

TITEL VII. — Ontbinding, vereffening, slotbepalingen

Art. 27. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 28. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, of rechterlijk,
op welk ogenblik en door welke oorzaak zij zich ook voordoet,
wordt het netto overblijvend actief, na de vereffening van de
schulden en de aanzuivering van de lasten, overgemaakt aan de
v.z.w. Tear Fund, Groenstraat 19 te 1800 Vilvoorde, of haar wettelijke
opvolger.

Art. 29. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten werd
voorzien, wordt verwezen naar wat bepaald wordt de wet van
27 juni 1921 en naar het huishoudelijk reglement van de vereniging.

RAAD VAN BEHEER

De algemene Vergadering stelt in haar eerste en stichtende
vergadering aan als beheerraadsleden :

1. Voorzitter : Stippelmans, Antoine, magazijner-verkoper,
Nonnentaplaan 52, 3800 Sint-Truiden.

2. Secretaris : Sacré, Jenny, huisvrouw, Middenlaan 69, 3800 Sint-
Truiden.

3. Adams, Franciszek, gepensioneerde, Nonnentap 14/2,
3800 Sint-Truiden.

4. Stippelmans, Marcus, bediende, Nonnentap 68, 9800 Sint-
Truiden.

Sint-Truiden, 21 november 2000.

Voor echt verklaard en ondertekend :

(Volgen de handtekeningen.)
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N. 1658 (23399)
Fonds de Développement des Universités libres,

établissement d’utilité publique

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1820/71

BILAN — COMPTES ET RECETTES — BUDGET

Bilan au 31 décembre 1999
(en BEF)

Actif

Obligataires à recevoir ............................................................................................................................................................................ P.M.
Dépôts du Fonds auprès de la Fortis Banque :

Produit emprunt 1971-1986................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1972-1987................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1973-1989................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1975-1990................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1975-1990................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1977-1983-1991 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1977-1984-1992 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1978-1985-1993 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1978-1985-1993 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1979-1987-1994 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1979-1986-1994 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1980-1985-1990-1995 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1983-1987-1992-1997 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1983-1988-1993-1998 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1984-1989-1994-1999 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1985-1990-1995-2000 ............................................................................................................................................. 600 000 000

600 000 000

Prorata d’intérêts courus et non échus sur dépôt du fonds :
Produit emprunt 1971-1986................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1972-1987................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1973-1989................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1975-1990................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1975-1990................................................................................................................................................................ 0
Produit emprunt 1977-1983-1991 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1977-1984-1992 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1978-1985-1993 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1978-1985-1993 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1979-1987-1994 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1979-1986-1994 ...................................................................................................................................................... 0
Produit emprunt 1980-1985-1990-1995 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1983-1987-1992-1997 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1983-1988-1993-1998 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1984-1989-1994-1999 ............................................................................................................................................. 0
Produit emprunt 1985-1990-1995-2000 ............................................................................................................................................. 21 000 000

21 000 000
Compte à terme (5 ans) .......................................................................................................................................................................... 700 000
Compte à terme (3 ans) Fortis Banque................................................................................................................................................ 500 000
Compte ordinaire Fortis Banque........................................................................................................................................................... 1 051 105

623 251 105
Passif

Capital........................................................................................................................................................................................................ 1 000 000
Emprunts obligataires :

Emprunt 1971-1986.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1972-1987.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1973-1989.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1975-1990.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1975-1990.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1977-1983-1991..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1977-1984-1992..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1978-1985-1993..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1978-1985-1993..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1979-1987-1994..................................................................................................................................................................... 0
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Emprunt 1979-1986-1994..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1980-1985-1990-1995 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1983-1987-1992-1997 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1983-1988-1993-1998 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1984-1989-1994-1999 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1985-1990-1995-2000 ........................................................................................................................................................... 600 000 000

600 000 000
Prorata d’intérêts courus et non échus sur emprunts obligataires :

Emprunt 1971-1986.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1972-1987.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1973-1989.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1975-1990.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1975-1990.............................................................................................................................................................................. 0
Emprunt 1977-1983-1991..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1977-1984-1992..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1978-1985-1993..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1978-1985-1993..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1979-1987-1994..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1979-1986-1994..................................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1980-1985-1990-1995 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1983-1987-1992-1997 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1983-1988-1993-1998 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1984-1989-1994-1999 ........................................................................................................................................................... 0
Emprunt 1985-1990-1995-2000 ........................................................................................................................................................... 21 000 000

21 000 000
Résultats cumulés :

Report du résultat......................................................................................................................................... 1 465 099
Résultat 1998.................................................................................................................................................. − 213 994

1 251 105

623 251 105
Compte de résultats 1999

(en BEF)

Charges

Frais de fonctionnement......................................................................................................................................................................... 250 000
Publication des résultats 1997 ............................................................................................................................................................... 23 172
Publication des résultats 1998 ............................................................................................................................................................... 11 586
Intérêts courus sur :
Emprunts 1984-1989-1994-1999 :

Intérêts échus au 30 juin 1999 .................................................................................................................... 33 750 001
Intérêts non échus au 31 décembre 1999.................................................................................................. 0

33 750 001
Emprunts 1985-1990-1995-2000 :

Intérêts échus au 30 juin 1999 .................................................................................................................... 21 000 000
Intérêts non échus au 31 décembre 1999.................................................................................................. 21 000 000

42 000 000

76 034 759
Produits

Intérêts sur compte à terme (5 ans) Fortis Banque ........................................................................................................................... 25 585
Montants en compte à terme (3 ans) Fortis Banque ......................................................................................................................... 20 612
Intérêts sur compte ordinaire Fortis Banque...................................................................................................................................... 24 567

Intérêts courus sur dépôts :
Produit emprunt 1984-1989-1994-1999 :
Intérêts échus au 30 juin 1999 .................................................................................................................... 33 750 001
Intérêts non échus au 31 décembre 1999.................................................................................................. 0

33 750 001
Produit emprunt 1985-1990-1995-2000 :
Intérêts échus au 30 juin 1999 .................................................................................................................... 21 000 000
Intérêts non échus au 31 décembre 1999.................................................................................................. 21 000 000

42 000 000
Résultat de l’exercice 1999 ..................................................................................................................................................................... 213 994

76 034 759
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Budget de trésorerie 2000
(en BEF)

Recettes

1. Versement par la Fortis Banque des dépôts relatifs au 15e emprunt obligataire ................................................................... 600 000 000
2. Intérêts sur compte à terme (5 ans) Fortis Banque ...................................................................................................................... 25 585

Intérêts sur compte à terme (3 ans) Fortis Banque ...................................................................................................................... 13 175
Intérêts sur compte ordinaire Fortis Banque................................................................................................................................. 26 803

3. Différence ............................................................................................................................................................................................. 184 437

600 250 000
Dépenses

1. Remboursement par le Fonds du 16e emprunt aux obligataires ............................................................................................... 600 000 000
2. Frais de fonctionnement (estimation) ............................................................................................................................................. 250 000

600 250 000
Compte de résultats au 31 décembre 2000

(en BEF)

Débit
Frais de fonctionnement......................................................................................................................................................................... 250 000
Intérêts courus sur emprunts ................................................................................................................................................................ P.M.

250 000
Crédit

Intérêts sur compte à terme (5 ans) Fortis Banque ........................................................................................................................... 25 585
Intérêts sur compte à terme (3 ans) Fortis Banque ........................................................................................................................... 13 175
Intérêts sur compte ordinaire Fortis Banque...................................................................................................................................... 26 803
Intérêts courus sur dépôts ..................................................................................................................................................................... P.M.
Résultat exercice 2000 ............................................................................................................................................................................. 184 437

250 000
Préfiguration des comptes au 31 décembre 2000

Bilan au 31 décembre 2000
(en BEF)

Actif
Dépôts du Fonds à la Fortis Banque.................................................................................................................................................... —
Prorata d’intérêts courus sur dépôts.................................................................................................................................................... P.M.
Compte à terme (5 ans) Fortis Banque................................................................................................................................................ 700 000
Compte à terme (3 ans) Fortis Banque................................................................................................................................................ 500 000
Compte ordinaire Fortis Banque........................................................................................................................................................... 866 668

2 066 668

Passif
Capital........................................................................................................................................................................................................ 1 000 000
Emprunts obligataires ............................................................................................................................................................................. P.M.
Prorata d’intérêts courus sur prêts....................................................................................................................................................... P.M.
Résultats cumulés au 31 décembre 2000 ............................................................................................................................................. 1 066 668

2 066 668

Pour copie conforme :

(Signé) Karel Tavernier,
secrétaire-trésorier.

Fonds voor de Ontwikkeling van de Vrije Universiteiten,
instelling van openbaar nut

1000 Brussel
Identificatienummer : 1820/71

BALANS — REKENINGEN EN ONTVANGSTEN
BEGROTING

Balans per 31 december 1999
(in BEF)

Actief

Obligatiehouders te ontvangen............................................................................................................................................................. P.M.
Deposito’s van het Fonds bij Fortis Bank :

Opbrengst lening 1971-1986............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1972-1987............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1973-1989............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1975-1990............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1975-1990............................................................................................................................................................... 0
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Opbrengst lening 1977-1983-1991 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1977-1984-1992 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1978-1985-1993 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1978-1985-1993 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1979-1987-1994 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1979-1986-1994 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1980-1985-1990-1995 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1983-1987-1992-1997 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1983-1988-1993-1998 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1984-1989-1994-1999 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1985-1990-1995-2000 ............................................................................................................................................ 600 000 000

600 000 000

Prorata verlopen en niet vervallen interesten op deposito’s van Fonds :
Opbrengst lening 1971-1986............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1972-1987............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1973-1989............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1975-1990............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1975-1990............................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1977-1983-1991 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1977-1984-1992 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1978-1985-1993 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1978-1985-1993 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1979-1987-1994 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1979-1986-1994 ..................................................................................................................................................... 0
Opbrengst lening 1980-1985-1990-1995 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1983-1987-1992-1997 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1983-1988-1993-1998 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1984-1989-1994-1999 ............................................................................................................................................ 0
Opbrengst lening 1985-1990-1995-2000 ............................................................................................................................................ 21 000 000

21 000 000
Rekening op termijn (5 jaar) Fortis Bank ............................................................................................................................................ 700 000
Rekening op termijn (3 jaar) Fortis Bank ............................................................................................................................................ 500 000
Gewone rekening Fortis Bank ............................................................................................................................................................... 1 051 105

623 251 105
Passief

Kapitaal...................................................................................................................................................................................................... 1 000 000
Obligatieleningen :

Lening 1971-1986 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1972-1987 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1973-1989 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1975-1990 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1975-1990 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1977-1983-1991 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1977-1984-1992 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1978-1985-1993 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1978-1985-1993 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1979-1987-1994 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1979-1986-1994 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1980-1985-1990-1995............................................................................................................................................................... 0
Lening 1983-1987-1992-1997............................................................................................................................................................... 0
Lening 1983-1988-1993-1998............................................................................................................................................................... 0
Lening 1984-1989-1994-1999............................................................................................................................................................... 0
Lening 1985-1990-1995-2000............................................................................................................................................................... 600 000 000

600 000 000
Prorata verlopen en niet vervallen intresten op obligatieleningen :

Lening 1971-1986 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1972-1987 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1973-1989 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1975-1990 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1975-1990 ................................................................................................................................................................................. 0
Lening 1977-1983-1991 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1977-1984-1992 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1978-1985-1993 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1978-1985-1993 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1979-1987-1994 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1979-1986-1994 ........................................................................................................................................................................ 0
Lening 1980-1985-1990-1995............................................................................................................................................................... 0
Lening 1983-1987-1992-1997............................................................................................................................................................... 0
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Lening 1983-1988-1993-1998............................................................................................................................................................... 0
Lening 1984-1989-1994-1999............................................................................................................................................................... 0
Lening 1985-1990-1995-2000............................................................................................................................................................... 21 000 000

21 000 000
Samengevoegde resultaten :

Overgedragen resultaat ............................................................................................................................... 1 465 099
Resultaat 1998................................................................................................................................................ − 213 994

1 251 105

623 251 105
Resultatenrekening 1999

(in BEF)

Lasten

Werkingskosten ........................................................................................................................................................................................ 250 000
Publicatie rekeningen 1997 .................................................................................................................................................................... 23 172
Publicatie rekeningen 1998 .................................................................................................................................................................... 11 586
Verlopen intresten op :
Lening 1984-1989-1994-1999 :

Vervallen intresten per 30 juni 1999.......................................................................................................... 33 750 001
Niet-vervallen intresten per 31 december 1999....................................................................................... 0

33 750 001
Lening 1985-1990-1995-2000 :

Vervallen intresten per 30 juni 1999.......................................................................................................... 21 000 000
Niet-vervallen intresten per 31 december 1999....................................................................................... 21 000 000

42 000 000

76 034 759
Opbrengsten

Intresten op rekening op termijn (5 jaar) Fortis Bank ...................................................................................................................... 25 585
Intresten op rekening op termijn (3 jaar) Fortis Bank ...................................................................................................................... 20 612
Intresten op gewone rekening Fortis Bank......................................................................................................................................... 24 567

Verlopen intresten op deposito’s :
Opbrengst lening 1984-1989-1994-1999 :
Vervallen intresten per 30 juni 1999.......................................................................................................... 33 750 001
Niet-vervallen intresten per 31 december 1999....................................................................................... 0

33 750 001
Opbrengst lening 1985-1990-1995-2000 :
Vervallen intresten per 30 juni 1999.......................................................................................................... 21 000 000
Niet-vervallen intresten per 31 december 1999....................................................................................... 21 000 000

42 000 000
Resultaat van het boekjaar 1999............................................................................................................................................................ 213 994

76 034 759
Thesauriebudget 2000

(in BEF)

Ontvangsten

1. Terugstorting door de Fortis Bank van de deposito’s met betrekking tot de 16e obligatielening ...................................... 600 000 000
2. Intresten op rekening op termijn (5 jaar) Fortis Bank ................................................................................................................. 25 585

Intresten op rekening op termijn (3 jaar) Fortis Bank ................................................................................................................. 13 175
Intresten op gewone rekening Fortis Bank.................................................................................................................................... 26 803

3. Verschil ................................................................................................................................................................................................. 184 437

600 250 000
Uitgaven

1. Terugstorting door het Fonds van 16e lening aan de obligatieouders ..................................................................................... 600 000 000
2. Werkingskosten (raming) .................................................................................................................................................................. 250 000

600 250 000
Resultatenrekening per 31 december 2000

(in BEF)

Debet

Werkingskosten ........................................................................................................................................................................................ 250 000
Verlopen intresten op leningen ............................................................................................................................................................. P.M.

250 000
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Credit

Intresten op rekening op termijn (5 jaar) Fortis Bank ...................................................................................................................... 25 585
Intresten op rekening op termijn (3 jaar) Fortis Bank ...................................................................................................................... 13 175
Intresten op gewone rekening Fortis Bank......................................................................................................................................... 26 803
Verlopen intresten op deposito’s .......................................................................................................................................................... P.M.
Resultaat boekjaar 2000 .......................................................................................................................................................................... 184 437

250 000
Begroting van de rekeningen per 31 december 2000

Balans per 31 december 2000
(in BEF)

Activa

Deposito’s van Fonds bij Fortis Bank .................................................................................................................................................. —
Prorata verlopen intresten op deposito’s ............................................................................................................................................ P.M.
Rekening op termijn (5 jaar) Fortis Bank ............................................................................................................................................ 700 000
Rekening op termijn (3 jaar) Fortis Bank ............................................................................................................................................ 500 000
Gewone rekening Fortis Bank ............................................................................................................................................................... 866 668

2 066 668

Passiva

Kapitaal...................................................................................................................................................................................................... 1 000 000
Obligatieleningen..................................................................................................................................................................................... P.M.
Prorata verlopen interesten op leningen ............................................................................................................................................. P.M.
Samengevoegde resultaten per 31 december 2000 ............................................................................................................................ 1 066 668

2 066 668

Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get.) Karel Tavernier,

secretaris-penningmeester.

N. 1659 (24519)
Fédération évangélique francophone de Belgique,

en abrégé : « F.E.F.B. »

1070 Bruxelles

Numéro d’identification : 10243/90

NOUVEAUX STATUTS

Les soussignés :
Deridoux, Georges, employé, rue de la Hutte 30, 6120 Leernes,

Belge;
Dernelle, Jacques, pasteur, clos des Châtaigniers 512, bte 5,

1360 Tubize, Belge;
Herbays, Pol, comptable, rue Sous-la-Ville 18, bte 3,

5600 Sambreville, Belge;
Jotterand, Roger, pasteur, rue de l’Instruction 90, 1070 Bruxelles,

Suisse;
Lambotte, Jules, pasteur, rue Dufaux 18, 6388 Flavion, Belge;
Lefebvre, Roger, professeur de religion, rue des Blancs Curés 32,

7802 Ormeignies, Belge;
Mutyebele, Lukanda, pasteur, avenue du Castel 80, 1200

Bruxelles, Zaïrois;
Simonet, Jean-Louis, professeur de religion, rue Curé Theys 29,

6040 Jumet, Belge;
Van der Does, Eric, pasteur, rue Montagne au Chaudron 7,

1150 Bruxelles, Hollandais;
Van Kesteren, Etienne, imprimeur, clos de l’Araucaria 28,

1420 Braine-l’Alleud, Belge;
Vilain, Claude, professeur de religion, clos des Chênes 60,

1170 Bruxelles, Belge,
ont convenu, le 9 décembre 1989, de constituer ensemble et avec
toute personne qui adhérera à l’avenir, une association sans but
lucratif, dont les statuts ont été modifiés comme suit par l’assemblée
générale du 11 septembre 1999 :

Article 1er. L’association est dénommée « Fédération évangé-
lique francophone de Belgique », en abrégé : « F.E.F.B. ».

Art. 2. Son siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue de
l’Instruction 90. Il peut être transféré par décision de l’assemblée
générale dans tout autre lieu, dans la région wallonne du pays ou à
Bruxelles.

Art. 3. L’association, qui est protestante et évangélique, a pour
objet :

1° de réunir en une fédération les délégués des associations
d’Eglises, des Eglises indépendantes et des œuvres, toutes à carac-
tère protestant et évangélique;

2° d’étudier, développer et défendre les intérêts moraux, théolo-
giques et éthiques ainsi que matériels de caractère collectif de ses
membres, sans pouvoir s’immiscer dans l’activité propre à chacun
d’eux;

3° d’obtenir par l’action collective, toutes mesures en faveur de
ses membres de nature à promouvoir l’exercice de leurs activités;

4° d’affirmer le caractère protestant évangélique des ses membres,
pour éviter toute assimilation aux sectes;

5° de prendre toutes les dispositions susceptibles de favoriser la
conservation ou l’établissement d’organismes tendant aux buts
précisés aux présents statuts;

6° de faciliter l’organisation matérielle, technique et administra-
tive, pour compte de ses membres, de toutes activités, campagnes,
congrès, conférences et réunions diverses, notamment par les
médias et par l’établissement en commun de services administratifs
et auxiliaires.

7° de prévoir un mécanisme d’information et une structure de
conseil et de médiation chaque fois que des conflits atteignent des
proportions susceptibles de porter un discrédit sur le témoignage
de l’ensemble de l’organisation.

Art. 4. L’association pourra collaborer avec toute autre associa-
tion belge ou étrangère pour atteindre son but et veillera à être
reconnue d’utilité publique.

Art. 5. Les membres effectifs ne peuvent être en nombre inférieur
à trois. Ils concourent à la réalisation de l’objet social en ayant droit
de vote à l’assemblée générale.

Art. 6. Sont admis dans la fédération, les délégués mandatés par
les associations qui adhèrent aux présents statuts et qui se confor-
ment au règlement d’ordre intérieur.

Art. 7. Le nombre de représentants d’une association membre de
la fédération sera établi selon un mode de calcul défini par le
règlement d’ordre intérieur.

Les admissions de délégués de nouvelles associations sont déci-
dées souverainement par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration.

Art. 8. Toute nouvelle demande d’admission au sein de la
« F.E.F.B. » doit être adressée par écrit au conseil d’administration.
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Art. 9. La décision, la suspension et l’exclusion des membres se
font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi du 27 juin
1921.

Art. 10. L’assemblée générale composée de ses membres est le
pouvoir souverain de l’association.

Sauf stipulation contraire, les décisions sont prises à la majorité
simple des membres présents, les abstentions intervenant dans le
calcul. Il en est de même au conseil d’administration.

Les débats de l’assemblée générale et du conseil d’administration
sont dirigés par le président ou le vice-président; en cas d’absence,
sans mandat, le conseil d’administration désignera en son sein un
président de séance.

Art. 11. Le secrétaire est en fait le responsable du secrétariat.
Pour certaines missions déterminées, il pourra s’adjoindre le

personnel nécessaire à sa tâche, avec l’approbation du conseil
d’administration.

Art. 12. Il doit être tenu, au moins une fois l’an et en tout cas
avant le 30 avril, une assemblée générale à laquelle seront soumis
les comptes de l’année écoulée arrêtés au 31 décembre ainsi que le
budget de l’année suivante.

La « F.E.F.B. peut aussi tenir une assemblée générale sur décision
du conseil d’administration pour des décisions urgentes.

Elle pourra aussi être réunie en assemblée générale extraordinaire
à tout moment à la demande d’un cinquième des membres au
moins.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés
dans la convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués.
Art. 13. L’ordre du jour est établi par le conseil d’administration.
Les convocations à l’assemblée générale envoyées aux membres

au moins quinze jours avant la séance.
Si un membre désire voir porter un problème à l’ordre du jour, il

est tenu de la soumettre, par écrit, à l’approbation du conseil
d’administration.

Dans cette hypothèse, le conseil d’administration s’engage à
porter ce problème devant l’assemblée générale qui se réunira sur
convocation envoyée aux membres au moins trente jours avant la
séance.

Ce délai spécial de trente jours devra également être respecté dans
l’hypothèse visée par l’article 12, § 3.

Art. 14. Tout membre absent à l’assemblée générale peut donner
par écrit une procuration à un autre membre.

Toutefois, un membre ne peut être titulaire que d’une procuration.
Art. 15. L’assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié

des membres sont présents ou représentés. Dans le cas où ce
quorum n’est pas atteint, il sera convoqué une seconde assemblée
générale qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre
des présents.

Art. 16. La « F.E.F.B. » est gérée par un conseil d’administration
élu par l’assemblée générale, pour quatre ans, et renouvelable par
moitié tous les deux ans, les sortants étant rééligibles. La composi-
tion du conseil d’administration est déterminée par le règlement
d’ordre intérieur.

Art. 17. En cas de vacance d’un mandat, le conseil d’administra-
tion pourra pourvoir au remplacement jusqu’à l’assemblée générale
suivante qui élira un candidat pour terminer le mandat.

Art. 18. L’assemblée générale élit sur proposition du conseil
d’administration en son sein un président, un vice-président, un
secrétaire et un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le conseil d’administration peut également s’adjoindre des
commissions, mais sous la responsabilité d’au moins un adminis-
trateur.

Art. 19. Le conseil se réunit sur convocation du président ou de
deux administrateurs.

Il détermine en fin de séance la date de la réunion suivante, son
ordre du jour et le consigne au rapport dont copie aux absents de la
réunion.

Un conseil extraordinaire peut être convoqué à la demande de la
moitié des membres pour une raison urgente.

Art. 20. Le conseil d’administration ne peut statuer valablement
que si la moitié des membres sont présents ou représentés, et il n’est
accepté qu’une procuration par administrateur.

Art. 21. L’administrateur qui n’est plus mandaté ou est absent,
sans excuse, à plus de deux conseils pourra être considéré comme
démissionnaire et pourra être remplacé. Il en est de même si ses
propos ou sa conduite portent préjudice à la fédération ou si son
association n’adhère plus aux statuts. La décision est prises à la
majorité des deux tiers des voix. En cas de contestation, l’assemblée
générale statuera souverainement à la majorité absolue des voix.

Art. 22. Les administrateurs ne peuvent être rétribués pour leur
mandat. Toutefois, leurs frais peuvent être remboursés.

Art. 23. Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant
de cette cotisation est fixé par l’assemblée générale. Il ne pourra être
supérieur à 200 Euros.

Les associations comprenant plusieurs Eglises locales ou
plusieurs œuvres paient pour leurs délégués mandatés autant de
fois la cotisation qu’elles comptent d’Eglises locales ou d’œuvres
représentées.

Art. 24. Le conseil d’administration administre et gère l’associa-
tion et ses biens dans les limites des budgets votés par l’assemblée
générale.

Art. 25. Les actes qui engagent l’association sont signés conjoin-
tement par deux administrateurs au moins, ayant l’approbation du
conseil d’administration et lui rendant compte.

Art. 26. Toute action judidiciare, tant en demandant qu’en défen-
dant, est intentée ou soutenue au nom de l’association par le conseil
d’administration.

Art. 27. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Les dates du premier exerice social sont fixées comme suit : du
2 décembre 1989 au 31 décembre 1990.

Art. 28. En cas de dissolution, le liquidateur désigné par l’assem-
blée générale donne à l’actif net de l’association une affectation se
rapporchant autant que possible de l’objet de l’association.

Art. 29. Un règlement d’ordre intérieur a été adopté par l’assem-
blée générale constituante.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une
assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des associés
présents ou représentés.

Art. 30. Les présents statuts et le règlement d’ordre intérieur qui
seraient en contradiction avec les statuts et le règlement d’ordre
intérieur du Synode fédéral des Eglises protestantes et évangéliques
de Belgique, quel que soit le nom futur de cet organe dans la
« F.E.F.B » est membre dépuis le 3 janvier 1998, devront être modi-
fiés par l’assemblée générale afin de conserver la nécessaire confor-
mité statutaire et l’unité d’action au sein du Synode fédéral des
Eglises protestantes et évangéliques.

Art. 31. Pour les points non prévus aux présents statuts, les
membres s’en réfèrent à la loi du 27 juin 1921.

Art. 32. La liste des administrateurs est publiée à chaque modi-
fication, conformément à la loi.

Liste des administrateurs au 20 novembre 2000 :
Vice-trésorier : Brancato, Calogero, éducateur, rue de l’Europe 29,

6142 Leernes, Belge.
Trésorier : Leclercq, Albert, pasteur, chaussée d’Alsemberg 990,

1180 Bruxelles, Belge.
Sendwe, Prosper, juriste, avenue Herbert Hoover 259, bte 2,

1200 Bruxelles, Congolais.
Président : Simonet, Jean-Louis, professeur de religion, Grand

Rue 84, 6000 Charleroi, Belge.
Membres :

Bondo, Kasongo Joseph, pasteur, rue Malaise 1, 5030 Gembloux,
Congolais;

Chiazza, Alphonse, pasteur, avenue F. Ferrer 54, 4040 Herstal,
Français;

Dauwe, Jean-Claude, rue Fricout 41, 7141 Carnières, Belge;
Duhamel, Jean-Claude, boulevard E. Solvay 104, Le Thier à Liège,

4000 Liège, Belge;
Mahieu, Jean-Marie, retraité, rue Vandervelde 101, 7390 Quare-

gnon, Belge;
Mutyebele, Lukanda, évêque, Elewijtsesteenweg 86,

1980 Eppegem, Congolais;
Otto, Robert, pasteur, chaussée de Waterloo 1143, 1180 Bruxelles,

Américain;
Piette, Christian, professeur de religion, rue de Nivelles 90,

7160 Godarville, Belge;
Zander, Eric, pasteur, avenue Jupiter 17, 1450 Chastre, Belge.
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N. 1660 (24224 — 24224P)
Motief

2140 Borgerhout
Identificatienummer : 1660/2001

STATUTEN
Het jaar 2000 op 1 november, zijn verschenen :

1. De heer Lucas, Erich, bediende, Zendelingenstraat 29,
2140 Borgerhout, Nederlander;

2. De heer van Eggermont, Thomas, bediende, Frans van
Dunlaan 97, 2610 Wilrijk, Belg;

3. Mevr. Vanmechelen, Barbara, bediende, Frans van Dunlaan 97,
2610 Wilrijk, Belg,
die zijn overgegaan tot de stichting van een vereniging zonder
winstoogmerk. Deze leden worden als stichtende leden beschouwd
en vormen samen de algemene vergadering. De statuten luiden als
volgt :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Motief » v.z.w.
Art. 2. De vereniging is gevestigd te Borgerhout, Zendelingen-

straat 29.
Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel het promoveren, stimu-

leren, organiseren en uitvoeren van muzikaal/vocale en scenische
evenementen zoals concerten, recitals, scenische producties,
muzikaal/vocale en scenische experimenten. Tevens het steunen en
bevorderen van fotografie als kunst en expressievorm.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen,
zoals :

a) Het organiseren en geven van initiatiecursussen, workshops en
meestercursussen, zowel aan amateurs als aan professionals;

b) Het organiseren van fototentoonstellingen en voorstellingen op
eigen locatie of ergens anders. Zowel voor culturele/openbare
instellingen als voor private organisaties/bedrijven;

c) Het verlenen van rechtstreekse en onrechtstreekse logistieke,
administratieve en financiële steun aan projecten die overeenkomen
met het door « Motief » vooropgestelde doel;

d) Het bewerkstelligen van contacten in de muziek-, theater- en
fotowereld;

e) Het bijwonen of door een afvaardiging laten bijwonen van
leerrijke evenementen, zoals opleidingen, cursussen, lezingen, voor-
stellingen, tentoonstellingen, repetities en dit wereldwijd;

f) Het contacteren van theaterbureaus, kunstenaarssecretariaten,
platenfirma’s, officiële instellingen;

g) Het uitlenen, lenen en aanschaffen van muziek-, theater en
fotomateriaal;

h) Het schrijven, publiceren of uitgeven van artikels, boeken,
tijdschriften, cd’s en foto’s;

i) Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de
verwezenlijking van al deze gestelde doeleinden.

De vereniging kan op bijkomende wijze handelsdaden stellen
enkel voor zaken waarvan de opbrengst uitsluitend wordt besteed
aan de verwezenlijking voor haar doel.

Art. 4. a) De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
b) Erich Lucas wordt benoemd tot voorzitter.
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie

bedragen. Nieuwe leden worden met eenparigheid van stemmen
aangenomen bij besluit van de raad van bestuur. De toetredende
leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die bepaald
worden door het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekende brief aan de raad van bestuur ter
kennis worden gebracht. Uittredende bestuurders moeten in dienst
blijven tot in hun vervanging is voorzien.

Art. 7. De vereniging wordt geleid door de raad van bestuur.
Deze oefent alle machten uit, behalve deze die door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan
zijn bevoegdheden overdragen aan een andere bestuurder. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
onbepaalde duur en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ten
aanzien van derden is de vereniging slechts verbonden door de
handtekening van de voorzitter.

Art. 8. De algemene vergadering is uit alle stichtende leden
samengesteld. Zij bezit de macht bij eenvoudige meerderheid der
uitgebrachte stemmen tot wijziging van de statuten, tot benoeming
en afzetting van de bestuurders, tot goedkeuring van de boekhou-
ding en tot uitoefening van alle andere machten op grond van de
wet of van onderhavige statuten. In geval van staking der stemmen,
is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 9. De raad van bestuur zorgt voor bijeenroepingen per
gewone brief. Op vraag van ten minste één vijfde der stichtende
leden moet een algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Art. 10. Het is de bestuurders toegestaan handelingen van
beheer en beschikking te stellen en op te treden ten opzichte van
derden in naam van de vereniging in oprichting, in afwachting van
het effectief worden van de vereniging na publicatie tot het Belgisch
Staatsblad.

Art. 11. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van
1 november 2000 tot 31 december 2000.

Art. 12. Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen
besteed worden aan een doel dat het meest overeenstemt met het
doel van de huidige vereniging.

Art. 13. De wet van 27 juni 1921 is van toepassing op al wat door
deze statuten niet werd geregeld. Dit met inbegrip van statuten-
wijziging.

Wat betreft de interne werking wordt verwezen naar het huishou-
delijk reglement.

Aldus opgemaakt te Antwerpen, op 31 oktober 2000.
(Get.) Erich Lucas, Thomas van Eggermont, Barbara

Vanmechelen.

N. 1661 (24448)
Vlaamse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie

9100 Sint-Niklaas
Identificatienummer : 910/68

WIJZIGING STATUTEN
Op de algemene statutaire ledenvergadering van de « Vlaamse

Vereniging voor Obstetrie en Gynaelocogie », gehouden op
19 oktober 2000, te Antwerpen, werd met eenparigheid van
stemmen beslist artikelen 11, 12 en 16 van de statuten, als volgt te
wijzigen :

Beheer
Artikel 11. De vereniging wordt beheerd door een raad van

bestuur van minstens negen en hoogstens twaalf leden, allen
effectief lid van de vereniging.

Iedere Vlaamse provincie wordt door minstens één beheerder
vertegewoordigd. De vertegenwoordigende beheerder van een
provincie heeft zijn woonplaats binnen deze provincie. Alle effec-
tieve leden van de vereniging verkiezen negen beheerders bij
eenvoudige meerderheid en bij individuele verkiezingen tussen
kandidaat-beheerders.

De verkiezing wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.
Het mandaat duurt drie jaar. Een verkozen lid van de raad van

bestuur is opeenvolgend slechts eenmaal herverkiesbaar.
De raad van bestuur kan bij zijn hernieuwde samenstelling

hoogstens drie leden coöpteren.
Dit coöptatiemandaat is slechts eenmaal hernieuwbaar
Indien het mandaat van een beheerder een einde neemt vóór het

verloop van drie jaar, wordt in de vervanging voorzien bij de
eerstvolgende algemene vergadering, die de kandidaat-beheerder
met het volgende aantal stemmen bij de voorgaande verkiezingen
aanstelt voor het verder voltooien van de termijn van het vrijge-
komen mandaat. De raad van bestuur kan ook bij ontstentenis van
kandidaat-beheerders op de opvolgingslijst voor een vrijgekomen
mandaat van een beheerder een lid coöpteren. De coöptatietermijn
wordt dan beperkt tot het voltooien van de termijn van het
vrijgekomen mandaat. De vertegenwoordiging per provincie blijft
steeds van toepassing.

Een beheerder wordt verkozen onder en door de aspirant-leden
bij eenvoudige meerderheid. Het mandaat eindigt op het ogenblik
dat de beheerder, vertegenwoordiger der aspirant-leden, als effectief
lid in de vereniging wordt opgenomen, en bij ontstentenis van de
kandidaat-beheerders op de opvolgingslijst, vertegenwoordigers
der aspirant-leden

Artikel 12. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een
voorzitter, een ondervoorzitter, een eerste en een tweede secretaris,
een penningmeester, een verantwoordelijke voor interne en externe
relaties en een verantwoordelijke voor de verdediging van de
beroepsbelangen.

Artikel 16 (toevoeging) : De beheerder, vertegenwoordiger van de
aspirant-leden, heeft een raadgevende stem.

(Get.) J. Van Wiemeersch,
voorzitter.

(Get.) J.P. Van Boxelaer, (Get.) G. Albertyn,
eerste secretaris. penningmeester.
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N. 1662 (24856 — 24856P)
De Columba Stichting

P. Verbernelaan 9
2960 Brecht

Identificatienummer : 1662/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
1. Op de Beeck, Margriet, vormingswerker, wonende te

2960 Brecht, P. Verbernelaan 9;
2. Reader Harris, Sarah, auteur, wonende te 1083 Ganshoren,

Landsroemlaan 24;
3. Van Hove, Erik, uitgever, wonende te 1083 Ganshoren, Lands-

roemlaan 24,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten
als volgt samenstellen :

Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « De Columba Stich-
ting vereniging zonder winstoogmerk », afgekort : « De Columba
Stichting v.z.w. ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 2960 Brecht, P. Verbernelaan 9.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel educatieve en culturele
activiteiten op te zetten voor kinderen, jongeren of volwassenen
rond diverse thema’s. De vereniging mag alle handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
de verwezenlijking van haar doel.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde ontbonden worden.

Leden, bijdrage

Art. 5. De vereniging bestaat uit wettelijke en reglementaire
leden. Enkel de wettelijke leden maken deel uit van de algemene
vergadering. Het aantal leden mag niet minder bedragen dan drie.
De oprichters zijn de eerste wettelijke leden. De raad van beheer
beslist over het aanvaarden van de leden.

Art. 6. De ontslagneming en uitsluiting van een lid gebeurt op
de wijze zoals bepaald door de wet van 27 juni 1921.

Art. 7. Aan de wettelijke leden zal geen financiële bijdrage
gevraagd worden zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921.

Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering wordt samengesteld uit de
wettelijke leden.

Art. 9. De bevoegdheden van de algemene vergadering, de wijze
van samenroepen en beraadslaging zijn bepaald in de wet van
27 juni 1921, alsmede de na te komen regels bij het wijzigen van de
statuten.

Art. 10. Zowel de besluiten als de dagorde worden kenbaar
gemaakt bij gewone brief. Zij worden gebundeld en bewaard op de
maatschappelijke zetel van de vereniging.

Raad van beheer

Art. 11. De algemene vergadering stelt de raad van beheer aan,
die minstens uit drie leden bestaat.

Art. 12. De beheerraad heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heden, behalve deze door de wet toegewezen aan de algemene
vergadering.

Art. 13. De beheerraad kiest een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester onder zijn leden.

Art. 14. De voltallige beheerraad is elke drie jaar ontslagnemend,
maar de leden zijn herkiesbaar.

Diverse bepalingen

Art. 15. De rekeningen en begroting zullen door de beheerraad
aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Art. 16. De bestemming van het nettovermogen van het maat-
schappelijk bezit zal bij ontbinding van de vereniging plaatsvinden
ten voordele van een vereniging die gelijkaardige doeleinden
nastreeft.

Art. 17. Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de wet
van 27 juni 1921 toepasselijk.

Opgemaakt te Brecht, op 1 december 2000.
(Get.) Op de Beeck, Margriet; Reader Harris, Sarah; Van Hove,

Erik.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van De Columba Stichting, vereniging
zonder winstoogmerk, met zetel te 2960 Brecht, P. Verbernelaan 9,
heeft op haar oprichtingsvergadering van 1 december 2000, de
hiernavolgende personen benoemd tot beheerders (voor een duur
van drie jaar) :

1. Op de Beeck, Margriet, vormingswerker, wonende te
2960 Brecht, P. Verbernelaan 9, Belgische;

2. Reader Harris, Sarah, auteur, wonende te 1083 Ganshoren,
Landsroemslaan 24, Belgische;

3. Van Hove, Erik, uitgever, wonende te 1083 Ganshoren, Lands-
roemlaan 24, Belg.

Op de bijeenkomst van de raad van beheer van 1 december 2000
verkozen deze onderling tot :

1. Voorzitter : Op de Beeck, Margriet, voornoemd.
2. Secretaris : Reader Harris, Sarah, voornoemd.
3. Penningmeester : Van Hove, Erik, voornoemd.

1 december 2000.

Voor eensluidend afschrift verklaard :

(Get.) Op de Beeck, Margriet,
voorzitter.

(Get.) Reader Harris, Sarah, (Get.) Van Hove, Erik,
secretaris. penningsmeester.

N. 1663 (25750)
Unie van Zelfstandige Ondernemers, regio Antwerpen,

afgekort : « UNIZO, regio Antwerpen »

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 3241/55

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit de notulen
van de algemene vergadering van 23 november 2000

Conform de statutaire en wettelijke bepalingen verkoos de alge-
mene vergadering van 23 november 2000 de volgende raad van
beheer :

Voorzitter : Adriaens, Michel, zaakvoerder, Oude Baan 4,
2520 Ranst.

Leden :
Aerts, Luc, advokaat, Vaartstraat 43, 2960 Brecht.
Bogman, Leo, kinesist, Eksterdreef 8, 2970 Schilde.
Cloostermans, Herman, bedrijfsrevisor, Dorpsstraat 49/1,

2070 Burcht.
Croux, Bob, accountant, K. Sterckxstraat 40, 2530 Boechout.
De Saeger, Leo, accountant, Grote Markt 16, 2850 Boom.
Dircksens, Frank, koffiebrander, Damhertenlaan 30, 2610 Wilrijk.
Heylen, Philip, stafmedewerker, Mechelsesteenweg 113, bus 2,

2018 Antwerpen.
Joosen, Jos, fotograaf, Kapellensteenweg 60, 2920 Kalmthout.
Joosen, Staf, zaakvoerder, Bredabaan 989, 2930 Brasschaat.
Kuylen, Leo, bakker, Diksmuidelaan 328, 2600 Berchem.
Lecoque, René, zaakvoerder, Autolei 360, 2610 Wommelgem.
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Lecoutre, Rudy, advokaat, Waeyenborg 4, 2540 Hove.
Nicolay, Ivo, verzekeringsmakelaar, Koninklijkelaan 68,

2600 Berchem.
Lens, Steve, bediende, Vlaamse Kaai 8, 2000 Antwerpen.
Marstboom, Eddy, bediende, A. de Preterlaan 5, 2920 Kalmthout.
Michels, Paul, verzekeringsmakelaar, Boomsesteenweg 526,

2610 Wilrijk.
Minner, August, verhuurder feestartikelen, Dassastraat 81,

2100 Deurne.
Orban, Ferdinand, zaakvoerder electro, Oude Bareellei 100-102,

2170 Merksem.
Pasmans, Staf, zaakvoerder speelgoed, Paalstraat 72,

2900 Schoten.
Peeters, Kris, gedelegeerd bestuurder, Spastraat 8, 1000 Brussel.
Schaffers, Christine, accountant, Liersebaan 1, 2980 Halle.
Sels, Jan, optieker, Lievevrouwstraat 13, 2520 Ranst.
Suykerbuyk, Herman, advokaat, Nieuwstraat 26, 2910 Essen.
Van Bladel, Katrien, brandstoffen, Mechelsesteenweg 136,

2640 Mortsel.
Van de Poel, Pol, architect, Stierstraat 10, 2018 Antwerpen.
Van den Broeck, Luc, zaakvoerder, Bredastraat 143, 2140 Borger-

hout.
Van Loon, Leo, verzekeringsmakelaar, Heuvelplein 25,

2910 Essen.
Van Moeseke, Cesar, wasserij-uitbater, Vremdesesteenweg 3,

2530 Boechout.
Verheyden, Herman, install. centr.verwarming, Epicealaan 25,

2910 Essen.
Wens, Renaat, fotograaf, Antwerpsesteenweg 160, 2390 Malle.
Willemen, Peter, zaakvoerder, Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout.
De algemene vergadering verkoos eveneens de heer Eddy Marst-

boom als erevoorzitter van de vereniging.
Op basis van artikel 21 van de statuten zijn de regiovoorzitter en

de regiosecretaris elk afzonderlijk drager van de maatschappelijke
handtekening.

Allen van Belgische nationaliteit.
Antwerpen, 23 november 2000.

(Get.) Michel Van Gorp, (Get.) Michel Adriaens,
regiosecretaris. regiovoorzitter.

N. 1664 (24353)
Caisse de Compensation pour Allocations familiales — Assubel

Rue des Chartreux 45
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1299/30

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2000

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du
24 novembre 2000, les résolutions suivantes ont notamment été
prises à l’unanimité des membres présents ou représentés :

1. Avec effet au 1er janvier 1999, tranfert par les liquidateurs de
l’universalité des biens actifs et passifs, droits et obligations ainsi
que les comptes de liduidation intégralement soldés de la « Caisse
Compensation pour Allocations familiales — Assubel », a.s.b.l., à la
« Caisse de Compensation pour Allocations familiales — La
Famille », dont la dénomination a été modifiée, par décision de
l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1998 en « Partena
— Caisse de Compensation pour Allocations familiales », a.s.b.l.,
rue des Chartreux 45, à 1000 Bruxelles.

2. Les livres et documents sociaux de la « Caisse de Compensa-
tion pour Allocations familiales — Assubel », a.s.b.l., seront
conservés pendant un délai de dix ans au siège de l’association
« Caisse de Compensation pour Allocations familiales — La
Famille », a.s.b.l., dont la dénomination a été modifiée, par décision
de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1998, en
« Partena — Caisse de Compensation pour Allocations familiales »
a.s.b.l., rue des Cartreux 45, à 1000 Bruxelles.

3. L’assemblée générale extraordinaire a prononcé le
24 novembre 2000 la clôture de la liquidation de l’association
« Caisse de Compensation pour Allocations familiales — Assubel »,
a.s.b.l., et a constaté que celle-ci à d’exister à ce jour.

(Signé) Jean-Claude Debussche, (Signé) Philippe t’Serstevens,
liquidateur. liquidateur.

Kinderbijslagfonds — Assubel

Kartuizersstraat 45
1000 Brussel

Identificatienummer : 1299/30

SLUITING VEREFFENING

Uittreksel uit de notulen
van de buitengewone algemene vergadering van 24 november 2000

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van
24 november 2000, werden volgende besluiten genomen met eenpa-
righeid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden :

1. Met ingang van 1 januari 1999, overdracht door de vereffenaars
van de algemeenheid van activa en passiva, de rechten en plichten
en de volledige afgesloten vereffeningsrekening van het
« Kinderbijslagfonds — Assubel », v.z.w., aan het « Kinderbijslag-
fonds — De Familie », v.z.w., waarvan de benaming gewijzigd werd
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
2 oktober 1998, in « Partena — Kinderbijslagfonds », v.z.w.,
Kartuizersstraat 45, te 1000 Brussel.

2. De boeken en sociale documenten van het « Kinderbijslagfonds
— Assubel », v.z.w., worden gedurende een periode van tien jaar
bijgehouden op de zetel van het « Kinderbijslagfonds — De
Familie », v.z.w., waarvan de benaming gewijzigd werd bij beslis-
sing van de buitengewone algemene vergadering van
2 oktober 1998, in « Partena » — Kinderbijslagfonds », v.z.w.,
Kartuizersstraat 45, te 1000 Brussel.

3. De buitengewone algemene vergadering sprak op
24 november 2000 de afsluiting uit van de vereffening van het
« Kinderbijslagfonds — Assubel », v.z.w., en stelde vast dat de
vereniging op die datum opgehouden heeft te bestaan.

(Get.) Jean-Claude Debussche, (Get.) Philippe t’Serstevens,
vereffenaar. vereffenaar.

N. 1665 (24946)
Djophuis, Centrum voor Deeltijdse Vorming Brussel

1070 Brussel

Identificatienummer : 11205/82

NIEUWE STATUTEN

Dinsdag 25 april 2000, werden de gewijzigde statuten van het
Centrum voor Levensvorming goedgekeurd door de algemene
vergadering, hiertoe behoorlijk opgeroepen met twee derden van de
leden aanwezig en met eenparigheid van stemmen. Deze gewij-
zigde statuten vervangen geheel de statuten zoals opgemaakt op
24 juni 1986 en gepubliceerd in het staatsblad van 23 septem-
ber 1986.

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « NIVO Brussel »,
hetgeen staat voor « Nederlandstalig Initiatief voor Vorming en
Opleiding Brussel ».

Art. 2. De vereniging zetelt in de Dorpstraat 30, te 1070 Brussel.
De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden bij gewone belsis-
sing van de raad van beheer.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel op de meest ruime wijze
initiatieven op te zetten op het vlak van vorming en opleiding van
risicogroepen, binnen een multiculturele, democratische samenle-
ving.

Deze vorming en opleiding is gericht op zelfontplooiing, auto-
nomie, respect voor culturele eigenheid en identiteit.

Voor de realisatie van deze doelstellingen kan de vereniging de
nodige handelingen verrichten en diensten oprichten, en roerende
en onroerende eigendommen verwerven.
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Voor de realisatie van deze doelstellingen kan de vereniging
partnerships aangaan.

Met name worden ook vormingsactiviteiten ingericht in het kader
van de deeltijdse leerplicht, zoals bepaald in de wet op de leerplicht
van 29 juli 1983.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan
op elk ogenblik ontbonden worden.

HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden moet ten minste drie bedragen.
Art. 6. De raad van beheer beslist over de aanneming van

nieuwe leden, deze beslissing dient genomen met meerderheid van
stemmen.

Art. 7. De ontslagneming en de uitsluiting geschiedt zoals in de
v.z.w.-wet omschreven.

Art. 8. Bij het einde van het lidmaatschap, ongeacht de wijze
waarop dit tot stand gekomen is, kunnen een lid noch zijn erfge-
namen aanspraak maken op een deel van het vermogen van de
vereniging.

Art. 9. De leden zijn niet verplicht tot het betalen van een
geldelijke bijdrage. Zij stellen hun ervaring, toewijding en bedrijvig-
heid onbaatzuchtig ten dienste van de vereniging.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar gehouden.

Art. 11. De algemene vergadering heeft enkel de bevoegdheden
die haar uitdrukkelijk in de wet zijn toegekend.

Art. 12. §1. Buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in
elk geval wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom
verzoeken.

§ 2. Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de
handtekening van de voorzitter of van twee beheerders. Zij worden
verstuurd per gewone post ten laatste acht dagen vóór de vergade-
ring.

Art. 13. Behoudens de bijzondere gevallen bepaald in de v.z.w.-
wet, kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal
aanwezige vertegenwoordigers is. In geval van staking der
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

HOOFDSTUK IV. — Bestuur, raad van beheer

Art. 14. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer,
bestaande uit minstens drie leden, benoemd onder de leden, door
de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurders duurt
vier jaar en is hernieuwbaar.

De raad van beheer duidt onder de leden, een voorzitter, onder-
voorzitter en een secretaris aan.

Art. 15. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de
voorzitter of van twee bestuurders, ten minste tweemaal per jaar.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen
bij aanwezigheid van de meerderheid van de bestuurders. In geval
van staking van stemmen is de stem van voorzitter beslissend.

Art. 16. § 1. De raad van beheer is bevoegd voor alle aangele-
genheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering. De vereniging kan geldig verbonden worden door de
handtekening van twee beheerders, waaronder die van de voor-
zitter.

De gewone briefwisseling en akten van dagelijks beheer worden
getekend door een bestuurder of de directie van de vereniging,
belast met deze taak. De raad van beheer kan tevens één of meer
personeelsleden machtigen al de postliggende en aangetekende
stukken in ontvangst nemen.

§ 2. De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en
bepaalt hun statuut.

§ 3. De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig oordeelt.

§ 4. De raad kan speciale opdrachten toevertrouwen aan manda-
tarissen naar zijn keuze, ook als deze geen lid zijn.

HOOFDSTUK V. — Rekening, ontbinding, vereffening

Art. 17. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt
op 31 december.

De rekeningen van het voorbije jaar en de begroting van het
volgend jaar worden aan de algemene vergadering voorgelegd.

Art. 18. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de
algemene vergadering een vereffenaar aanduiden en het zuiver
actief, na voldoening van de schulden, geven aan een werk dat de
sociale of culturele belangen van werkende en werkloze jongeren
behartigt.

(Get.) Berghman, Mark, (Get.) De Cuyper, Claudine,
voorzitter. ondervoorzitter.

N. 1666 (24673)
Carpe Noctem

Hoevensebaan 283
2950 Kapellen

Identificatienummer : 4519/95

WIJZIGING BENAMING — WIJZIGING STATUTEN

Notulen van de algemene vergadering

Algemene vergadering van 30 november 2000, te 20 uur.
Voorzitter : Sabrina Janssens, Hoenderhoflaan 37, 2950 Kapellen.

Aanwezig :
Sabrina Janssens; Marc Janssens; Pascal Lambrechts; Vicky Staal;

Véronique Peene; Bert Mertens; Koen Vandervorst; Joost Verbist;
Jurgen Goossens; Bob Plompen; Jo Vandervorst; Cindy Bastiaensen.

Beraadslaging en stemming

Wijziging van artikel 1 : De naam van de vereniging is « Carpe
Noctem ». De maatschappelijke zetel is gelegen te 2950 kapellen,
Eikendreef 3.

Dat als volgt zal worden gewijzigd :
Artikel 1 : De naam van de vereniging is « Carpe Noctem ». De

maatschappelijke zetel is gelegen te 2950 Kapellen, Hoevensebaan
283.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Wijziging van artikel 14 : De voltallige raad van beheer is elke drie

jaar ontslagnemend. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar en
te allen tijde afzetbaar. Het mandaat van beheerder eindigt ook door
het overlijden, ontslag, ontzetting.

Dat als volgt zal worden gewijzigd :
Artikel 14 : De voltallige raad van beheer is elke zes jaar ontslag-

nemend. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar en te allen tijde
afzetbaar. Het mandaat van beheerder eindigt ook door overlijden,
ontslag, ontzetting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Wijziging artikel 18 : De akten die de vereniging onderschrijft

worden beschouwd als geldig, wanneer ze getekend worden door
één van de beheerders, tenzij het om transacties gaat die de som
van 30 000 Belgische frank overschrijden. In dit geval is de handte-
kening van minimum twee beheerders vereist.

Dat als volgt zal worden gewijzigd :
Artikel 18 : De akten die de vereniging onderschrijft worden

beschouwd als geldig, wanneer ze getekend worden door één van
de beheerders, tenzij het om transacties gaat die de som van 3 000
Euro overschrijden. In dit geval is de handtekening van minimum
twee beheerders vereist.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BEHEER

Bij besluit van de algemene vergadering van 30 november 2000,
is het ontslag aanvaard van alle vorige beheerders en zijn tot
beheerder benoemd voor een termijn van zes jaar :

1. Marc Janssens, metaalarbeider, Nieuwe Wijk 16, 2950 Kapellen.
2. Sabrina Janssens, bediende, Hoenderhoflaan 37, 2950 Kapellen.
3. Pascal Lambrechts, boekhouder, Kapellensteenweg 404,

2920 Kalmthout.
De raad is aldus, met ingang van heden, samengesteld als volgt :
1. Sabrina Janssens, voorzitter;
2. Pascal Lambrechts, penningmeester;
3. Marc Janssens, secretaris.

Voor echt verklaard :
(Get.) Janssens, Sabrina, Janssens, Mark, Lambrechts, Pascal.
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N. 1667 (24767)
Joie et Vacances

Rue Haute 26-28
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 967/39

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal
du conseil d’administration du 23 novembre 2000

Il ressort du procès-verbal de sa séance tenue le 23 novem-
bre 2000, que le conseil d’administration de l’a.s.b.l. « Joie et
Vacances », a nommé, avec effet le 24 novembre 2000 et pour une
période se terminant au plus tard le 31 décembre 2004, en qualité
de :

Président : Maurice Corbisier, chemin des Charbonniers 15,
7322 Bernissart;

Administrateur délégué : Alain Clauwaert, Breebroekstraat 42,
9030 Gent,
tous deux de nationalité belge.

Pour extrait certifié conforme :
(Signé) Maurice Corbisier,

président.

NOMINATIONS
Il ressort du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale

extraordinaire de l’association « Joie et Vacances », a.s.b.l., tenue le
23 novembre 2000, que, suivant les articles 6 et 18 des statuts, la
composition du conseil d’administration a été modifiée comme suit :

Clauwaert, Alain, Breebroekstraat 42, 9030 Gent;
Copers, Caroline, August van Putlei 37, 2150 Borsbeek;
Corbisier, Maurice, chemin des Charbonniers 15, 7322 Bernissart;
De Nooze, Alain, rue de la Lisière 31, 7000 Mons;
De Wolf, Ferdy, Rootjesweg 42, 9200 Grembergen;
Geybels, René, Zinkvallaan 21, 2620 Hemiksem;
Humbert, Jean-Claude, rue sur le Terme 6, 6760 Virton;
Lootens, Paul, rue Jean Lorette 14b, 6230 Thiméon;
Michiels, Jacques, avenue Félicien Rops 40-42, 5000 Namur;
Raes, Hans, Tiengemeten 30, 8730 Beernem;
Rapaille, Michel, rue Wattecant 36, 7640 Antoing;
Tihon, Francis, clos de Hesbaye 26, 4300 Waremme;
Urbain, Robert, Baalbergstraat 21, 3980 Tessenderlo;
Van Cauwenberghe, René, Arthur Puesstraat 69, 1502 Halle;
Van Den Broeck, Willy, Weverstraat 11, 2890 Sint-Amands;
Van Der Hoeven, Erwin, Fonteintje 10A, 9280 Denderbelle,

tous de nationalité belge.
Le mandat des administrateurs prend fin au plus tard le

31 décembre 2004.

Pour extrait certifié conforme :
(Signé) Maurice Corbisier,

président.

Ontspanning en Vakantie

Hoogstraat 26-28
1000 Brussel

Identificatienummer : 967/39

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de raad van beheer van 23 november 2000

Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van beheer van de
v.z.w. « Ontspanning en Vakantie », gehouden op 23 november 2000
dat werden benoemd met ingang van 24 november 2000 voor een
periode ten laatste eindigend op 31 december 2004, in hoedanigheid
van :

Voorzitter : Maurice Corbisier, chemin des Charbonniers 15,
7322 Bernissart;

Afgevaardigd beheerder : Alain Clauwaert, Breebroekstraat 42,
9030 Gent,
beiden van Belgische nationaliteit.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Maurice Corbisier,

voorzitter.

BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van

de « Ontspanning en Vakantie », v.z.w., gehouden op 23 novem-
ber 2000, dat, overeenkomstig artikelen 6 en 18 van de statuten, de
raad van beheer van de vereniging werd gewijzigd als volgt :

Clauwaert, Alain, Breebroekstraat 42, 9030 Gent;
Copers, Caroline, August van Putlei 37, 2150 Borsbeek;
Corbisier, Maurice, chemin des Charbonniers 15, 7322 Bernissart;
De Nooze, Alain, rue de la Lisière 31, 7000 Mons;
De Wolf, Ferdy, Rootjesweg 42, 9200 Grembergen;
Geybels, René, Zinkvallaan 21, 2620 Hemiksem;
Humbert, Jean-Claude, rue sur le Terme 6, 6760 Virton;
Lootens, Paul, rue Jean Lorette 14b, 6230 Thiméon;
Michiels, Jacques, avenue Félicien Rops 40-42, 5000 Namur;
Raes, Hans, Tiengemeten 30, 8730 Beernem;
Rapaille, Michel, rue Wattecant 36, 7640 Antoing;
Tihon, Francis, clos de Hesbaye 26, 4300 Waremme;
Urbain, Robert, Baalbergstraat 21, 3980 Tessenderlo;
Van Cauwenberghe, René, Arthur Puesstraat 69, 1502 Halle;
Van Den Broeck, Willy, Weverstraat 11, 2890 Sint-Amands;
Van Der Hoeven, Erwin, Fonteintje 10A, 9280 Denderbelle,

allen van Belgische nationaliteit.
Hun mandaat van voormelde beheerders eindigt ten laatste op

31 december 2004.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Maurice Corbisier,

voorzitter.

N. 1668 (20379 — 20379P)
« Maendeleo »

Avenue de l’Exposition 410/63
1090 Bruxelles

Numéro d’identification : 1668/2001

STATUTS
Les soussignées,

Joséphine Nabahya, habitant petite rue aux Loups 18, à
1070 Bruxelles, de nationalité belge;

Rehema Nakanyi, habitant boulevard Léopold II 257, à
1080 Bruxelles, de nationalité belge;

Angèle Muhigirwa, habitant avenue de l’Exposition 410/63, à
1090 Bruxelles, de nationalité belge;

Laetitia Kalimbiriro, habitant boulevard Mettewie 59/6, à
1080 Bruxelles, de nationalité belge;

Marie-Claire Ruhamya, habitant rue Dr Charles Leemans 34, à
1082 Bruxelles, de nationalité belge;

Auxilie Teganyi, habitant rue Américaine 31, à 1060 Bruxelles, de
nationalité belge,
ont initié une association de solidarité, d’action sociale et d’inter-
face, dénommée : « Maendeleo ».

Article 1er. Son siège est établi (Muhigirwa) avenue de l’Exposi-
tion 410/63. Il peut être transféré dans tout autre lieu sur décision
des membres.

Art. 2. L’association a comme objet :
2.1. offrir divers services aux migrants de l’Afrique subsaharienne

ainsi qu’à toute personne nécessiteuse;
2.2. créer un processus de solidarité visant à promouvoir et à

soutenir les actions initiées et menées par les femmes;
2.3. promouvoir et initier des projets visant à améliorer les

conditions de vie des femmes en difficultés et impliquer les femmes
dans les actions de développement;

2.4. créer et soutenir des actions d’échanges et de partage d’expé-
riences avec d’autres femmes vivant en Europe et en Afrique;

2.5. organiser des séances d’information et de sensibilisation
relative à la place et au rôle de la femme dans la société;

2.6. initier des opportunités d’accueil et d’accompagnement pour
des personnes vulnérables et ayant besoin d’ouverture sur le monde
extérieur.

Art. 3. Les associées sont des membres fondateurs de l’associa-
tion; elles possèdent les droits et les obligations rattachés à la qualité
de membre. Les membres sympathisants et les membres d’honneur
sont admis s’ils souscrivent aux objectifs de l’association.

Art. 4. Les associées paient une cotisation dont le montant est
fixé par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 5. La démission ou l’exclusion d’un membre associé se fait
par référence aux objectifs de l’association et sur décision des
membres fondateurs.
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Art. 6. Les associés se répartissent les responsabilités de gestion
et se réunissent au moins une fois par mois pour examiner et
évaluer les activités et leur impact.

Art. 7. Aucun membre ne peut engager l’association sans
l’accord de tous les membres ou en étant en possession d’un mandat
exprès. La validité de toute négociation engage la signature de tous
les membres, mais en cas de nécessité une associée peut être
mandatée pour représenter l’association.

Art. 8. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif et le Règlement d’ordre intérieur.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2000.

(Signé) Joséphine Nabahya, Rehema Nakanyi, Angèle Muhi-
girwa, Laetitia Kalimbiriro, Marie-Claire Ruhamya, Auxilie Teganyi.

N. 1669 (25253 — 25253P)
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Oost-Vlaanderen,

afgekort : « VDS Oost-Vlaanderen »

9200 Dendermonde

Identificatienummer : 1669/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Baele, Stephan Hendrik, industrieel ingenieur, Kerkstraat 19,

9200 Dendermonde.
De Paepe, Michel Pieter Jean, burgerlijk ingenieur, A. Van

Bockxstaelestraat 25, 9050 Ledeberg.
De Wolf, Griet Maria, bediende, Wichelsesteenweg 48, 9040 Lede.
D’hondt, Peter, student, Zandvleuge 92, 9900 Eeklo.
Hérie, Lieven Josué Irène, ambtenaar, Kloosterstraat 13,

9080 Lochristi.
Ongenae, Veerle, assistent informatica, Wolterslaan 109, 9040 Sint-

Amandsberg.
Van Daele, Sophie Christine, student, Witte Moer 7, 9940 Slei-

dinge,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten de
volgende zijn :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk Oost-Vlaanderen v.z.w. », ook afgekort te gebruiken
als : « VDS Oost-Vlaanderen v.z.w. ».

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel te Dendermonde.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel ten dienste te staan van het
jeugdbeleid in Vlaanderen, en van het speelpleinwerk in de
provincie Oost-Vlaanderen in het bijzonder. Haar werking bestaat
uit onder meer het begeleiden en adviseren van plaatselijke jeugd-
organisaties, het opzetten van vormingsinitiatieven en het
uitwerken van producten en projecten.

De vereniging kan alle initiatieven nemen en daden stellen die
dit doel ten goede komen. In die zin mag zij, op bijkomstige wijze,
economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. De
vereniging mag tevens alle goederen, zowel roerende als onroe-
rende, aankopen, bezitten en verkopen en contracten afsluiten.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Lidmaatschap

Art. 5. Het minimum leden is vastgesteld op drie.

Art. 6. Zijn leden van de vereniging :
de stichtende leden;
degenen die later door de raad van beheer worden voorgedragen

en worden aanvaard door de algemene vergadering van de vereni-
ging.

Art. 7. Het lidmaatschap is kosteloos.

Art. 8. Ontslag van leden en ontbinding van de vereniging
gebeurt volgens artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. Uitgetreden
en uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
De leden worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar.

Art. 10. De algemene vergadering is van rechtswege bevoegd
voor :

wijziging van de statuten;
benoeming en afzetting van de leden van de raad van beheer;
uitsluiten van een lid;
goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
vrijwillige ontbinding van de vereniging;
alle aangelegenheden die niet door de wet, de statuten of het

huishoudelijk reglement van de vereniging zijn toegewezen aan de
raad van beheer.

Art. 11. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering
bijeengeroepen, in de maand fébruari. Daartoe worden de leden
10 dagen voor de vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht van
de agenda van de vergadering. De beslissingen van de vereniging
worden genomen bij gewone meerderheid, en opgenomen in een
register. Dit wordt ondertekend door de secretaris en de voorzitter
van de vereniging.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste drie leden. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor twee jaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 13. De raad van beheer wordt om de twee jaar opnieuw
aangesteld door de algemene vergadering van de vereniging, gelijk-
tijdig met de aanstelling van de nieuwe algemene vergadering.

Art. 14. De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de
vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen voor
zover zij niet door de wet bij uitsluiting aan de algemene vergade-
ring zijn voorbehouden.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden overdragen aan één
of meer beheerders voor de handelingen van dagelijks beheer of
zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander
persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

De raad van beheer neemt har beslissingen bij gewone meerder-
heid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend.

TITEL V. — Begroting en rekeningen

Art. 15. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. De raad van beheer sluit de rekeningen over het
voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Slot, ontbinding, vereffening

Art. 16. In geval van vrijwillige ontbinding, zullen de activa, na
aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereni-
ging met gelijke doelstellingen of bij gebrek daaraan aan een vereni-
ging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging
benadert.

Art. 17. Voor alles wat deze statuten niet voorzien of regelen, is
de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft heden tot beheerders verkozen :
Michel De Paepe, Griet De Wolf, Peter D’hondt, Lieven Hérie,

Veerle Ongenae, Sophie Van Daele.
Die hebben aangesteld als :
Voorzitter : Lieven Hérie;
Secretaris : Veerle Ongenae;
Penningmeester : Peter D’hondt.
Opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij elke

partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen op
15 november 2000 te Gent.

(Get.) Stephan Baele, Michel De Paepe, Griet De Wolf, Peter
D’hondt, Lieven Hérie, Veerle Ongenae, Sophie Van Daele.
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N. 1670 (18430 — 18430P)
Temps de Parole et d’Ecoute

Rue de la Poste 50
5310 Eghezée

Numéro d’identification : 1670/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Laloux, Geneviève, née le 18 juillet 1952, domiciliée à Eghezée

(Leuze), rue de la Poste 50;
Laloux Françoise, née le 11 juillet 1953, domicilié à Jodoigne, rue

des Marchés 8;
Arnould Claire, née le 22 mai 1946, domiciliée à Jambes, rue de

Géronsart 283;
Doumont Anne, née le 9 novembre 1959, domiciliée à Champion,

Barrière d’en Bas 21,
il a été convenu de constituer une association sans but lucratif sous
la dénomination : « Temps de Parole et d’Ecoute ».

Siège social

Article 1er. Le siège de l’association est fixé à 5310 Eghezée
(Leuze), rue de la Poste 50.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’adminis-
tration dans toute commune de la partie francophone du Royaume,
et sera publiée dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur
Belge.

Objet

Art. 2. Le développement des activités liées à l’aide à la jeunesse
en général, et d’un centre d’écoute et de communication pour
adolescents.

Elle peut poser tous actes liés directement ou indirectement à la
pratique de la psychologie et de la recherche de l’équilibre humain.
Elle peut prêter son concours à toute activité similaire et s’intéresser
à toute association pouvant concourir à ses objectifs.

Durée

Art. 3. La durée de l’association est illimitée. Elle peut cependant
être dissoute par simple décision de l’assemblée générale des
membres statuant à la majorité simple.

Associés

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre d’associés effectifs ne peut être
inférieur à trois. Les droits des deux catégories d’associés sont
égaux, si ce n’est que l’assemblée générale n’est composée que des
membres effectifs.

Cotisation

Art. 5. Tous les membres, effectifs et adhérents, paient une
cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée géné-
rale. La cotisation des membres adhérents peut être inférieure à celle
des membres effectifs.

Membres

Art. 6. Sont membres effectifs, les comparants au présent acte.
Sont membres adhérents, les personnes présentées par au moins
deux associés et admis en cette qualité par trois quarts des membres
présents de l’assemblée.

Démission

Art. 7. Tant les membres effectifs que adhérents sont libres de se
retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur
démission aux membres du conseil d’administration.

Par ailleurs, le conseil d’administration peut suspendre ou exclure
tout membre s’étant rendu coupable d’une infraction susceptible de
mettre en cause l’honneur ou la réputation de l’association.

Le membre démissionnaire ou exclu ou défunt n’a aucun droit à
faire valoir sur l’avoir social.

Administration

Art. 8. C’est à l’assemblée générale que revient le droit de
modifier les statuts, de nommer et de révoquer les administrateurs,
d’approuver annuellement les budgets et comptes, et d’exercer tous
les pouvoirs accordés par la Loi et les statuts.

L’association est administrée par un conseil composé de tous les
membres effectifs. Leur mandat est d’une durée de quatre ans,
renouvelable.

Ce conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
mener à bien l’objet de l’association. Il peut entre autres effectuer
toutes opérations mobilières, immobilières et financières au nom de
l’association. Il peut ester en justice tant en demandant qu’en défen-
dant, et donner mandat à toute personne physique ou morale de
son choix.

Le conseil, en la personne de son Président, a tous les pouvoirs
bancaires et postaux généralement quelconques et peut déléguer
ceux-ci par voie de procuration.

Les actes de disposition, au sens du code civil, relèvent de
l’assemblée générale amenée à statuer à la majorité qualifiée de trois
quarts des voix présentes.

Les actes de gestion journalière sont signés par le Président du
Conseil ou tout autre membre que celui-ci aurait délégué. En
matière postale et bancaire, seuls le Président et/ou son délégué
détiennent le pouvoir de signature.

Assemblée générale

Art. 9. Elle a lieu de plein droit et sans qu’il ne soit nécessaire de
la convoquer, le 1er samedi de mai à 18 heures, au siège de
l’association. Au cas où ce jour est férié, elle est automatiquement
reportée au jour et heure suivant. Les membres adhérents ont voix
consultative. Seuls les membres effectifs ont droit de vote délibératif
et égal entre eux. Les décisions sont prises à la majorité simple.

En ce qui concerne la modification des statuts et la mise en
dissolution de l’association, on s’en référera aux articles 8 et 20 de la
Loi du 27 juin 1921.

Budget, comptes

Art. 10. Le compte de l’exercice passé et le budget de l’exercice à
venir est soumis à l’assemblée annuelle. Chaque membre effectif
dispose du droit d’examiner, sur simple demande, l’ensemble des
livres et de la comptabilité. Il peut se faire assister, à ses frais, d’un
expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises. L’assemblée
désigne un conseil de contrôle aux comptes qui sera chargé de
contrôler et de certifier ceux-ci. Celui-ci est nommé pour une durée
de quatre ans.

Dissolution

Art. 11. En cas de dissolution de l’association, le conseil d’admi-
nistration désigne le liquidateur, détermine ses pouvoirs et ses
émoluments, ainsi que l’affectation du résultat net de la liquidation,
qui ne pourra être affecté qu’au profit d’une association régie par la
Loi du 27 juin 1921 ayant pour objet les associations sans but
lucratif.

Conseil

Art. 12. Pour une période de quatre ans, il est désigné à titre de :

Présidente : Mme Geneviève Laloux.

Trésorière : Mme Françoise Laloux.

Secrétaire : Mme Claire Arnould.

tous membres effectifs, qui acceptent.

Leurs rémunérations peuvent être fixées par l’assemblée annuelle.

Fait à Eghezée, le 14 août 2000.

(Signé) G. Laloux,
présidente.
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N. 1671 (08614 — 08614P)

Orbit Racing Team

Vuilewaasstraat 94
8980 Beselare

Identificatienummer : 1671/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :

Vanslembrouck, Kurt, Vuilewaasstraat 94, 8980 Beselare;

Vandemaele, Davy, Oud Strijderslaan 16, 8980 Beselare;

Vanslembrouck, Jurgen, Vuilewaasstraat 94, 8980 Beslare,

allen van Belgische nationaliteit zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstgevend doel op te richten, waarvan de statuten
de volgende zijn :

De vereniging wordt genoemd : « Orbit Racing Team ».

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Beselare, Vuilewaas-
straat 94.

Haar administratieve zetel is gevestigd te Beselare, Vuilewaas-
straat 94.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van beheer
naar iedere andere plaats in België.

Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd
worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vereniging heeft tot doel : deelnemen, inrichten en organiseren
van rally’s met autovoertuigen en andere activiteiten die daarbij
aanleunen. Dit alles als stimulans voor de buurtwerking van de
centra voor menslievende en weldoende werken zonder onder-
scheid.

De vereniging bestaat uit actieve leden en toetredende leden. Het
aantal leden mag niet lager zijn dan drie.

Zijn actief lid :

zij die bij de akte verschijnen;

ieder toetredend lid dat, voorgesteld door minstens twee
vennoten, als dusdanig wordt toegelaten bij de beslissing genomen
door de algemene vergadering met drie vrienden van de aanwezige
stemmen.

De actieve en toetredende leden betalen voorlopig geen lidgeld.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve
leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
beheer.

Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen op heden om te
eindigen op 31 december 2000.

De rekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het
volgende dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de
goedkeuring van de gewone algemene vergadering, die zal
gehouden worden op de eerste zaterdag van juni van ieder jaar of
de onmiddellijk daarop volgende dag indien die dag op een
feestdag valt.

De algemene vergadering kan een commissaris aanwijzen belast
met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het
overleggen van het jaarverslag. Hij wordt benoemd voor vier jaar
en is herkiesbaar.

De algemene vergadering heeft heden tot beheerders verkozen :

Vanslembrouck, Kurt.

Vandemaele, Davy.

Vanslembrouck, Jurgen.

Voorlopig wordt er geen commissaris benoemd.

Gedaan te Beselare, 20 maart 2000.

(Get.) Vanslembrouck, Kurt,
voorzitter.

(Get.) Vandemaele, Davy, (Get.) Vanslembrouck, Jurgen,
secretaris. schatbewaarder.

N. 1672 (24455)
Comité Sporthal Centrum

Vogelsancklaan 313
3520 Zonhoven

Identificatienummer : 9561/82

ONTBINDING — ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMING
BENOEMING VEREFFENAAR — VEREFFENING

Op 8 december 1998 is de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de v.z.w. « Comité Sporthal Centrum », mete zetel te
3520 Zonhoven, Vogelsancklaan 313.

De v.z.w. werd opgericht ingevolge onderhandse akte van
3 mei 1982, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, van
26 augustus 1982, onder nr. 9561.

De vergadering neemt vervolgens bij afzonderlijke stemming, de
volgende besluiten :

Vrijwillige ontbinding

De vergadering besluit tot de vrijwillige ontbinding van de v.z.w.
en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling uit.

Ontslag en kwijting aan de raad van bestuur

De vergadering verleent ontslag en kwijting met ingang van
heden aan :

De heer Georges Cauberghe, voornoemd onder 1, als voorzitter.
De heer Steven Maes, voornoemd onder 2, als secretairs.
De heer Erik Wuyts, voornoemd onder 3, als schatbewaarder.

Benoeming vereffenaar

De vergadering besluit één enkele vereffenaar te benoemen en
stelt in die functie aan : de heer Georges Cauberghe, voornoemd
onder 1, hier aanwezig, die aanvaardt. Hierna « vereffenaar »
genoemd.

Bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar

De vereffenaar zal de meest uitgebreide machten hebben voor het
volbrengen van zijn mandaat, namelijk deze voorzien door de
artikelen 24 en 25 van de statuten, zonder de machtiging van een
nieuwe algemene vergadering te moeten verkrijgen in de gevallen
waarin deze voorzien is door de wet.

De vereffenaar is ontheven van de verplichting om een inventaris
te maken en kan verwijzen naar de boeken en boekingen van de
vennootschap.

Hij vertegenwoordigt alleen de v.z.w. ten opzichte van derden en
de v.z.w. in vereffening zal geldig verbonden zijn door de handte-
kening van de vereffenaar.

Het mandaat van de vereffening is ontbezoldigd.

Bestemming van het nettopassief van de v.z.w.

Het nettoactief van de v.z.w. « Comité Sporthal Centrum » wordt
toegewezen aan herenbasketbal Zonhoven (bankrekeningnummer :
454-7053161-69).

Stemming

Elk van deze besluiten wordt met eenparigheid van stemmen
genomen.

Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Zonhoven, op 8 december 1998.

(Get.) Georges Cauberghe, Steven Maes, Erik Wuyts, Leopold
Haenen, Josée Indeherberg, Theo Weckx, leden.

SLUITING VEREFFENING

Uittreksel uit het proces-verbaal
tot sluiting van vereffening op 8 september 2000

Werd de bijzondere algemene vergadering gehouden van de
leden van de v.z.w. « Comité Sporthal Centrum », in vereffening,
met zetel te 3520 Zonhoven, Vogelsancklaan 313.
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Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :
De heer Georges Cauwenberghe, Vogelsancklaan 313, 3520 Zon-

hoven.
De heer Steven Maes, Hazendansweg 1a, 3520 Zonhoven.
De heer Eric Wuyts, Torenstraat 19, bus 3, 3500 Hasselt.
De heer Leopold Haenen, Baetenstraat 11, 3520 Zonhoven.
Mevr. Josée Indeherberg, Baetenstraat 11, 3520 Zonhoven.
De heer Theo Weckx, Baetenstraat, 3520 Zonhoven.

Uiteenzetting door de voorzitter

De vereffenaar legt uit :
a) dat deze vergadering tot doel heeft te beraadslagen en te

beslissen over volgende agenda :
1° nettopassief van de v.z.w. en de bestemming ervan;
2° decharge aan de vereffaar;
3° Sluiting der vereffening, bepaling van de plaats tot bewaring

van de boeken van de v.z.w.;
4° divers;
b) dat er geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd, dat alle

leden aawezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij verzaakt hebben
aan het naleven van de formaliteiten voor bijeenroeping;

c) da gelet op haar voltalligheid, de vereniging geldig kan
beslissen over de agenda.

Beraadslagingen en beslissingen

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan :
1. Nettopassief van de v.z.w. en bestemming.
De vereffenaar geeft voorlezing van zijn verslag. Gezien er geen

nettoactief is, kan er geen overdracht gebeuren aan herenbasketbal
Zonhoven. Het nettopassief wordt gedragen door BVBA Dranken
Marlou, voorheen leverancier van dranken voor de v.z.w. « Comité
Sporthal Centrum », als goodwill aan de v.z.w.

2. Decharge aan de vereffenaar :
Na beraadslaging keurt de vergadering de rekeningen van de

vereffening goed en geeft zonder uitzondering noch voorbehoud
ontslag en algemene kwijting aan de vereffenaar voor zijn beheer
van de v.z.w. tot op heden.

3. Sluiting der vereffening, bepaling van de plaats tot bewaring
van de boeken van de v.z.w. :

De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat
de v.z.w. definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden van de
v.z.w. gedurende ten minste vijf jaar zullen bewaard worden op
volgend adres : 3520 Zonhoven, Vogelsancklaan 313.

4. Divers :
Aan de heer Georges Cauberghe, voornoemd, wordt volmacht

gegeven om de lopende zaken af te handelen en als gevolmachtigde
tegenover de banken en andere instanties op te treden tot de
volledige afhandeling van de vereffening.

(Get.) Georges Cauberghe, Steven Maes, Erik Wuyts, Leopold
Haenen, Josée Indeherberg, Theo Weckx, leden.

ONTBINDING

Blijkens proces-verbaal van de algemene vergadering van
8 december 1998 werden met eenparigheid van stemmen, volgende
beslissing genomen :

De beslissing van de raad van bestuur van 8 december 1998
betreffende ontbinding van de v.z.w.

1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt ontbonden na
vereffening van alle gekende en onbekende rekeningen op huidige
vergadering.

2. Eventuele winsten van de v.z.w. worden overgedragen zoals
de doelstellingen van deze vereniging zonder winstoogmerk het
voorschrijven.

Zonhoven, 8 december 1998.
(Get.) Georges Cauberghe, Steven Maes, Erik Wuyts, Leopold

Haenen, Josée Indeherberg, Theo Weckx, leden.

N. 1673 (24364)
Spil, Samenwerking van Psychiatrische Initiatieven Limburg

3500 Hasselt

Identificatienummer : 750/97

WIJZIGING STATUTEN

Algemene vergadering van 17 oktober 2000

1. Beraadslaging en stemming over het voorstel van statuut-
wijzigingen :

De statuutwijzigingen werden aan de leden van het comité
bezorgd samen met het verslag van de vorige bijeenkomst van het
comité.

De voorzitter stelt vast dat meer dan tweederde van de stemge-
rechtigde leden van de vereniging aanwezig zijn. De vergadering
mag rechtsgeldig beraadslagen over het voorstel tot wijziging van
de statuten.

Bevoegdheidsverdeling (artikel 14) :
Bevoegdheden van het comité zoals ze bepaald worden in de

wetgeving met betrekking tot de v.z.w’s :
Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de

vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen ter zake.

Het recht om de beheerders te benoemen.
Het recht om jaarlijks de begroting en rekening goed te keuren.
Het recht om nieuwe leden toe te laten tot de vereniging.
De afzetting van de agendacommissie.
De uitsluiting van de leden.
Het benoemen en ontslaan van de voorzitter (deze bevoegdheid

wordt toegevoegd).
Het goedkeuren van het jaarprogramma (deze bevoegdheid

wordt toegevoegd).
De samenstelling van de agendacommissie :
Artikel 18. De vereniging wordt bestuurd door een agenda-

commissie die gekozen wordt door het comité. In de agenda-
commissie zetelen van elk van de vijf bovengenoemde sectoren
twee vertegenwoordigers. De kandidaat-beheerders worden door
de sectoren voorgedragen. Een voorzitter wordt toegevoegd. De
voorzitter wordt gekozen door het comité op voordracht van de
sectoren. De voorzitter heeft geen stemrecht. De agendacommissie
duidt onder haar tien beheerders een ondervoorzitter, een penning-
meester en een secretaris aan. Eén vertegenwoordiger van het
Provinciebestuur zetelt als waarnemend lid eveneens in de agenda-
commissie.

De besluitvorming van de agendacommissie :
Artikel 21. Bij de besluitvorming binnen de agendacommissie

streeft men naar consensus. Indien geen consensus bereikt wordt
moeten, om geldig te kunnen zijn beslissen, minstens zeven van de
tien vertegenwoordigers van de agendacommissie aanwezig zijn en
moet elke sector vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de
agendacommissie worden bij tweederdemeerderheid genomen.
Indien er onvoldoende vertegenwoordiging is, wordt een nieuwe
vergadering belegd, ten vroegste na één week en uiterlijk binnen de
dertig kalenderdagen, waarover de betreffende agendapunten defi-
nitief beslist wordt met gewone meerderheid, ongeacht de vertegen-
woordiging.

N. 1674 (25299)
Centre libre d’Inspection médicale scolaire

de Molenbeek-Saint-Jean

1080 Bruxelles

Numéro d’identification : 3753/89

DISSOLUTION

Assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2000

L’assemblée générale décide à l’unanimité la fusion avec l’a.s.b.l.
Centre d’Inspection médicale scolaire de Bruxelles au 1er jan-
vier 2001, avec pour conséquence la dissolution de l’a.s.b.l. Centre
libre d’Inspection médicale scolaire de Molenbeek-Saint-Jean.

Certifié exact :

Le secrétaire, Le président,
(signé) G. Lescroart. (signé) Th. Guislain.
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N. 1675 (24866 — 24866P)
Werkgroep Vredewijk

2540 Hove

Identificatienummer : 1675/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. De Groof, Robert, gepensioneerde, Guido Gezellestraat 8, te

Hove;
2. Van Driessche, Hugo, bediende, J.F. Gellyncklaan 13, te Hove;
3. Van Hove, Lidwina, huisvrouw, Dennenlaan 80, te Hove;
4. Vossen, Ludo, bediende, J.F. Gellyncklaan 78, te Hove;
5. Van Couteren, Jozef, bediende, Antwerpsesteenweg 170, te

Kontich,
allen van Belgische nationaliteit, werd overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten met de volgende statuten :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : v.z.w. « Werkgroep
Vredewijk ».

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Hove.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel, de bewoners van de wijk
Vredewijk de kans te geven hun culturele en educatieve vorming
verder te ontwikkelen, en anderzijds, het gemeenschapsleven in de
wijk te bevorderen.

TITEL II. — Leden, ontslag, uittreding, bijdragen

Art. 3. § 1. De vereniging bestaat enkel uit de effectieve leden.
Alleen zij genieten van de volheid der maatschapsrechten en
inzonderheid hebben zij alleen stemrecht op de algemene vergade-
ring.

§ 2. Effectieve leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen
zijn; hun aantal is onbeperkt maar mag niet minder dan vijf
bedragen.

§ 3. Elkeen die effectief lid van de vereniging wenst te worden
moet dit kenbaar maken aan de raad van beheer.

§ 4. Ieder bewoner van de vredewijk kan al dan niet kosteloos,
deelnemen aan de door de werkgroep georganiseerde activiteiten
overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement ter zake opge-
stelde regelen.

Art. 4. § 1. Effectieve leden kunnen vrij op elk ogenblik uit de
vereniging treden.

§ 2. Tot uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de
algemene vergadering besloten worden.

§ 3. De raad van beheer kan met tweederde meerderheid der
aanwezige stemmen tot aan de voornoemde algemene vergadering
de betrokken leden schorsen, inzonderheid wanneer deze leden zich
schuldig hebben gemaakt aan inbreuken op de statuten, de open-
bare orde, de goede zeden, diefstal of vandalisme.

§ 4. De effectieve leden der vereniging zijn geen bijdrage verschul-
digd.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 5. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden.

Art. 6. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer telkens als het doel of het belang van de vereniging
zulks vereist. De effectieve leden moeten opgeroepen worden bij
gewone omzendbrief, die de dagorde vermeldt.

Art. 7. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter; bij
gebreke daaraan door de vice-voorzitter, bij gebreke daaraan door
de ondervoorzitter en bij gebreke daaraan door het oudst aanwezige
lid van de raad van beheer.

Art. 8. Ieder effectief lid beschikt over één stem. Het kan ook
stemmen door bemiddeling van een gevolmachtigd lid. De beslis-
singen worden genomen bij gewone meerderheid, behalve indien
de statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven. In geval van
staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De genomen beslissingen worden genoteerd in een verslag dat
wordt ter beschikking gehouden bij de secretaris.

TITEL IV. — De raad van beheer

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer,
samengesteld uit minimum vijf beheerders, die door de algemene
vergadering benoemd en afgezet worden. De algemene vergadering
kiest bij geheime stemming onder zijn leden een voorzitter, vice-
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Art. 10. Hun mandaat is onbezoldigd.
De duur van het mandaat is vastgesteld op twee jaar. Elk jaar is

de helft der leden uittredend. Bij het openvallen van een mandaat,
benoemt de algemene vergadering een plaatsvervangend beheerder.
De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 11. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter;
bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter, en bij diens afwezig-
heid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de
oudste aanwezige beheerder.

Art. 12. De raad vergadert rechtsgeldig van zodra de helft van
zijn leden aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, terwijl bij staking van stemmen de stem van de voorzitter
doorslaggevend is.

De beslissingen van de regelmatig bijeengekomen vergadering,
verbinden alle beheerders.

Art. 13. De raad van beheer kan op zijn verantwoordelijkheid de
uitoefening van zekere bevoegdheden overdragen aan één of meer-
dere van de beheerraadsleden, of aan één of meerdere van de
effectieve leden van de vereniging.

De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende
partij, worden in naam van de vereniging door de raad van beheer
gevoerd, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door een hiertoe door de raad van beheer
aangeduide beheerder.

Al de akten die de vereniging binden, zullen getekend worden
door de voorzitter en de secretaris of penningmeester, die ten
overstaan van derden van geen voorafgaandelijke beslissing moeten
doen blijken. De raad van beheer kan voor sommige akten evenwel
een bijzondere, volmacht aan een beheerder geven, die aan derden
deze volmacht zal dienen voor te leggen.

Art. 14. De beheerders gaan geen persoonlijke verplichtingen
aan bij de verbintenissen van de vereniging.

In geval van persoonlijke verbintenis van één van de leden in de
uitoefening van zijn mandaat, is de vereniging alle vrijwaring
verschuldigd.

TITEL V. — Huishoudelijk reglement statutenwijziging, ontbinding

Art. 15. De raad van beheer stelt het huishoudelijk reglement
vast, hetgeen op de eerstvolgende algemene vergadering dient te
worden goedgekeurd.

Art. 16. Statutenwijziging is mogelijk, volgens de wettelijke
bepalingen.

Art. 17. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te
ontbinden, volgens de wettelijke bepalingen. De bestemming dat
aan het vermogen van de vereniging zal worden gegeven na
ontbinding wordt bepaald door de algemene vergadering maar
moet zoveel mogelijk overeenstemmen met het doel waarvoor de
vereniging werd opgericht.

Art. 18. Voor alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien in deze
statuten, blijft de wet van 27 juni 1921 en de daaropvolgende
wetgeving in verband met de v.z.w. van kracht.

Art. 19. De eerste raad van beheer is samengesteld als volgt :
Robert De Groof, voorzitter.
Hugo Van Driessche, vice-voorzitter.
Lidwina Van Hove, ondervoorzitter.
Ludo Vossen, secretaris.
Jozef Van Couteren, penningmeester.

Aldus opgesteld te Hove op 9 november 2000.

(Get.) Robert De Groof, (Get.) Ludo Vossen,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Hugo Van Driessche, (Get.) Jozef Van Couteren,
vice-voorzitter. penningmeester.

(Get.) Lidwina Van Hove,
ondervoorzitter.
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N. 1676 (24893)
Mutuelle Vie interprofessionnelle Securex

Rue de Genève 4
1140 Bruxelles

Numéro d’identification : 3T/82

NOMINATIONS — DÉMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 22 juin 2000

La présidence de Securex Vie est assumée, à partir du 1 jan-
vier 2001, par M. Thierry Vandermeersch en lieu et place de
M. André Abbeloos.

La direction générale de l’association est assumée, à partir du
1 janvier 2001, par M. Luc Deflem. Il sera assisté par M. Marc De
Volder.

La direction financière est assumée par M. Stephan Londoz.
La direction des Ressources Humaines est assumée par M. Filip

Baptist.
L’assemblée générale procède à la nomination de M. Luc Deflem

comme administrateur, pour un terme de trois ans, soit jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003.

L’assemblée générale a renouvelé le mandat d’administrateur de
Mme Marie-Madeleine Bouckaert et de MM. Bernard Dubois,
Charles Gerard, Harry Loeffen et Wim Van Der Aa pour un terme
de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2003.

Suit à l’assemblée générale du 22 juin 2000, le conseil d’adminis-
tration de Securex Vie est actuellement composé comme suit :

Président :
M. André Abbeloos, Erasmuslaan 8, à 1780 Wemmel, jusqu’au

31 décembre 2000.
M. Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, à 9000 Gent,

à partir du 1er janvier 2001 et jusqu’à l’assemblée générale statutaire
de 2002.

Vice-président : M. Jean-Pierre Flahaut, avenue J.F. Leemans 110,
à 1160 Bruxelles, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001.

Administrateurs :
M. André Abbeloos, Erasmuslaan 8, à 1780 Wemmel, jusqu’à

l’assemblée générale statutaire de 2001.
Mme Marie-Madeleine Bouckaert, Raas van Gaverestraat 12, à

9000 Gent, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003.
M. Jean-Pierre Champagne, représentant des Unions Profession-

nelles Agricoles, avenue du Monde 86, à 1400 Nivelles, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2002.

M. Patrice Courtin, rue A. Willem 11, à 1160 Bruxelles, jusqu’à
l’assemblée génétale statutaire de 2001.

M. Luc Deflem, Klimoplaan 6, à 1702 Groot-Bijgaarden, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003.

M. Marc De Volder, Driesstraat 8, à 9070 Heusden, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2001.

M. Bernard Dubois, Cauwerburg 5, à 9140 Temse, jusqu’à l’assem-
blée générale statutaire de 2003.

M. Charles Gerard, rue Malevez 33, à 5002 Saint-Servais, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003.

M. Harry Loeffen, avenue Delleur 6, à 1170 Bruxelles, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003.

M. Paul Mauquoy, Gustaaf Callierlaan 216, à 9000 Gent, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2001.

M. Charles Toupy 18, à 4800 Verviers, jusqu’à l’assemblée géné-
rale statutaire de 2002.

M. Wim Van Der Aa, Linterpoortenlaan 141, à 1980 Zemst, jusq’à
l’assemblée générale statutaire de 2003.

M. Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, à 9000 Gent,
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002.

M. Rik Van Quickenborne, Breestraat 8, à 9270 Laarne, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2002.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2000.

Pour copie conforme :

(Signé) André Abbeloos,
président.

Onderling interprofessioneel Verzekeringsfonds Leven Securex

Genèvestraat 4
1140 Brussel

Identificatienummer : 3T/82

BENOEMINGEN — ONTSLAGNEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Statutaire algemene vergadering van 22 juni 2000

Het voorzitterschap van Securex Leven zal vanaf 1 januari 2001,
waargenomen worden door de heer Thierry Vandermeersch, in
vervanging van de heer André Abbeloos.

De algemene directie van de vereniging zal vanaf 1 januari 2001,
waargenomen worden door de heer Luc Deflem. Hij zal door de
heer Marc De Volder bijgestaan worden.

De financiële directie wordt door de heer Stephen Londoz waar-
genomen.

De directie over de Human Resources wordt door de heer Filip
Baptist waargenomen.

De algemene vergadering benoemt de heer Luc Deflem als
bestuurder voor een termijn van drie jaar, zijnde tot de statutaire
algemene vergadering van 2003.

De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat van Mevr.
Marie-Madeleine Bouckaert en de heren Bernard Dubois, Charles
Gerard, Harry Loeffen en Wim Van Der Aa voor een termijn van
drie jaar, zijnde tot de statutaire algemene vergadering van 2003,
hernieuwd.

Na de algemene vergadering van 22 juni 2000, is de raad van
bestuur van Securex Leven thans als volgt samengesteld :

Voorzitter :
De heer André Abbeloos, Erasmuslaan 8, te 1780 Wemmel, tot

31 december 2000.
De heer Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, te

9000 Gent, vanaf de 1ste januari 2001, tot de statutaire algemene
vergadering van 2002.

Ondervoorzitter : de heer Pierre Flahaut, avenue J.F. Leemans 110,
te 1160 Brussel, tot de statutaire algemene vergadering van 2001.

Bestuurders :
De heer André Abbeloos, Erasmuslaan 8, te 1780 Wemmel, tot de

statutaire algemene vergadering van 2001.
Mevr. Marie-Madeleine Bouckaert, Raas van Gaverestraat 12, te

9000 Gent, tot de statutaire algemene vergadering van 2003.
De heer Jean-Pierre Champagne, vertegenwoordiger van de

Unions Professionnelles Agricoles, avenue du Monde 86, te
1400 Nivelles, tot de statutaire algemene vergadering van 2002.

De heer Patrice Courtin, rue A. Willem 11, te 1160 Brussel, tot de
statutaire algemene vergadering van 2001.

De heer Lux Deflem, Klimoplaan 6, te 1702 Groot-Bijgaarden, tot
de statutaire algemene vergadering van 2003.

De heer Marc De Volder, Driesstraat 8, te 9070 Heusden, tot de
statutaire algemene vergadering van 2001.

De heer Bernard Dubois, Cauwerburg 5, te 9140 Temse, tot de
statutaire algemene vergadering van 2003.

De heer Charles Gerard, rue Malevez 33, te 5002 Saint-Servais, tot
de statutaire algemene vergadering van 2003.

De heer Harry Loeffen, avenue Delleur 6, te 1170 Brussel, tot de
statutaire algemene vergadering van 2003.

De heer Paul Mauquoy, Gustaaf Callierlaan 216, te 9000 Gent, tot
de statutaire algemene vergadering van 2001.

De heer Charles Toupy, rue des Coteaux 18, te 4800 Verviers, tot
de statutaire algemene vergadering van 2002.

De heer Wim Van Der Aa, Linterpoortenlaan 141, te 1980 Zemst,
tot de statutaire algemene vergadering van 2003.

De heer Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, te
9000 Gent, tot de statutaire algemene vergadering van 2002.

De heer Rik Van Quickenborne, Breestraat 8, te 9270 Laarne, tot
de statutaire algemene vergadering van 2002.

Opgemaakt te Brussel, op 15 juli 2000.

Voor eensluidend verklaard :

(Get.) André Abbeloos,
voorzitter.
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N. 1677 (25615 — 25615P)
Recto Verso

7890 Ellezelles

Numéro d’identification : 1677/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. Mme Nathalie De Cnyf, professeur indépendant, demeurant à

Flobecq, rue Révérend Père Cambier 20.
2. Mme Alberte Verpoest, pensionnée, demeurant à Flobecq, rue

Brique 3.
3. M. Ralph Moreau, directeur des ventes, demeurant à Flobecq,

rue Révérend Père Cambier 20,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée : « Recto Verso ». Elle est
autorisée à utiliser cette dénomination pour des représentations et
manifestations publiques.

Art. 2. Son siège social est établi à Ellezelles, rue Jean Vinois 30.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration dans
tout autre lieu. Toute modification du siège social doit être publiée
dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet de développer un réseau d’acti-
vités éducatives, culturelles, récréatives et sportives pour les enfants
et pour les adultes. Dans ce cadre, organiser à titre onéreux ou
gratuit des stages, manifestations, représentations, concerts, specta-
cles, cours, excursions, voyages et toutes opérations généralement
quelconques se rapportant directement ou indirectement à son
objet; elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

Art. 4. Le nombre des associés est illimité. Les premiers membres
sont les constituants soussignés.

Admissions

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration.

Démissions

Art. 6. Tout membre est libre de se retirer de l’association en
adressant sa démission aux administrateurs. L’exclusion d’un
associé ne peut être prononcée que par l’assemblée générale et à la
majorité des deux tiers des voix.

Réclamations

Art. 7. Les associés démissionnaires, exclus ou sortants ainsi que
les héritiers de l’associé décédé n’ont aucun droit sur le fonds social.
Ils ne pourront réclamer ou requérir ni relevé ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Engagement, cotisations

Art. 8. L’engagement pour les membres est strictement limité au
respect du règlement et des statuts de l’association. Aucun verse-
ment ne sera dû par ses membres.

TITRE IV. — Administration, gestion journalière

Art. 9. Le conseil d’administration est composé de 3 personnes
pour une période illimitée. Le mandat n’expire que par décès ou
démission.

Art. 10. Le conseil d’administration peut faire passer tous actes
et tous contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre
tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure
des baux de toutes durées, accepter tous legs, subsides, donations
et transferts. Il peut également ouvrir tous comptes auprès des
banques, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notam-
ment tout retrait de fonds par chèque, ordre de virement ou de
transfert ou tout autre mandat de paiement, payer toutes sommes
dues par l’association, fixer les attributions et rémunérations des
employés ou personnes indépendantes ayant presté des services
pour l’association.

Art. 11. A défaut de stipulation spéciale dans le procès-verbal du
conseil d’administration, tout administrateur signe valablement les
actes régulièrement décidés par le conseil.

Fonctions

Art. 12. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un
secrétaire et un trésorier. En cas d’absence ou d’empêchement du
président, ses fonctions sont assurées par le plus ancien des admi-
nistrateurs. Toutes transactions bancaires sont effectuées par le
président sous le contrôle du trésorier qui gère les comptes. L’accès
au compte bancaire de l’association régit le même statut sauf sur
demande écrite expresse du président par rapport au secrétaire ou
au trésorier.

TITRE V. — Assemblée générale

Compétence

Art. 13. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation; sont réservées à sa compétence : les modifications aux
statuts sociaux, la nomination des administrateurs, l’approbation
des budgets et des comptes, la dissolution volontaire de l’associa-
tion, les exclusions d’associés.

Art. 14. Il doit être tenu une assemblée générale chaque année,
le deuxième vendredi de janvier à 20 heures au siège social, et ce
pour la première fois en 2001. Toute assemblée générale se tient aux
jour, lieu et heure indiqués dans la convocation. Tous les associés
doivent y être convoqués.

Convocations

Art. 15. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion verbalement et ce huit jours au moins avant la réunion.
L’assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre du
jour.

Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre.

TITRE VI. — Budgets et comptes

Art. 17. Chaque année, à la date du 31 décembre est arrêté le
compte de l’exercice écoulé et est dressé le budget du prochain
exercice. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire. Le premier exercice courra depuis ce jour
jusqu’au 31 décembre 2000.

TITRE VII. — Dissolution et liquidation

Art. 18. La dissolution et la liquidation de l’association sont
régies par les articles 18 à 25 de la loi.

Art. 19. L’assemblée générale qui prononce la dissolution volon-
taire de l’association statue sur la destination du patrimoine social
selon les directives indiquées en l’article suivant. Elle désigne un ou
deux liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Art. 20. Au cas où l’association viendrait à disparaı̂tre de fait, ou
serait dissoute judiciairement, son patrimoine sera affecté à une
oeuvre, dont l’objet se rapproche le plus possible de celui-ci et qui
sera déterminé par une assemblée générale convoquée au besoin
par le ou les liquidateurs. Si les personnes chargées de cette déter-
mination estimaient cette affectation irréalisable, les associés pour-
ront disposer librement du patrimoine de l’association, et l’attribuer
en pleine propriété à telles personnes physiques ou morales qu’elles
jugeront convenir.

TITRE VIII. — Nomination d’administrateurs

Les constituants soussignés réunis ont nommé membres du
conseil d’administration :

Président : Nathalie De Cnyf.
Trésorier : Ralph Moreau.
Secrétaire : Alberte Verpoest.

Fait à Ellezelles, le 30 septembre 2000.

(Signé) Nathalie De Cnyf, Ralph Moreau, Alberte Verpoest.
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N. 1678 (24936)
Gesticht Sint-Vincentius a Paulo,

Schoolstraat 33
9950 Waarschoot

Identificatienummer : 293/22

OVERLIJDEN — BENOEMING — ONTSLAG
WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frank De Raedt,
notaris ter standplaats Waarschoot, op 20 november 2000, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de leden van de
vereniging zonder winstoogmerk « Gesticht Sint-Vincentius a
Paulo » met zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 33, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen :

Ingevolge het overlijden van Eerwaarde Zuster Ghyselinck,
Andrea, in leven beheerder van de vereniging, heeft de vergadering
eenparig beslist te benoemen tot beheerder van de vereniging;
Eerwaarde Zuster Van Laeken, Anna Catharina Elisabeth Maria,
kloosterzuster, wonende te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 33.

De vergadering heeft het ontslag als lid van de vereniging,
aangeboden door Eerwaarde Zuster Goossens, Clara, wonende te
9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29, eenparig aangenomen.

De vergadering heeft eenparig beslist het doel van de vereniging
te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

« De vereniging heeft tot doel met uitsluiting van elk winstoog-
merk :

Het bevorderen, inrichten en organiseren van de bijstand, verzor-
ging en begeleiding van zieken, bejaarden, hulpbehoevenden en
minderbedeelden, zowel op fysisch als op psychisch vlak.

Het inrichten, verstrekken, verspreiden en organiseren van het
vrij katholiek onderwijs, in het bijzonder de opvoeding, het onder-
wijs en de begeleiding van kinderen en jongeren, en in het bijzonder
de minstbedeelden.

De vereniging zal dit doel verwezenlijken door het gemeenschap-
pelijk kloosterleven en vanuit de christelijke levensbeschouwing en
waarden.

De doelomschrijving is niet beperkend.
Met het oog op de realisatie van haar doel mag de vereniging alle

handelingen stellen van roerende en/of onroerende aard. Zij mag
participeren in andere verenigingen zonder winstoogmerk met
eenzelfde of een aanverwant doel.

De vereniging zal geen daden stellen welke een stoffelijk voordeel
aan haar leden tot doel of tot gevolg heeft.

Ingevolge de doorgevoerde doelwijziging heeft de vergadering
eenparig beslist artikel vier van de standregelen aan te passen aan
de nieuwe doelomschrijving.

Voor ontledend uittreksel.

(Get.) Frank De Raedt,
notaris.

N. 1679 (16256)
Beukefeesten - Nieuwenhove

9506 Nieuwenhove

Identificatienummer : 7974/81

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER
BIJVOEGING AAN DE STATUTEN

Bij de vereiste meerderheid van de aanwezige leden op de
algemene vergadering van de v.z.w. Beukefeesten - Nieuwenhove,
gehouden te Nieuwenhove, op 9 januari 2000, werd overgegaan tot :

Eerste besluit

Het ontslag, aangeboden door de in functie zijnde beheerders,
wordt aanvaard.

Tweede besluit

Worden benoemd als beheerders :
1. Laurent Borremans, chauffeur-magazijnier, Overraad 13,

9506 Nieuwenhove.
2. Anne Ceuterick, studiemeesteres-opvoedster, Strichtstraat 1,

9570 Deftinge (Lierde).

3. Emmy Ceuterick, zonder beroep, Bovenkassei 107, Zand-
bergen.

4. Guido Cuypers, bankdirecteur, Nieuwenhovestraat 15,
9506 Nieuwenhove.

5. Danny De Vlaminck, vrachtwagenbestuurder, Zijpstraat 1,
9506 Nieuwenhove.

6. Agnes De Smet, huishoudster, Overraadstraat 18, 9506 Nieu-
wenhove.

7. Ernest Doraene, mechanieker, Bettenhoek 16, 9506 Nieuwen-
hove.

8. Carine Hauters, huishoudster, Nieuwenhovestraat 11,
9506 Nieuwenhove.

9. Fons Jordens, lector, Zijpstraat 4, 9506 Nieuwenhove.
10. Marijke Jordens, studente, Zijpstraat 4, 9506 Nieuwenhove.
11. Gert Roossens, technieker, Overraadstraat 25, 9506 Nieuwen-

hove.
12. Jos Treutens, handelaar, Zijpstraat 9, 9506 Nieuwenhove.
13. Ghislaine Vanderkelen, leerkracht-verpleegster, Zijpstraat 4,

9506 Nieuwenhove.
De aangestelde beheerders duiden de volgende leden aan als :
Voorzitter : Guido Cuypers.
Secretaris : Fons Jordens.
Penningmeester : Jos Treutens.

Derde besluit

In de statuten van de v.z.w. wordt volgende tekst opgenomen
onder titel III, artikel 14, § 3 : « Voor het beheer van lokalen en/of
gebouwen ten behoeve van het verenigingsleven in Nieuwenhove
draagt de raad van beheer haar bevoegdheid over aan een werk-
groep bestaande uit drie vertegenwoordig(st)ers van de plaatselijke
afdeling van het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen
(K.V.L.K.), drie vertegenwoordig(st)ers van de plaatselijke afdeling
van de Vereniging van Vlaamse Katholieke Scouts en Meisjesgidsen
(V.V.K.S.M.) « De Eekhoorns », en drie vertegenwoordig(st)ers van
de v.z.w. Beukefeesten Nieuwenhove. »

(Get.) Laurent Borremans, Anne Ceuterick, Emmy Ceuterick,
Guido Cuypers, Ernest Doraene, Danny De Vlaminck, Agnes De
Smet, Carine Hauters, Fons Jordens, Marijke Jordens, Gert Roossens,
Jos Treutens, Ghislaine Venderkelen.

N. 1680 (21276)
Bien Naître à la Citadelle

4000 Liège

Numéro d’identification : 27237/86

DÉMISSION — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 25 septembre 2000

Les membres de l’assemblée générale ont accepté la démission
de :

Mme Elisabeth Willain, épouse Colette, demeurant à 4610 Queue-
du-Bois, rue Emile Vandervelde 167.

Ils ont accepté la candidature de :
M. Edgard Peters, demeurant rue de Filipesti 9, à 4630 Soumagne.
Liste des membres de l’assemlée générale :
Brassine, Dominique, demeurant à 4020 Liège, rue Charle-

magne 132.
C.A. Dauby, Dominique, demeurant à 4000 Liège, Degré des

Tisserands 35.
De Liamchine, Jenny, demeurant à 4190 Ferrières, rue Princi-

pale 21.
Florin, Annick, demeurant à 4130 Tilff, rue Vieille Montagne 14.
C.A. Foidart, Jean-Michel, demeurant à 4870 Trooz, Sur la Heid 3.
Gennen, Aimée, épouse Cox, demeurant à 4040 Herstal, rue de la

Ceinture 78.
C.A. Gilson, René, demeurant à 4020 Liège, rue Fonds de Bois 11.
Labro, Joêlle, épouse Sutera, demeurant à 4000 Rocourt, rue de

l’Arbre Sainte-Barbe 401.
Levaux, Jeanine, épouse Lambert, demeurant à 4621 Retinne, rue

du Vélodrome10.
C.A. Lovinfosse, André, demeurant à 4432 Alleur, rue des Aubé-

pines 1.
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C.A. Mengels, Anne-Marie, épouse Leclercq, demeurant à
4000 Liège, rue des Fraisiers 5.

Peters, Edgard, demeurant à 4630 Soumagne, rue de Filipesti 9.
C.A. Retz, Christine, épouse Broux, demeurant à 4620 Fléron, rue

Heid des Chênes 18.
Rigo, Jacques, demeurant à 4050 Chaudfontaine, rue de la

Loignerie 111.
Salvadori, Maria-Flavia, demeurant à 4040 Herstal, rue du

Plope44.
Schaaps, Jean-Pierre, demeurant à 4050 Chaudfontaine, rue

Musch 19.
Stevens, Jacqueline, épouse Horenza, demeurant à 4000 Liège, rue

G. Grégoire 25.
Thomas, Geneviève, épouse Lovinfosse, demeurant à 4432 Alleur,

rue des Aubépines 1.
Les administrateurs ont désignés en qualité de :
Présidente : Mme Dominique Daubuy.
Vice-présidente : Mme Joêlle Labro, épouse Sutera.
Trésorière : Mme Anne-Marie Mengels.
Le poste de secrétaire restant vacant, l’intérim est assuré par Mme

Mengels jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme :

Liège, le 11 octobre 2000.

(Signé) Anne-Marie Mengels, (Signé) Dominique Dauby,
la trésorière. la présidente.

N. 1681 (24763)
Les Magasins du Monde-Oxfam

Uccle (1180 Bruxelles)

Numéro d’identification : 9130/76

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblées générales du 27 mai et 7 octobre 2000

Administrateurs a (effectifs) :
Avaert, Jean-Noël, rue Sainte-Gertrude 32, 1460 Court-Saint-

Etienne.
Bodson, Xavier, rue Goffart 14, 1050 Bruxelles.
Bonheur, Mia, boulevard Desouette 89, 1420 Braine-l’Alleud.
Bruyère, Christine, rue du Calvaire 99, 4000 Liège.
Carlier, Mireille, place du Richercha 16, 7090 Braine-le-Comte.
Charles, Pol, rue du Cimetière 10-12, 5100 Jambes.
Declercq, stefaan, August De Feyterstraat 9, 1740 Ternat.
Delpeuch, Mariff, chaussée Saint-Pierre 137, 1040 Bruxelles.
Déom, Bernard, rue du Marquisat 334, 6717 Thiaumont-Attert.
Drouillon, Philippe, rue Samiette 142, 1400 Nivelles.
Dupont, Véronique, clos de l’Aciérie 1, 1490 Court-Saint-Etienne.
Gilson, Michel, avenue Bois Williame 2, 5101 Erpent.
Leclercq, Danielle, rue de Dolembreux 9, 4130 Esneux.
Massin, Bernadette, rue de Tongres 29, 4600 Visé.
Piraux, Maurice, rue des Monastères 46, 5020 Malonne.
Poissonnier, Annie, avenue des Expositions 3, 7000 Mons.
Quiriny, Etienne, rue de Binte 1, 6900 Hargimont.
Vincke, Dominique, rue Léopold Ier 174/4, 1020 Bruxelles.

Administrateurs b (suppléants) :
Allaer, Eric, rue des Ecoles 12, 4537 Chapon-Seraing.
Dion, Michèle, Driesstraat 6, 9506 Idegem.
Favresse, Odette, rue des Mérisiers 8, 1390 Achennes.
Gerebtzoff, Michel, rue du Moulin 23, 1400 Nivelles.
Gilon, Jean-Luc, rue de Mangombroux 248, 4800 Verviers.
Hecquet, Corentin, rue de la Neuville 70, 1348 Louvain-la-Neuve.
Jacquet, Marie-Rose, rue du Progrès 24, 6880 Bertrix.
Kesteloot, Thierry, rue Léon Dopéré 20, 1090 Bruxelles.
Laurent, Gabriela, rue de la Licorne 40, 7022 Hyon.
Paternostre, Anne, rue du Saiwia 6, 5340 Sorée.
Peltier-Dave, Thierry, rue Général de Monge 92, 5660 Pétigny.
Poncelet, Françoise, rue des Champs Elysées 6A, 1050 Bruxelles.
Stembert, Francine, rue des Aubépines 9, 6769 Robelmont.

Taelemans, Monique, rue Jean Theys 21, 1440 Wauthier-Braine.
Van Gucht, Nicole, rue Georges Simpons 28, 1083 Bruxelles.
Van Hove, Betty, rue des Combattans 58, 4360 Dreye.

Le conseil d’administration a élu au poste de :
Président : Michel Gilson.
Vice-président : Etienne Quiriny.
Trésorier : Maurice Piraux.
Denis Lambert, rue du Baty 26, à 1428 Lillois, est secrétaire

générale de l’a.s.b.l.

(Get.) D. Lambert
secrétaire général.

N. 1682 (24862 — 24862P)
Vlamax

2440 Geel

Identificatienummer : 1682/2001

STATUTEN

1. Peeters, Louisa Rosette, beheerder, Markt 61, 2440 Geel.
2. Hannes, Carine, sociaal helpster, Herentalsedijk 178, 2440 Geel.
3. Van Oudendijck, Eddy, agro ingenieur, Kapellekensdreef 106,

2400 Mol.

Benaming, zetel

Artikel 1. 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming :
« Vlamax », v.z.w.

2. De zetel wordt gevestigd te 2440 Geel, Markt 61.

Doelstellingen

Art. 2. 1. De uitstraling van Vlaanderen maximaal te versprei-
den :

door de overdracht van kennis inzake land- en tuinbouw, fruit-
teelt en in het bijzonder alle aspecten van de agro-industrie in de
breedste zin van het woord;

door theoretische en beroepsopleiding en, indien nodig, door het
verlenen van humanitaire hulp onder al zijn vormen.

Duur

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij
kan te allen tijden worden ontbonden.

Leden

Art. 4. 1. Het aantal leden is onbeperkt maar zal minstens drie
bedragen en omvat werkende en niet-werkende leden. Alle leden
van niet-Belgische nationaliteit worden beschouwd als niet-
werkende leden.

2. Als lid kan tot de vereniging toetreden de natuurlijke personen
die door de raad van beheer worden aanvaard. Een toekomstig lid
dient te voldoen aan de daarvoor in het huishoudelijk reglement
vastgestelde voorwaarden.

Verenigingen zonder winstoogmerk

3. Het jaarlijks lidgeld wordt vastgelegd op duizend Belgische
frank voor de werkende en niet-werkende leden. Dit bedrag kan
jaarlijks door de algemene vergadering worden gewijzigd.

4. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden hetgeen per
aangetekend schrijven aan de raad van beheer dient betekend.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergade-
ring met twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.

Raad van beheer

Art. 5. 1. De beheerders kiezen voor een periode van vijf jaar drie
bestuurders die het dagelijks bestuur verzekeren, zijnde :

Peeters, Louisa Rosette, Markt 61, 2440 Geel, voorzitter.
Hannes, Carine, Herentalsedijk 178, 2440 Geel, penningmeester.
Van Oudendijck, Eddy, Kapellekensdreef 106, 2400 Mol, secre-

taris.
2. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting

een vacature komt blijft de beheerder in functie tot in een vervan-
ging is voorzien.
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3. Al wat niet wettelijk of statutair voorbereid is aan de algemene
vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van beheer.

4. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of twee beheer-
ders. De vergadering is slechts geldig indien de meerderheid of ten
minste de helft van de beheerders aanwezig is.

5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die onderte-
kend worden door de voorzitter of twee beheerders en ingeschreven
worden in het daartoe bestemde register.

6. De raad van beheer vaardigt alle huiselijke reglementen uit die
hij nodig acht.

7. Een beheerder kan een andere beheerder vertegenwoordigen
met beperking van één maand.

8. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en
bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene
die hem vervangt (de oudste van de aanwezige beheerders).

9. De beheerders nemen geen persoonlijke verplichting ten
opzichte van de verbintenissen van de v.z.w. (deze zijnde een
rechtspersoon).

Algemene vergadering

Art. 6. 1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
van de v.z.w. en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van beheer of zijn vervanger.

2. Elk werkend lid beschikt over één stem en kan tevens één ander
lid vertegenwoordigen per volmacht.

3. Niet-werkende leden hebben geen stemrecht.
4. Zij is uitsluitend bevoegd voor : het wijzigen van de statuten,

het benoemen en het ontslaan van de beheerders, het uitsluiten van
een lid, het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen, het
vrijwillig ontbinden van de v.z.w.

5. Zij wordt ten minste eenmaal per jaar en telkens het belang van
de v.z.w. dit vereist door de raad van beheer samengeroepen. Dit
gebeurt door middel van een schriftelijke uitnodiging met vermel-
ding van het voorzien agenda.

6. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid behalve
in de wet voorziene uitzonderingen, namelijk wijziging van de
statuten, uitsluiting van leden en ontbinding van de vereniging.

7. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, getekend door
de voorzitter en/of twee beheerders en opgenomen in het daarvoor
voorziene register. Alle leden hebben het recht deze notulen op te
vragen.

Begroting, rekeningen

Art. 7. 1. De raad van beheer bereidt de rekeningen en de
begrotingen voor ter goedkeuring van de algemene vergadering.

2. Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december.

Ontbinding, vereffening

Art. 8. 1. In geval van ontbinding benoemt de algemene verga-
dering of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meerdere veref-
fenaars. Zij bepaalt de bevoegdheid en de voorwaarden.

2. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van
eventuele schulden, overgedragen aan een te bepalen v.z.w. met
gelijksoortige doelstellingen.

Varia

Art. 9. Voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld is de wet van
27 juni 1921 van toepassing.

Ieder artikel in strijd met de regionale, nationale of Europese
wetgeving dient als onbestaand te worden beschouwd.

Aldus opgemaakt te Geel, op 30 november 2000.

(Get.) Peeters, Louise Rosette,
voorzitter.

(Get.) Hannes, Carine, (Get.) Van Oudendijck, Eddy,
penningmeester. secretaris.

RAAD VAN BEHEER

Voorzitter : Peeters, Louisa Rosette, Markt 61, 2440 Geel.
Penningmeester : Hannes, Carine, Herentalsedijk 178, 2440 Geel.
Secretaris : Van Oudendijck, Eddy, Kapellekensdreef 106,

2400 Mol.

N. 1683 (25302)
Association pour la Gestion et l’Exploitation

du Centre didactique des Techniques de l’Eau à Seneffe

7180 Seneffe

Numéro d’identification : 5319/92

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Le conseil d’administration de l’a.s.b.l. Association pour la
Gestion et l’Exploitation du Centre didactique des Techniques de
l’Eau à Seneffe, en abrégé : « Centre de l’Eau » a enregistré les
démissions suivantes :

M. Grosjean, Raymond, représentant la Région wallonne.
M. Degros, Jacques, représentant la Région wallonne.
MM. Bayot, Cyriaque, et Jean-Pierre Gailliez, représentant la

Compagnie du Canal du Centre.
M. Claude Dewolf, trésorier de cette a.s.b.l.
MM. Carlier, Richard, et Dupont, Pierre, représentant la province

de Hainaut.
Il a procédé aux nouvelles nominations suivantes qui viennent

donc compléter ou modifier la liste qui a été fournie lors de la
deuxième modification des statuts (Moniteur belge du 30 juin 1993) :

La commune de Seneffe sera également représentée par :
M. Delaever, Gaétan, échevin, en tant que président du comité de

direction.
M. Jacques, Jules, en tant que commissaire aux comptes.
M. Hainaut, Hugues, échevin, en tant que trésorier.
M. Orubba, stéphane, en tant qu’administrateur.
Pour la province de Hainaut sera représentée par :
M. Declercq, Jean-Pierre, député permanent.
La Région wallonne sera également représentée par :
MM. Hambye, Francis (secrétaire général), Faes, Benedictus

(directeur général), Brasseur, Daniel (premier ingénieur en chef
directeur), Vandenbergh, Jean-Marie (ingénieur industriel princi-
pal), Parmentier, Jean-Marie (ingénieur des ponts et chaussées),
Stas, Michel (ingénieur des ponts et chaussées, chef de service), et
Favry, Claude (premier attaché, qui exercera les fonctions d’admi-
nistrateur délégué et de secrétaire).

L’Office de la promotion du tourisme sera représenté par :
M. Delwart, Michel, président.
Le Commissariat général au tourisme sera représenté par :
M. Vandendriessche, Luc, premier attaché.
L’Office du tourisme de Seneffe sera représenté par;
Mme Gautiere, Béatrice, secrétaire.
L’a.s.b.l. Château de Seneffe sera représenté par :
Mme Hanssens-Laurent, Marjolaine, conservatrice.

(Signé) Bauwens, Henri, (Signé) Claude Favry,
président. administrateur délégué.

N. 1684 (24868 — 24868P)
« El Tattoo del Tigre »

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 1684/2001

STATUTEN

Te Antwerpen, op 28 september 2000, werd besloten door :
Stoffel Verlackt, muzikant, C. Beersmansstraat 63,

2018 Antwerpen, Belg;
Carlo Mertens, muzikant, Mertensstraat 71, 2140 Borgerhout,

Belg;
Dirk de Jonge, zelfstandige, Watervloedstraat 20, 3012 Wilsele,

Belg,
tot het oprichten van een vereniging zonder winstgevend doel. De
beheerraad werd als volgt samengesteld en de functies werden als
volgt verdeeld :

Voorzitter : Carlo Mertens.
Sekretaris : Stoffel Verlackt.
Penningmeester : Dirk de Jonge.
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De statuten luiden als volgt :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « El Tattoo del Tigre »
v.z.w.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 2000 Antwerpen, Catharina Beersmansstraat 63.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het bevorderen, propageren,
organiseren en produceren van bestaande, nieuw aan te maken en
experimentele muziek, theater, film en expressievormen, alsook het
geven van vormings- en expressiekansen aan individuen en
groepen individuen.

Art. 4. Om dit doel te bereiken kan de vereniging volgende
initiatieven nemen : het zoeken naar en verwerven van financiële
middelen voor de verwezenlijking van de gestelde doelen, culturele
activiteiten opzetten, eventueel in samenwerking met andere stich-
tingen en ondernemingen, organiseren van vormingsactiviteiten op
cultureel gebied, het groeperen van verschillende muziek- en
theatergroepen en hun belangen vertegenwoordigen zoals daar
zijn : materiaaluitwisseling, transport, publiciteit, management, enz.

Het opzetten, produceren van Theater, film- en muziekproducties,
kontakten leggen tussen individuen ten einde vormen van groep-
sexpressie te bevorderen, het verzamelen, catalogeren en eventueel
reproduceren van documentatiemateriaal en dit ter beschikking
stellen van de leden, het voorbereiden, samenstellen en uitgeven
van publicaties, geluidsdragers, films ter verwezenlijking van het
doel, het ter beschikking stelen van zijn leden voor film en
theateractiviteiten/producties, verder alle activiteiten die bijdragen
tot het vooropgestelde doel.

De vereniging mag om dit doel te bereiken personeel in dienst
nemen, de vereniging mag alle roerende en onroerende goederen
die nodig zijn tot het vooropgestelde doel, bezitten, kopen, huren
en verhuren, de vereniging mag aan andere stichtingen en onder-
nemingen van dergelijke aard deelnemen.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en
kan te allen tijde ontbonden worden.

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie
bedragen. Beslissingen over toetreding van nieuwe leden kunnen
alleen met eenparigheid van stemmen worden genomen. De raad
van beheer beslist over.

De toetreding zonder gehouden te zijn beslissingen te motiveren.

Art. 7. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van
beheer maar bedraagt ten hoogste BEF 1 000.

Het staat de leden vrij op elk tijdstip ontslag te nemen mits de
raad van beheer hiervan schriftelijk in kermis te stellen.

Het lid dat in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, binnen de
maand in welke hij hiertoe bij aangetekende brief werd aange-
maand, wordt als ontslagnemend beschouwd. De uitsluiting van
een lid kan slechts in de algemene vergadering uitgesproken
worden, met een meerderheid in de wet bepaald.

Art. 8. Het ontslaggevend of uitgesloten lid heeft hoegenaamd
geen recht op het bezit of op een gedeelte van het bezit van de
vereniging. Het is hen daarenboven niet toegestaan zegels te doen
leggen, noch boedelbeschrijving, noch afrekeningen te vorderen.
Hetzelfde geldt voor erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden
van een overleden lid.

TITEL I. — Raad van beheer, algemene vergadering

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer,
samengesteld uit ten minste drie leden. De beheerders worden ten
minste om de zeven jaar verkozen door de algemene vergadering,
bij geheime stemmen en volgens het huishoudelijk reglement.

De raad van beheer oefent alle machten uit, behalve deze die aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden, overdragen aan een
afgevaardigd beheerder of aan een derde.

Art. 10. De algemene vergadering is uit alle leden samengesteld.
Zij bezit de macht tot wijziging van de statuten, tot benoeming en
afzetting van de beheerders, tot goedkeuring van de begroting en
van de jaarlijkse rekeningen en tot uitsluiting van de leden.

Art. 11. De raad van beheer zorgt voor de bijeenroeping van de
algemene vergadering, minstens acht dagen voor de vergadering.
De agenda is in de bijeenroeping vermeld. Op de vraag van één
vijfde der leden moet de algemene vergadering bijeengeroepen
worden.

Art. 12. Alle leden zijn, op gelijke wijze stemgerechtigd. De
beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige
meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behoudens de
gevallen waarbij de wet of de statuten er anders over beslissen.

De besluiten van de algemene vergadering worden per omzend-
brief meegedeeld aan de leden.

Art. 13. Om geldig te beslissen omtrent de wijziging der statuten,
moet de algemene vergadering, de bepalingen van de artikels 8 en
20 van de wet van 27 juni 1921 in acht nemen.

Art. 14. De statutaire vergadering wordt jaarlijks gehouden op
de zetel van de vereniging of op elke andere in de uitnodiging
vermelde plaats.

Bij de jaarlijkse statutaire vergadering worden de rekeningen en
de begroting van de vereniging ter goedkeuring voorgelegd.

De leden zullen op deze vergadering per gewoon schrijven
uitgenodigd worden. Het verslag van de statutaire vergadering zal
aan de leden overhandigd worden.

Art. 15. Het eerste boekjaar loopt van 28 september 2000 tot en
met 31 december 2000. De daaropvolgende boekjaren lopen van
1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 16. De raad van beheer stelt een huishoudelijk reglement op,
waarbij alles kan geregeld worden wat niet in de statuten is
voorzien. Het reglement kan door de raad van beheer steeds
gewijzigd worden. Het reglement, en alle wijzigingen eraan, wordt
ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL II. — Ontbinding

Art. 17. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of het uittreden van één der leden. In geval van vrijwillige ontbin-
ding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daaraan de
rechtbank, een of meer vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid,
alsmede de wijze van vereffening.

Art. 18. In geval van ontbinding van de vereniging wordt het
netto overblijvend actief, na vereffening van de schulden en het
aanzuiveren van de lasten, besteed aan een doel dat het beste
overeenstemt met dat van deze vereniging.

Antwerpen op 28 september 2000.

Voor echt verklaard :
(Get.) Carlo Mertens, Stoffel Verlackt, Dirk de Jonge.

N. 1685 (25066)
Service externe de Prévention et de Protection Securex

Rue de Genève 4
1140 Bruxelles

Numéro d’identification : 4086/65

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale statutaire du 25 mai 2000

La présidence du groupe Securex et de l’a.s.b.l. Service externe de
Prévention et de Protection Securex est assumée par M. André
Abbeloos jusqu’au 31 décembre 2000.

M. André Abbeloos souhaite être déchargé de la fonction de
président et propose à l’assemblée générale de désigner M. Thierry
Vandermeersch comme président du conseil d’administration de
l’association à partir du 1er janvier 2001 en lieu et place d’adminis-
trateur délégué.

M. Luc Deflem le remplacera comme administrateur délégué au
1er janvier 2001.

L’assemblée générale ne renouvelle pas le mandat d’administra-
teur de M. Lambert Toussaint atteint par la limite d’âge et lui
confère le titre d’administrateur honoraire.

L’assemblée générale a renouvelé le mandat d’administrateur de
M. Cyriel De Decker, M. Bernard Dubois, M. Charles Gérard,
M. Roger Janssens, M. Marc Winders et M. Thierry Vandermeersch
pour un terme de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale
de 2003.

L’assemblée générale a nommé M. Luc Deflem en tant qu’admi-
nistrateur de l’association pour un terme de trois ans, soit jusqu’à
l’assemblée générale de 2003.
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Suite à l’assemblée générale du 25 mai 2000, le conseil d’admi-
nistration de l’a.s.b.l. Service externe de Prévention et de Protection
Securex est actuellement composé comme suit :

Président :
M. André Abbeloos, Erasmuslaan 8, à 1780 Wemmel, jusqu’au

31 décembre 2000;
M. Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, à 9000 Gent,

à partir du 1er janvier 2001 et jusqu’à l’assemblée générale statutaire
de 2003;

Vice-président : M. Pierre Flahaut, avenue J.F. Leemans 110, à
1160 Bruxelles, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002;

Administrateur délégué :
M. Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, à 9000 Gent,

jusqu’au 31 décembre 2000;
M. Luc Deflem, Klimoplaan 6, à 1702 Groot-Bijgaarden, à partir

du 1er janvier 2001 et jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003;
Administrateurs :

M. André Abbeloos, Erasmuslaan 8, à 1780 Wemmel, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2001;

M. Cyriel De Decker, Waterbossen 11, à 1840 Londerzeel (Malde-
ren), jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003;

M. Luc Deflem, Klimoplaan 6, à 1702 Groot-Bijgaarden, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003;

M. Gaston De Schuymer, Tramstraat 39, à 9052 Zwijnaarde,
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002;

M. Bernard Dubois, Cauwerburg 5, à 9140 Temse, jusqu’à l’assem-
blée générale statutaire de 2003;

M. Jaak Galle, Messem 8, à 8200 Brugge, jusqu’à l’assemblée
générale statutaire de 2002;

M. Charles Gérard, rue Malevez 33, à 5002 Saint-Servais, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003;

M. René Gosselin, avenue des Alouettes 58, à 1428 Lillois, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2002;

M. Gérard Hancq, rue Champ Rodange 33, à 1410 Waterloo,
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002;

M. Roger Janssens, Steyneveld 17, à 3290 Diest (Kaggevinne),
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003;

M. Marc Winders, rue de la Place 22, à 7910 Forest, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de 2003,
tous de nationalité belge.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2000.

Pour copie conforme :

(Signé) André Abbeloos,
président.

Externe Dienst voor Preventie en Beschermiing Securex

Genèvestraat 4
1140 Brussel

Identificatienummer : 4086/65

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de notulen
van de statutaire algemene vergadering van 25 mei 2000

Het voorzitterschap van de groep Securex en van de v.z.w.
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Securex wordt tot
31 december 2000 door de heer André Abbeloos waargenomen.

De heer André Abbeloos wenst van de functie van voorzitter
ontheven te worden en stelt aan de algemene vergadering voor de
heer Thierry Vandermeersch vanaf 1 januari 2001 als voorzitter van
de vereniging, niet langer als afgevaardigd bestuurder, te
benoemen.

De heer Luc Deflem zal hem op 1 januari 2001 als afgevaardigd
bestuurder vervanger.

De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat van de heer
Lambert Toussaint niet hernieuwd wegens de leeftijdsgrens en
benoemd hem als erevoorzitter.

De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat van de heer
Cyriel De Decker, de heer Bernard Dubois, de heer Charles Gérard,
de heer Roger Janssens, de heer Marc Winders en de heer Thierry
Vandermeersch voor een termijn van drie jaar, zijnde tot de alge-
mene vergadering van 2003, hernieuwd.

De algemene vergadering heeft de heer Luc Deflem tot
bestuurder van de vereniging benoemd voor een termijn van drie
jaar, zijnde tot de statutaire algemene vergadering van 2003.

Na de algemene vergadering van 25 mei 2000 is de raad van
bestuur van thans als volgt samengesteld :

Voorzitter :
De heer André Abbeloos, Erasmuslaan 8, te 1780 Wemmel, tot

31 december 2000;
De heer Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, te

9000 Gent, vanaf 1 januari 2001 tot de statutaire algemene vergade-
ring van 2003;

Ondervoorzitter : de heer Pierre Flahaut, avenue J.F. Leemans 110,
te 1160 Bruxelles, tot de statutaire algemene vergadering van 2002;

Afgevaardigd bestuurder :
De heer Thierry Vandermeersch, Kortrijksesteenweg 764, te

9000 Gent, tot 31 december 2000;
De heer Luc Deflem, Klimoplaan 6, te 1702 Groot-Bijgaarden,

vanaf 1 januari 2001 tot de statutaire algemene vergadering
van 2003;

Bestuurders :
De heer André Abbeloos, Erasmuslaan 8, te 1780 Wemmel, tot de

statutaire algemene vergadering van 2001;
De heer Cyriel De Decker, Waterbossen 11, te 1840 Londerzeel

(Malderen), tot de statutaire algemene vergadering van 2003;
De heer Luc Deflem, Klimoplaan 6, te 1702 Groot-Bijgaarden, tot

de statutaire algemene vergadering van 2003;
De heer Gaston De Schuymer, Tramstraat 39, te 9052 Zwijnaarde,

tot de statutaire algemene vergadering van 2002;
De heer Bernard Dubois, Cauwerburg 5, te 9140 Temse, tot de

statutaire algemene vergadering van 2003;
De heer Jaak Galle, Messem 8, te 8200 Brugge, tot de statutaire

algemene vergadering van 2002;
De heer Charles Gérard, rue Malevez 33, te 5002 Saint-Servais, tot

de statutaire algemene vergadering van 2003;
De heer René Gosselin, avenue des Alouettes 58, te 1428 Lillois,

tot de statutaire algemene vergadering van 2002;
De heer Gérard Hancq, rue Champ Rodange 33, te 1410 Waterloo,

tot de statutaire algemene vergadering van 2002;
De heer Roger Janssens, Steyneveld 17, te 3290 Diest (Kagge-

vinne), tot de statutaire algemene vergadering van 2003;
De heer Marc Winders, rue de la Place 22, te 7910 Forest, tot de

statutaire algemene vergadering van 2003,
allen van Belgische nationaliteit.

Opgemaakt te Brussel, op 15 juli 2000.
Voor eensluidend verklaard :

(Get.) André Abbeloos,
voorzitter.

N. 1686 (22507)
Ciné Club d’Uccle

Uccle (1180 Bruxelles)
Numéro d’identification : 2606/54

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale a, en sa réunion du 17 mars 2000, désigné
comme membres du conseil d’administration, les personnes dont les
noms suivent pour l’année 1999 :

Président : M. Georges Solau, chaussée d’Alsemberg 1033, bte 61,
à 1180 Bruxelles;

Vice-président : M. André Beert, avocat, avenue de la Jonction 15,
bte 6, à 1060 Bruxelles;

Secrétaire : Mme Eliane Vergeylen, sans profession, avenue
Montjoie 214, à 1180 Bruxelles;

Trésorier : M. Olivier Slusny, avocat, rue De Facq 125, à
1060 Bruxelles;

Vérificateur aux comptes : Mme Nadine Mignon, magistrat,
avenue Jacobs 84, à 1040 Bruxelles;

Mme Godelieve De Meestere, employée, Mercatorlaan 31, à
1780 Wemmel;

Mme Jacqueline Hermans, avocate, avenue Carsoel 118, bte 3, à
1180 Bruxelles.

Certifié conforme :
(Signé) Georges Solau, (Signé) Olivier Slusny,
président. trésorier.
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N. 1687 (25257 — 25257P)
WTC de Snokpire

9770 Kruishoutem

Identificatienummer : 1687/2001

STATUTEN

Tussen ondergetekenden is het volgende overeengekomen :
Feys, Edwin, Steenweg 26, 9890 Gavere-Asper;
Feys, Johan, Karreweg 6à, 9770 Kruishouten,

zij hebben besloten een vereniging zonder winstoogmerk - v.z.w. -
te stichten, waarvan zij de statuten als volgt hebben opgesteld :

De feitelijke vereniging die tussen hen bestaat willen zij onder-
werpen aan de wet van 27 juni 1921, dienvolgens zijn zij voor zoveel
als nodig, het volgende overeengekomen :

Benaming van de club : « Wielertoeristenclub de Snokpire » in het
kort : « WTC de Snokpire ».

Volledig adres van zetel/lokaal : Karreweg 60, 9770 Kruishoutem.
Provinciale afdeling : Oost-Vlaanderen.

TITEL I. — Stichting en doel

Artikel 1. De vereniging werd opgericht te Kruishoutem onder
de benaming : « Wielertoeristenclub De Snokpire », in het kort :
« WTC De Snokpire ».

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kruishoutem,
Karreweg 60. Hij kan ten allen tijde verplaatst worden bij eenvou-
dige beslissing van de beheerraad.

Voormelde vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond en bij de afdeling Oost-Vlaanderen.

Art. 2. Het doel van deze vereniging is mede te werken met de
K.W.B. aan de ontwikkeling van de Belgische wielerbeweging, op
sportief evenals op toeristisch gebied. De vereniging verbindt zich
er toe om correct de statuten van de K.B.W.B. en de afdeling na te
leven.

De vereniging mag ten allen tijde alle verrichtingen doen die
hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks in verband staan met het
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan zouden
kunnen vergemakkelijken, zoals het inrichten van manifestaties en
amateurswedstrijden, rally’s e.d.m.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, zij
kan ten allen tijde ontbonden worden overeenkomstig onderhavige
statuten en wetten.

TITEL II. — Samenstelling

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt zonder minder te mogen
bedragen dan 30 effectieve leden welke in het bezit dienen te zijn
van een lidkaart K.B.W.B.

Enkel deze leden hebben stemrecht en kunnen in de beheerraad
verkozen worden.

TITEL III. — Bestuur, functie, verkiezingen

Art. 5. De beheerraad is samengesteld uit :
De voorzitter : Hij roept de leden bijeen en leidt de vergaderingen.

Hij houdt hen op de hoogte van alle genomen beslissingen. Hij
verleent toestemming voor het betalen van de rekeningen, nadat die
werden nagezien.

De Ondervoorzitters : eerste en tweede ondervoorzitter. Zij
helpen de voorzitter bij het vervullen van zijn functies en vervangen
hem bij afwezigheid.

De secretaris : Hij stelt, na overleg met de voorzitter, de agenda
van de zittingen van het bestuur op, en stelt de verslagen op. Hij is
belast met de briefwisseling en verstrekt aan de betrokken provin-
ciale afdeling of aan de K.B.W.B.-commissies, alle nuttige inlich-
tingen omtrent de werkzaamheden van zijn vereniging.

De penningmeester : Hij beheerst de financiën van zijn vereniging
en houdt de boeken bij. Hij int de ontvangsten, terwijl hij, na
goedkeuring van de voorzitter, alle betalingen doet. Op elk verzoek
van laatstgenoemde brengt hij verslag uit over de financiële
toestand.

Art. 6. De leden van de Beheerraad worden verkozen voor de
duur van drie jaar.

Bij het verstrijken van hun mandaat zijn de uittredende leden
herkiesbaar.

De nieuwe kandidaturen worden ingediend, minstens 14 dagen
voor de datum van de algemene vergadering.

Elke wijziging in de samenstelling van de beheerraad, evenals een
wijziging van de zetel/lokaal moet zo vlug mogelijk aan de Zetel
van de provinciale afdeling gemeld worden.

Art. 7. De beheerraad bestaat minstens uit 5 en hoogstens uit 10
leden. Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte.

De beheerraad is verplicht jaarlijks de rekening over het verlopen
dienstjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering te
onderwerpen.

De beheerraad, kan met het oog op de verwezenlijking van zijn
taak, aanstellen :

een dagelijks bestuur;
een organisatiecomité;
of elk ander comité dat dienstig kan zijn voor de verwezenlijking

van het maatschappelijk doel.

TITEL IV. — Leden, ereleden, ontslagnamen

Art. 8. De personen die als effectieve leden wensen bij de vereni-
ging aan te sluiten, dienen kennis te nemen van de statuten en
verbinden er zich toe deze na te leven. Zij betalen een jaarlijkse
bijdrage (lidgeld, minimaal Euro 10, maximaal Euro 100) en
genieten van alle voordelen verstrekt door de vereniging en door
de K.B.W.B.

Art. 9. Indien men ontslag wenst te nemen dient ieder ontslag,
om in aanmerking genomen te worden, schriftelijk betekend te
worden aan de voorzitter, die het voorlegt tijdens de eerstvolgende
zitting van het bestuur.

Geen enkel ontslag zal aanvaard worden indien de
ontslagnemer/neemster nog schulden heeft tegenover de vereni-
ging.

TITEL V. — Zittingen, algemene vergaderingen

Art. 10. De beheerraad van de vereniging is verplicht tenminste
zes maal tijdens het boekjaar, dat aanvangt op 1 juli, en eindigt op
30 juni te vergaderen.

Art. 11. De leden moeten door de beheerraad in de maand juni
uitgenodigd worden voor de jaarlijkse algemene vergadering. De
datum en de dagorde worden in het lokaal schriftelijk aangekon-
digd minstens 8 (acht) dagen voor de vergadering.

Tijdens deze jaarlijkse algemene vergadering zal de beheerraad
verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar, de balans van het
voorbije boekjaar en het budgetvoorstel voor het komende jaar
voorleggen.

Er zal tot de vernieuwing van de beheerraad overgegaan worden
volgens de modaliteiten voorzien onder artikel 6.

Art. 12. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeen-
geroepen worden, hetzij op verzoek van de oorzitter of op aanvraag
van het bestuur of 1/5 van de effectieve leden.

Deze uitnodiging met de dagorde, moet aan alle ingeschreven
leden, 30 dagen voor de datum van de buitengewone algemene
vergadering bestuurd worden.

TITEL VI. — Sancties

Art. 13. Elk lid dat, door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn
geschriften en zijn gedrag, schade berokkent aan de zedelijke of
stoffelijke belangen van de vereniging, van de K.B.W.B. zal door
middel van een aangetekend schrijven opgeroepen worden. De
beheerraad zal in buitengewone zitting, na een tegensprekelijke
gedachtewisseling en volgens de ernst van het geval, aan de
schuldige één van de volgende sancties opleggen : de waarschu-
wing, de berisping, de blaam of de uitsluiting uit de vereniging.

TITEL VII. — Duur van de vereniging, ontbinding

Art. 14. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht.

Art. 15. De vereniging kan ontbonden worden door een buiten-
gewone algemene vergadering.

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering zal
tenminste dertig dagen voor de datum dat deze vergadering plaats
heeft verstuurd worden.

Om geldig te zijn moet de ontbinding door ten minste twee
derden van de aanwezige leden uitgesproken worden.

Associations sans but lucratif Annexe au Moniteur belge du 1er février 2001
Verenigingen zonder winstoogmerk Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2001 N. 1687 - 1698 1033

A.S.B.L.-V.Z.W. 2001 130



Art. 16. In geval van ontbinding zal het maatschappelijk
vermogen (baargeld en verkochte bezittingen van welke aard ook)
gestort worden ten bate van een of meerdere officieel erkende
liefdadigheidswerken in de gemeente.

Art. 17. De principes van het reglement van inwendige orde van
de K.B.W.B. zijn van toepassing. Voor de gevallen niet voorzien in
deze bestaande statuten zal het algemeen reglement van de provin-
ciale afdelingen en/of van de K.B.W.B. wettelijk van toepassing zijn.

Kruishoutem, 12 december 2000.

(Get.) Feys Edwin, (Get.) Feys Johan,
secretaris. voorzitter.

N. 1688 (25202)
Regionaal Ziekenhuis Heilige Familie

Diestersteenweg 100
3800 Sint-Truiden

Identificatienummer : 5216/88

WIJZIGING STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

Wijziging statuten

De leden van de vereniging hebben in de algemene vergadering
van 28 november 2000 conform de wet van 27 juni 1921 en arti-
kel 12 van haar statuten met eenparigheid van stemmen volgende
statutenwijzigingen aangenomen :

Artikel 4. De vereniging heeft tot doel : ondersteuning van het
beheer en de uitbating van de vereniging Algemeen Ziekenhuis
Vesalius, te Tongeren, met zetel te Tongeren.

Ten einde deze doelstelling te kunnen nastreven zal de vereniging
ondermeer, in overleg met de Congregatie van de Zusters van het
Heilig Hart van Maria van Berlaar, de leden van de algemene
vergadering en van de raad van beheer van de vereniging Algemeen
Ziekenhuis Vesalius, te Tongeren, voordragen, voor zover het
mandaten betreft die de vereniging Algemeen Ziekenhuis Vesalius,
te Tongeren, voorbehoudt voor leden van de v.z.w. Regionaal
Ziekenhuis H. Familie.

De vereniging kan ook alle andere beslissingen nemen tot verwe-
zenlijking van haar doelstellingen.

Artikel 5. Als bijzonder doel heeft de vereniging het voorbereiden
en opvolgen van beslissingen over beleidsaangelegenheden van
medisch-ethische aard te nemen of genomen door de vereniging
Algemeen Ziekenhuis Vesalius, te Tongeren.

Artikel 13. Bijeenroeping, formaliteit :
a) Gewone algemene vergadering.
Er zal jaarlijks een gewone algemene vergadering gehouden

worden.
Zij zal plaats vinden op plaats, dag en uur te bepalen door de

raad van beheer.
Alle leden worden ertoe uitgenodigd.

Raad van beheer

De leden van de vereniging hebben in de algemene vergadering
van 28 december 2000 kennis genomen van het ontslag als
beheerder en als lid van de vereniging van de heer André Prims en
Mevr. Bertha Nickmans, beiden overleden.

De leden hebben de andere beheerders in hun mandaat bevestigd
voor een nieuwe periode van vijf jaar, zodat de raad van beheer als
volgt samengesteld blijft :

Dr. Joseph Jonckheere, beheerder, Sint-Jansstraat 3, 8340 Damme.
Mevr. Louisa Peeters, directrice, Kortrijksebaan 8, 3220 Holsbeek.
Mevr. Magdalena Van der Borght, provinciale overste, Markt 13,

2590 Berlaar.
De heer Clement Vandezande, adviseur, Aarschotsesteenweg 274,

3111 Wezemaal.
De functies binnen de raad van beheer werden verdeeld als volgt :
Dr. Joseph Jonckheere : voorzitter.
Mevr. Louisa Peeters : ondervoorzitter en afgevaardigd

beheerder.
Sint-Truiden, 8 december 2000.

Echt verklaard :

(Get.) Dr. J. Jonckheere,
voorzitter.

N. 1689 (19807 — 19807P)
Alaca Sportvereniging

3290 Diest

Identificatienummer : 1689/2001

STATUTEN

De ondergetekenden en hierna genoemde personen :
Mustafa Aykaç, arbeider, Schotlandstraat 12, 3290 Diest, Turk;
Fatih Aykaç, arbeider, Schotlandstraat 35, 3290 Diest, Turk;
Yeter Genç, huisvrouw, Schotlandstraat 42, 3290 Diest, Turk,

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op
te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 waarvan zij de
statuten als volgt vaststellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doelstellingen

Artikel 1. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd gesticht. De
vereniging wordt genoemd : « Alaca Sportvereniging ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Schotland-
straat 42, te 3290 Diest.

De beheerraad kan te allen tijde de zetel overplaatsen naar een
willekeurig adres.

Art. 3. Doelstellingen : de vereniging heeft tot algemeen doel de
emancipatie en participatie van personen van Diestse en Turkse
origine in Diest te bevorderen op sportief en socio-cultureel vlak.

Dit zal via onderstaande initiatieven nagestreefd worden.
Art. 3.1. Sociaal-culturele activiteiten : ontmoetingsactiviteiten,

uitwisselingen, culturele activiteiten opgezet samen met en voor de
doelgroep, waarbij bijzondere aandacht gaan naar een interculturele
werkwijze.

Art. 3.2. Via sportactiviteiten de dialoog tussen de autochtone en
allochtone gemeenschap bevorderen.

Art. 3.3. Uitstappen waarbij getracht wordt het cultureel erfgoed
van België te verkennen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot verwezenlij-
king van haar doelen kunnen bijdragen.

TITEL II. — Leden, toelating, ontslag, uitsluiting

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie.

Art. 5. De leden verbinden zich door hun lidmaatschap tot het
naleven van de statuten, de reglementen en de beslissingen van de
vereniging.

Art. 6. Alle natuurlijke personen die de doelstellingen van de
vereniging onderschrijven kunnen lid worden. Voor hun toetreding
richten de kandidaten een schriftelijk verzoek aan de raad van
beheer, die iedere vraag afzonderlijk zal behandelen.

Art. 7. De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

Art. 8. Elk lid kan zich op elk ogenblik terugtrekken uit de
vereniging door zijn ontslag schriftelijk te geven aan de raad van
beheer. Tenzij anders bepaald in de ontslagbrief, wordt de uittreding
effectief op de eerstvolgende vergadering van de raad van beheer.

TITEL III. — Algemene Vergadering

Art. 9. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de
vereniging.

Zij alleen is bevoegd inzake :
a) wijziging van de statuten;
b) benoeming en herroeping van de beheerders;
c) goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
d) goedkeuring van het beheer gevoerd door de raad van beheer;
e) uitsluiting van leden;
f) ontbinding van de vereniging.

Art. 10. De voorzitter roept de algemene vergadering ten minste
één maal per jaar samen en telkens als het belang van de vereniging
dit vereist.

De uitnodigingen vermelden de dagorde en worden ten minste
acht dagen vóór de vergadering verstuurd.

Art. 11. Ieder lid mag zich op de zittingen van de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat
houder is van een volmacht.

Een lid van de algemene vergadering kan slechts houder zijn van
één volmacht.
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Art. 12. Alle leden hebben op de algemene vergadering stem-
recht.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in die
gevallen waarin de wet van 27 juni 1921 het anders bepaalt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden
genoteerd in een verslagboek dat ondertekend wordt door de
voorzitter en de secretaris. De verslagen worden bewaard op de
maatschappelijke zetel. Daar kunnen zij door alle leden geraad-
pleegd worden.

TITEL IV. — Raad van Beheer

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer,
samengesteld uit ten minste drie beheerders die door de algemene
vergadering zijn benoemd voor een periode van vijf jaar. De
beheerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
afgezet worden. De wijze waarop beheerders kunnen afgezet
worden, wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

Art. 15. De raad van beheer is bevoegd voor alle daden van
beheer en beschikking, met uitsluiting evenwel van die bevoegd-
heden die door de wet of de statuten uitdrukkelijk zijn opgedragen
aan de algemene vergadering. Tegen derden volstaat, opdat de
vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn, de gezamenlijke
handtekeningen van twee beheerders.

De raad van beheer kan een afgevaardigde-beheerder aanduiden,
alsook volmacht toekennen aan derden.

De raad van beheer benoemt en ontslaat de personeelsleden en
bepaalt hun bezoldigingen.

Art. 16. De raad van beheer duidt een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aan en eventueel elke andere voor de vereni-
ging nuttige functie.

Art. 17. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de
voorzitter of van twee beheerders.

De raad van beheer vergadert slechts geldig als de helft plus één
van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een beheerder
kan zich door een andere beheerder laten vertegenwoordigen
middels een volmacht. Niemand kan echter houder zijn van meer
dan één volmacht. Beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid.

Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend. De beslissingen van de raad van beheer worden gemodu-
leerd in een verslag dat getekend wordt door de voorzitter en de
secretaris.

Art. 18. Van rechtswege, handelt de raad van beheer in naam van
de vereniging. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle
daden van het burgerlijk leven.

Art. 19. De beheerders ontvangen voor hun mandaat geen bezol-
diging.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 21. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de
algemene vergadering twee vereffenaars aanduiden en bevoegd-
heden bepalen.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, op
welk ogenblik en om welke reden dan ook, wordt het maatschap-
pelijk kapitaal dat netto overblijft na vereffening, besteed aan een
vereniging of initiatief dat doeleinden nastreeft die analoog zijn met
de doelstellingen zoals bepaald in artikel 3.

Art. 24. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal
de bijeengeroepen raad van beheer beslissen over de toewijzing van
het patrimonium waarbij rekening gehouden wordt met de doel-
einden van de vereniging.

TITEL VII. — Slotbepalingen

Art. 25. Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is
de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

RAAD VAN BEHEER

Op de stichtingsvergadering van 9 september 2000 werden
volgende personen aangeduid als beheerders :

Voorzitter : Mustafa Aykaç, arbeider, Schotlandstraat 12,
3290 Diest, Turk.

Secretaris : Fatih Aykaç, arbeider, Schotlandstraat 35, 3290 Diest,
Turk.

Penningmeester : Yeter Genç, huisvrouw, Schotlandstraat 42,
3290 Diest, Turk.

Deze beheerders zijn benoemd voor de duur van vijf jaar.
Gedaan te Diest, op 9 september 2000.

(Get.) Mustafa Aykaç, Fatih Aykaç, Yeter Genç.

N. 1690 (25538)
Slow-Up

1170 Brussel

Identificatienummer : 11219/95

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — ONTSLAG
BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

WIJZIGING STATUTEN

Maatschappelijke zetel : Kerstrozenstraat 16, 1170 Brussel, wordt
met ingang van 15 december 2000, gewijzigd naar : Dirk Martens-
straat 68, 9300 Aalst.

Tussen ondergetekenden :
Pascal Van De Velde, bediende, Zonder Naamstraat 6,

9000 Gent, Belg.
Bart Van Langendonck, bediende, Kerstrozenstraat 16,

1170 Brussel, Belg.
Peter Vermeersch, muzikant, Vlerickstraat 7, 9052 Zwijnaarde,

Belg.
Voorheen de leden van de raad van beheer.
Werd overeengekomen dat :
Pascal Van De Velde, bediende, Zonder Naamstraat 6, 9000 Gent,

Belg.
Wordt ontzet als lid van de raad van beheer.
Ben Caudron, bestuurder van genootschappen, Bontinkstraat 58,

9270 Kalken, Belg.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beheer.
Francis Weyns, bediende, Buffelstraat 17, 9000 Gent, Belg.
Wordt benoemd tot lid van de raad van beheer.
Michel Mast, bediende, Ham 12, 9000 Gent, Belg.
Vicky Ranschaert, bediende, Dirk Martensstraat 68, 9300 Aalst,

Nederlandse.
Wordt benoemd tot secretaris van de raad van beheer.

Blijven lid van de raad van beheer :
Bart Van Langendonck, bediende, Kerstrozenstraat 16,

1170 Brussel, Belg.
Peter Vermeersch, muzikant, Vlerickstraat 7, 9052 Zwijnaarde,

Belg.
Volgende artikels in de statuten van de Slow-up werden gewij-

zigd :
Artikel 2. De zetel van de vereniging bevindt zich te Aalst.
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel : artistieke en culturele

promotie, verdeling en productie, in België en in het buitenland, en
alle activiteiten om deze doelstelling te bevorderen. Onder deze
activiteiten wordt verstaan het promoten, administratief en artistiek
begeleiden van muziek- en theaterprojecten en individuele
artiesten, het registeren en uitbrengen van dragers die de resultaten
van deze artistieke uitingen bevatten, het administreren van de
inkomsten eigen aan de artiest.

Wijziging in artikel 6.
De raad van beheer duidt als afgevaardigde Vicky Ranschaert,

Dirk Martensstraat 68, 9300 Aalst, aan. Haar handtekening geldt
voor alle verrichtingen met betrekking tot de Regie der posterijen,
banken, spaarkassen, officiële instellingen en het ondertekenen van
alle contracten in functie van de v.z.w. De andere daden dan deze
hierboven vermeld worden geldig getekend door twee leden van
de raad van beheer.

Brussel, in vijf exemplaren, 10 november 2000.
(Get.) Ben Caudron, Bart Van Langendonck, Francis Weyns, Peter

Vermeersch, Michel Mast, Vicky Ranschaert.
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N. 1691 (24032 — 24032P)
Frigo

Benedenstraat 69
2880 Bornem

Identificatienummer : 1691/2001

STATUTEN

Er werd overeengekomen tussen :
Geert Saman, kunstenaar, Nachtegalenlaan 12 te 2880 Bornem,

Belg;
Lieven Segers, kunstenaar, Nachtegaalstraat 34 te 2460 Kasterlee,

Belg;
Dimitri Janssens, kunstenaar, Guldenvliesstraat 20 te

2600 Berchem, Belg,
een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, conform aan de
wet van 27 juni 1921, waarvan de statuten de volgende zijn :

TITEL I. — Naam, zetel, doelstelling, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de benaming : « Frigo ».

Art. 2. De vereniging is gevestigd te Benedenstraat 69 te
2880 Bornem. De Algemene Vergadering is bevoegd om het adres te
wijzigen binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement.

Art. 3. Frigo is een vereniging die zich tot doel stelt jonge
kunstenaars een platvorm te bieden m.a.w. organisatie van tentoon-
stellingen, uitgifte van een cultuurblad, organisatie van culturele
manifestaties en danspartijen, productie van kunst (muziek, beel-
dende kunst, literatuur, performance, theater), productie van films.
Om dit doel te bereiken, kan zij alle activiteiten uitoefenen die
bijdragen tot de realisering van deze doelstelling; met inbegrip van
uitgaven, publicaties, drukwerk en distributie. Zij is bevoegd om in
ondergeschikte orde handelsdaden te stellen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk
jaar. De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde
ontbonden worden.

Art. 5. De vereniging kan alle administratieve handelingen
uitvoeren die direct of indirect betrekking hebben op de doelstel-
ling. Ze kan zowel in eigendom als in vruchtgebruik alle goederen
of gebouwen bezitten die van nut zijn bij de realisering van haar
project.

TITEL II. — Leden, toelatingen, opzeggingen, verplichtingen

Art. 6. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het
minimum is vastgelegd op drie. De eerste werkende leden zijn de
ondergetekende stichtende leden. De vereniging kan werkende en
niet-werkende leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt
uitsluitend toe aan de werkende leden. De wettelijke bepalingen zijn
alleen op de werkende leden toepasselijk. De rechten en verplich-
tingen van de niet-werkende leden (=aangeslotenen) worden inge-
schreven in een huishoudelijk reglement.

Art. 7. Over de toelating van nieuwe leden wordt soeverein
besloten door de algemene vergadering met een meerderheid van
tweederde van de aanwezigen. Personen die wensen deel te nemen
aan de werking van de vzw, of daarvan begunstigde wensen te zijn,
kunnen worden aangenomen in de hoedanigheid van werkend lid.
De aanvraag om lid te worden dient schriftelijk gericht aan de raad
van beheer per gewone brief, e-mail of fax.

Art. 8. Aanvraag tot ontslag van een werkend lid wordt schrif-
telijk ingediend bij de raad van beheer. Uitsluiting of schorsing
gebeurt door de Algemene Vergadering met meerderheid van twee-
derde der stemmen.

Art. 9. Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin
hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsopvolgers
gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te vorderen.

Art. 10. De leden zijn vrijgesteld van lidgeld.

TITEL III. — Bestuur, dagelijks bestuur

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste twee leden, benoemd voor onbepaalde duur door de
algemene vergadering en enkel afzetbaar door de algemene verga-
dering met eenparigheid van stemmen.

Art. 12. De algemene vergadering kiest uit zijn leden een voor-
zitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 13. De raad van beheer wordt bijeengeroepen als twee
bestuursleden hiertoe verzoeken.

Art. 14. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij alle gerechtelijke handelingen. Hij treedt op als
eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of
niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle
handelingen, zonder uitzondering, van beheer, bij voorbeeld :
beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van
roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs
met beding van dadelijk uitwinning, van het lenen en uitlenen, voor
om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen,
van het opheffen van hypotheken. De raad van beheer kan zijn
bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn
leden. Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duide-
lijk omschreven opdracht en mits deze in tijd beperkt is. De raad
van beheer vaardigt alle huishoudelijk reglementen uit die hij nodig
oordeelt. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging
ook tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de gezamen-
lijke handtekening van de voorzitter en een beheerder. Tegenover
derden zijn dezen niet gehouden enig bewijs voor te leggen;
tegenover de vereniging blijven zij evenwel aansprakelijk, ook op
hun persoonlijk vermogen, zelfs voor lichte schuld.

Art. 15. De raad van beheer kan een of meer afgevaardigde
beheerders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, met de
geldige handtekening tegenover het bestuur der postcheques,
banken, spaarkassen en andere financiële instellingen.

Art. 16. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten
zijn toegewezen aan de algemene vergadering worden uitgeoefend
door de raad van beheer.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is de soevereine macht van de
vereniging. Vallen onder haar bevoegdheid :

1. wijziging van de statuten;
2. benoeming en ontslag van de bestuursleden;
3. goedkeuring van begroting en rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. uitsluiting van een lid.

Art. 18. Er moet minstens één algemene vergadering per jaar
worden gehouden.

Art. 19. De algemene vergadering wordt per gewone brief, fax
of e-mail bijeengeroepen door de raad van beheer. De oproeping
wordt ten laatste 5 dagen voor de vergadering verstuurd. De agenda
wordt vermeld in de oproep.

Art. 20. Elk aangesloten lid heeft het recht de algemene verga-
dering bij te wonen.

Art. 21. Behalve in de gevallen waarin de onderhavige statuten
en de wet van 27 juni 1921 anders beslissen, is de algemene
vergadering geldig samengesteld, onafhankelijk van het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerder-
heid van stemmen. Ze worden ingeschreven in een akteregister van
de vereniging in de vorm van notulen die door de voorzitter van de
algemene vergadering wordt ondertekend.

Leden en belanghebbende derden kunnen de besluiten van de
algemene vergadering inzien.

Art. 22. Wijzigingen aan de statuten moeten conform de bepa-
lingen van artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 verlopen.

TITEL V. — Rekeningen en jaarverslag

Art. 23. Elk jaar op 31 december wordt een overzicht van de
rekeningen van het vorige jaar en een begroting voor het volgende
jaar opgesteld door de raad van beheer. Beide worden ter goedkeu-
ring voorgelegd aan een gewone algemene vergadering. Het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2001.

TITEL VI. — Wijziging, ontbinding, opheffing

Art. 24. In het geval van vrijwillige of juridische ontbinding,
onafhankelijk van het moment of de oorzaak, stelt de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun
bevoegdheden. In principe zal het nette, vermogen van de
ontbonden vereniging toegewezen worden aan een of meerdere
verenigingen die een zelfde doel hebben.

Art. 25. Alles wat niet expliciet voorzien is in de onderhavige
statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, die de vereni-
gingen zonder winstoogmerk regelt.
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RAAD VAN BEHEER

Dimitri Janssens, kunstenaar, Guldenvliesstraat 20, 2600 Berchem,
Belg, voor het uitoefenen van de functie van Voorzitter;

Lieven Segers, kunstenaar, Nachtegaalstraat 24, 2460 Kasterlee,
Belg, voor het uitoefenen van de functie van Secretaris;

Geert Saman, kunstenaar, Nachtegalenlaan 12, 2880 Bornem, Belg,
voor het uitoefenen van de functie van Penningmeester.

Het mandaat van de benoemde personen wordt gratis uitgeoe-
fend.

(Get.) Dimitri Janssens, Lieven Segers, Geert Saman.

N. 1692 (25734 — 25734P)
Triskell

4600 Richelle (Visé)

Numéro d’identification : 1692/2001

STATUTS

Les soussignés :
Stéphane Campagnolo, vitrier, rue de Tongres 253, 4684 Haccourt;
Nancy Palla, secrétaire, rue de Tongres 253, 4684 Haccourt;
Eric Cremers, ouvrier, avenue reine Astrid 16, 4831 Limbourg,

tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont les statuts sont les suivants :

Article 1er. L’association est dénommée : « Triskell ».

Art. 2. Son siège social est établi sur la Carrière 71, 4600 Richelle
(Visé).

Art. 3. L’association a pour objet de faire découvrir, promouvoir
et permettre de pratiquer au plus grand nombre des activités de
sports extrêmes, ainsi que des activités artistiques et de loisirs.

Conformément à la législation sur les a.s.b.l., l’association peut
faire tous actes généralement quelconques se rapportant directe-
ment ou indirectement à la poursuite de son objet social. Elle est
constituée pour une durée indéterminée et peut être dissoute en tout
temps.

Art. 4. L’association est composée d’un minimum de trois
membres effectifs, et de membres adhérents. Sauf ce qui sera dit aux
articles 10 et suivants, les membres effectifs et adhérents jouissent
des mêmes droits.

Art. 5. Sont membres effectifs : les comparants au présent acte;
toute personne admise en cette qualité par décision de l’assemblée
générale réunissant les trois quarts des voix présentes.

Art. 6. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire le membre
effectif ou adhérent qui ne paie pas sa cotisation dans le mois du
rappel qui lui est adressé par recommandé à la poste. L’exclusion
d’un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.
Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la
bienséance.

Art. 7. L’associé démissionnaire ou exclu et les ayants droit d’un
associé démissionnaire, exclu ou défunt n’ont aucun droit à faire
valoir sur l’avoir social.

Art. 8. Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation
annuelle identique dont le montant, fixé par l’assemblée générale,
ne pourra être supérieur à BEF 1 000.

Art. 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Art. 10. Les attributions de l’assemblée générale comportent le
droit :

1° de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de
l’association en se conformant aux dispositions légales en la matière;

2° d’approuver annuellement les budgets et les comptes;
3° d’exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Art. 11. Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées
générales par le président du conseil d’administration. Ils peuvent
s’y faire représenter par un associé, effectif ou adhérent.

Les convocations sont faites par lettres missives adressées huit
jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent
l’ordre du jour.

Art. 12. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des associés (effectifs ou adhérents)
en fait la demande. De même, toute proposition signée par un
cinquième des associés (effectifs ou adhérents) doit figurer dans
l’ordre du jour.

Art. 13. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est
décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage
des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace
est prépondérante.

Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921, relative
aux associations sans but lucratif.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement
du registre. Ces décisions seront éventuellement portées à la
connaissance des tiers intéressés par lettre à la poste. Toute modifi-
cation aux statuts, nomination, démission ou révocation d’adminis-
trateur doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au
Moniteur belge.

Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé de
trois administrateurs au moins, nommés et révocables par
l’assemblée générale et choisis parmi les membres effectifs. Le
conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres est
présente.

Art. 17. La durée du mandat des administrateurs est indéter-
minée.

Art. 18. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un
trésorier et un secrétaire. En cas d’empêchement du président, ses
fonctions sont assurées par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou
représentés. En cas de partage des voix, celle du président ou de
l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préju-
dice de tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts, faire
et passer tous actes et tout contrat; transiger, compromettre,
acquérir, échanger, vendre tout bien meuble et immeuble; hypothé-
quer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tout
legs, subsides, donations et transferts; renoncer à tous droits;
conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associé ou
non; représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en
demandant. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de
l’association; toucher et recevoir toutes sommes et valeurs consi-
gnées; ouvrir tous comptes auprès des banques et de l’Office des
chèques postaux; effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et
notamment tout retrait de fond par chèques, ordre de virement ou
de transfert ou tout autre mandat de paiement; prendre en location
tout coffre en banque; payer toute somme due par l’association;
retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer les
lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser
tout mandat-poste, ainsi que toutes assignations ou quittances
postales.

Art. 21. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association à un des ses membres
ou à un tiers, associé ou non.

Art. 22. Les actes qui engagent l’association sont signés, à moins
d’une délégation spéciale du conseil, soit par le président, soit par
deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs
pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 23. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.
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Art. 24. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale statuant à la majorité simple des membres présents ou
représentés.

Art. 25. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Art. 26. Le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain
exercice seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le troisième jeudi du mois de
décembre de chaque année.

Art. 27. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Ces
décisions, ainsi que les noms, professions et adresses du ou des
liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Tous les points non prévus aux présents statuts seront déterminés
et les litiges réglés par la loi du 27 juin 1921.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administra-
teurs :

Président : M. Stéphane Campagnolo.
Secrétaire : M. Eric Cremers.
Trésorier : Mme Nancy Palla, épse Campagnolo.

Fait à Visé, le 7 décembre 2000.

(Signé) Stéphane Campagnolo, Eric Cremers, Nancy Palla.

N. 1693 (25762)
« Militaire Old-Timer Vereniging ’40-’45 »

Kapellestraat 93
Bredene

Identificatienummer : 9706/87

ONTBINDING — SLUITING VEREFFENING

Het jaar 2000, op 30 november, werd gehouden te Oudenburg,
Oude Bruggeweg 201, de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de vereniging zonder winstoogmerk « Militaire
Old-Timer Vereniging ’40-’45 », met zetel te Bredene, Kapelle-
straat 93, met identificatienummer 9706/87.

Opgericht bij onderhandse akte te Bredene, op 1 maart 1987,
waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nr. 9706, waarvan de
statuten niet gewijzigd werden.

De vergadering wordt om 20 uur geopend onder voorzitterschap
van de heer Baecke, Marc, te Oudenburg (Roksem), Oude Brugge-
weg 201.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
Zijn aanwezig de volgende leden :

1. Baecke, Marc, industrieel ingenieur, wonend te Oudenburg
(Roksem), Oude Bruggeweg 201.

2. Baecke, Rik, technisch bediende, wonend te Bredene, Duinen-
straat 230.

3. Lummerzheim, Jean, technisch ingenieur, wonend te
Wondelgem (Gent), Vierweegsestraat 32.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt deze vergadering om te
beraadslagen en te besluiten over volgende agenda :

1° besluit vrijwillige ontbinding;
2° ontslag raad van beheer;
3° benoeming vereffenaar;
4° vaststelling negatief vermogen.
Na een korte bespreking van de beweegredenen heeft de verga-

dering de agenda goedgekeurd en na beraadslaging met eenparig-
heid van stemmen volgende besluiten genomen :

Eerste besluit

Er wordt besloten tot de vervroegde ontbinding van de vereni-
ging, vanaf heden omwille van de stopzetting van al haar activi-
teiten. Zij heeft geen reden van bestaan meer.

Tweede besluit

Het ontslag van de raad van beheer wordt aanvaard.

Derde besluit

Vermits er geen activa meer aanwezig is, wordt er geen veref-
fenaar benoemd. Er moet niet worden overgegaan tot een veref-
fening, zodat deze onmiddellijk als gesloten kan worden
beschouwd. Alle stukken van de v.z.w. zullen bewaard worden door
de heer Baecke, Marc, voornoemd.

Vierde besluit

Door het negatief vermogen, dient er niet te worden beslist over
de bestemming van de activa.

Oudenburg, 30 november 2000.

(Get.) Baecke, Marc; Baecke, Rik; Lummerheim, Jean.

N. 1694 (25622 — 25622P)
Sports Avenir

Avenue Jules Bordet 64, bte 1
1140 Bruxelles

Numéro d’identification : 1694/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Detollenaere, Viviane, employée, domiciliée à 1140 Bruxelles,

avenue Jules Bordet 64, bte 1,
Schoofs, Stéphane, employé, domicilié à 1930 Zaventem,

J.B. Devlemincklaan 12,
Cornet, Fabienne, employée, domiciliée à 1930 Zaventem,

J.B. Devlemincklaan 12,
tous de nationalité belge, il a été convenu de constituer entre eux et
toute les personnes qui viendront à en faire partie dans le suite, une
association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921
aux conditions suivantes :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association prend pour dénomination : « Sports
Avenir ».

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à 1140 Bruxelles, avenue
Jules Bordet 64, bte 1. Le siège peut être transféré en tout autre
endroit en Belgique, par simple décision du conseil d’administra-
tion.

Art. 3. L’association a pour objet, dans le sens le plus large du
terme, de promouvoir toutes activités sportives et de loisirs. Pour
réaliser son objet social, l’association pourra développer des acti-
vités de mécénat, de sponsoring, elle pourra faire appel à des
subsides privés ou publics.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

TITRE II. — Membres

Art. 5. Le nombre d’associés est illimité sans pouvoir être infé-
rieur à trois.

Art. 6. Les admissions des nouveaux membres sont décidées
souverainement par l’assemblée générale.

Art. 7. Les démissions et exclusions de membres ont lieu dans
les conditions déterminées dans l’article 12 de la loi relative
aux a.s.b.l.

Art. 8. Les associés ne sont astreints à aucune cotisation.

TITRE III. — Administration, conseil d’administration

Art. 9. L’association est administrée par un conseil d’administra-
tion composé de trois membres au moins, nommés par l’assemblée
générale, pour une durée de trois ans et en temps révocables par
elle. En cas d’élections partielles, cette durée est illimitée jusqu’aux
premiers élections générales à venir.

Les administrateurs sont rééligibles.
Ils exercent leur mandat gratuitement.

Art. 10. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres
un président, un secrétaire et un trésorier.
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Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président ou de deux administrateurs.

Il ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres
est présenté. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple.

Chaque administrateur ne dispose que d’une seule voix. Tout
membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du
conseil mais chaque membre présent ne peut pas détenir plus d’une
procuration.

Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans
les procès-verbaux, signés du président et du secrétaire et inscrits
dans un registre spécial.

Art. 12. Le conseil d’administration a dans sa compétence tous
les actes relevant de l’administration sociale dans le sens le plus
large et conformément à l’article 13 de la loi.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale a des pouvoirs que lui confèrent les
articles 4 et 20 de la loi :

modification des statuts;
nomination et révocation des administrateurs;
approbation des budgets et comptes;
dissolution volontaire de l’association;
exclusion des associés;
toutes les décisions dépassent les limites des pouvoirs légalement

dévolus au conseil d’administration.

Art. 14. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par
an. L’association peut être réunie autant de fois que l’intérêt social
l’exige ou qu’un cinquième des associés en font la demande.

Art. 15. Les convocations de l’assemblée générale se font par
missives adressées à chaque membre, huit jours au moins avant la
réunion et signées par le président ou par deux administrateurs.
Elles contiennent le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration ou à défaut par le plus âgé des adminis-
trateurs présents.

Art. 17. Chaque associé a le droit de participer à l’assemblée
générale.

En cas d’impossibilité, il peut se faire représenter par un autre
associé. Chaque associé a un droit de vote égal et ne peut repré-
senter qu’un seul associé empêché.

Art. 18. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que
si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée
pour se réunir dans la quinzaine.

Elle délibère valablement à cette nouvelle assemblée quel que soit
le nombre présent ou représenté de ses membres.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Par dérogation, en cas de modification des statuts ou de dissolu-

tion, les conditions spéciales requises seront celles prévues par les
articles 8, 12 et 20 de la loi.

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et
inscrites dans un registre spécial.

Art. 20. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers des associés présents
ou représentés.

Art. 21. Tous les extraits des procès-verbaux sont délivrés par le
secrétaire à tout associé qui en fait la demande et à tout tiers qui
justifie d’un intérêt légitime.

TITRE V. — Gestion financière

Art. 22. L’année sociale débute le 1er janvier de chaque année et
se termine le 31 décembre de la même année.

Les comptes et les budgets sont préparés par le conseil d’admi-
nistration et sont soumis à l’assemblée générale pour approbation.

Exceptionnellement le premier exercice débute le 15 décem-
bre 2000 pour se terminer le 31 décembre 2001.

Les comptes sont tenus par le trésorier qui fait le rapport
annuellement à l’assemblée générale.

Art. 23. Tous pouvoirs autres que ceux dont question à l’article
suivant, tous écrits et lettres engageant l’association, notamment
toutes quittances, tous chèques et effets sur toutes banques et
établissements financiers ou autres, tous chèques ou mandats
postaux sont signés par le président et trésorier ou le secrétaire, sans
qu’il soit besoin de justifier à l’égard des tiers d’une décision préa-
lable du conseil d’administration.

Art. 24. Les actes de disposition ainsi que tous les autres actes
qui engagent l’association autres que ceux de gestion journalière
sont signés par deux administrateurs ayant reçu une délégation
spéciale délibérée en conseil.

TITRE VI. — Dissolution, liquidation

Art. 25. En cas de dissolution, les avoirs restants seront affectés à
une association de but similaire et dont la désignation sera faite par
le conseil d’administration ou à défaut par son liquidateur.

Le liquidateur se conformera aux impératifs de la loi.
En sa séance de fondation du 15 décembre 2000 elle a désigné

comme administrateur : Mme Detollenaere, Viviane; Mme Cornet,
Fabienne et M. Schoofs, Stéphane.

Ils ont désigné entre eux comme :
Président : Detollenaere, Viviane.
Secrétaire : Schoofs, Stéphane.
Trésorier : Cornet, Fabienne.
Tous signent les présents statuts, fait à Evere en autant d’exem-

plaires que de parties, ce 15 décembre 2000.

(Signé) Detollenaere Viviane, (Signé) Schoofs Stéphane,
président. secrétaire.

(Signé) Cornet Fabienne,
trésorier.

SIGNATURE

Lors de la réunion extraordinaire de ce jour, il a été décidé que
deux signatures conjointes seraient requises pour toute opération
au-delà BEF 101 000.

Etaient présents à cette assemblée générale :
Présidente : Detollenaere, Viviane.
Secrétaire : Schoofs, Stéphane.
Trésorière : Cornet, Fabienne.
Avenant à l’article 23 des statuts de l’a.s.b.l. Sports Avenir.

(Signé) Detollenaere Viviane, (Signé) Schoofs Stéphane,
président. secrétaire.

(Signé) Cornet Fabienne,
trésorier.

N. 1695 (24699)
Groupe d’Etude et de Promotion des Soins continus à Domicile,

Hospitalisation à domicile

1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 18179/96

MODIFICATIONS AUX STATUTS
DÉMISSIONS — NOMINATIONS
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de
l’assemblée générale du 31 août 2000.

Modification des statuts publiés au moniteur du 8 août 1996
Appellation de l’a.s.b.l. : Promotion de l’Hospitalisation à Domi-

cile - Cité Sérine.
Siége social : rue des Cultivateur 30, 1040 Bruxelles.
Objet social : art. 6-6 (remplacer le texte par)
Faire connaître l’hospitalisation à domicile par l’INAMI, comme

projet alternatif à l’hopitalisation (adultes et enfants atteints de
maladies chroniques et/ou à pronostic fatal dont notamment cancer,
sida, maladies dégénérative).

Art. 6-7 ajouter à la fin du paragraphe :« ... à son objet, créer un
centre de jour et/ou de nuit pour patients au stade prépallatif de
leur maladie dans un esprit de soins continus, créer un centre de
consultations et/ou de traitement de douleurs chroniques.
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Démissions - nominations
On registre la démission des docteurs, Bazea, N’Guyen, Payen

ainsi que celle du professeur N. Clumeck.
L’assemblée générale est constituée des membres effectifs

suivants :
Dr. Dominique Bouckenaere, avenue de l’Armée 26,

1040 Bruxelles.
M. Philippe Degrave, Elisabethlaan 329, 8301 Knokke-Heist.
Mme Marion Faingnaert, avenue Des Noisetiers 52,

1170 Bruxelles.
M. Fouad Mabrouk, Chaussée de Boondael 390, 1050 Bruxelles.
Mme Murielle Rabau, avenue du Geai 20, 1170 Bruxelles.

Conseil d’administration : composition
L’assemblée générale comfirme en qualité d’administrateurs :
Mme Marion Faingnaert, M. Fouad Mabrouk, dr. Dominique

Bouckenaere.
Le conseil d’administration ainsi constitué désigné en qualité de :
Président : M. Fouad Mabrouk.
Trésorier : Mme Marion Faignaert.
Secrétaire : dr. Dominique Bouckenaere.

(Signé) F. Mabrouk,
président.

N. 1696 (25514)
Sociaal Secretariaat SBB & VKW Nieuw

Diestsevest 14
3000 Leuven

Identificatienummer : 27753/2000

WIJZIGINGEN STATUTEN — WIJZIGING BENAMING

De algemene vergadering van Sociaal Secretariaat & VKW Nieuw
heeft op 7 december 2000 vergaderd op haar maatschappelijke zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 14, en dit ingevolge een oproeping
d.d. 29 november 2000.

Deze vergadering heeft rechtsgeldig beraadslaagd en de volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen aangenomen :

1. De algemene vergadering heeft het fusievoorstel d.d.
28 november 2000, zoals het ter inzage werd gelegd op de zetel van
de vereniging, goedgekeurd en haar instemming betuigd met de
verrichting — met uitwerking vanaf 1 januari 2001 — waarbij
Sociaal Secretariaat SBB & VKW Nieuw SBB Sociaal Secretariaat,
Sociale en Fiscale Diensten voor Werkgevers en Sociaal Hulpbetoon
overneemt, en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden
als bepaald in het fusievoorstel.

2. De algemene vergadering heeft besloten tot aanvaarding van
de inbreng om niet door SBB Sociaal Secretariaat, Sociale en Fiscale
Diensten voor Werkgevers en Sociaal Hulpbetoon van hun
vermogen in het kader van voormelde fusie, met inachtname van
de specifieke vermogensbestemming voor het onroerend patrimo-
nium, aangehouden participaties en excedent aan middelen van de
overgenomen verenigingen.

3. De algemene vergadering heeft besloten tot wijziging van de
naam van Sociaal Secretariaat SBB & VKW Nieuw « ACERTA
Sociaal Secretariaat ».

Het aldus gewijzigde artikel 1 van de statuten luidt als volgt :
« De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam « ACERTA
Sociaal Secretariaat ».

4. De algemene vergadering heeft tot slot beslist dat alle voor-
gaande besluiten werden genomen onder de volgende uitdruk-
kelijke opschortende voorwaarden, te realiseren uiterlijk vóór
30 juni 2001 :

(i) het bekomen van de erkenning door de vereniging, van de
Minister van Sociale Zaken als sociaal secretariaat (artikel 44 KB
28 november 1969);

(ii) het nihil obstat van de raad voor de mededinging;
(iii) de voltrekking van de integratiebeweging, zoals omschreven

in titel II van het fusievoorstel.
7 december 2000.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Noël Devisch, (Get.) Norbert Van Broekhoven,
voorzitter. beheerder.

N. 1697 (25809)
Carmel de Mehagne

4050 Embourg (Chaudfontaine)

Numéro d’identification : 2554/51

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2000

L’assemblée donne son accord pour les modifications des statuts
suivants :

Article 4. Ajouter : « Elle pourra posséder, soit en jouissance, soit
en propriété, tous immeubles nécessaires à la réalisation de son
objet. »

Article 7. Remplacer par : « Les démissions et exclusions de
membres ont lieu dans les conditions déterminées par l’article 12 de
la loi. »

Article 10. Remplacer par : « L’association est administrée par un
conseil d’administration composé de trois membres au moins,
nommés par l’assemblée générale. Leur mandat est gratuit. La durée
du mandat des administrateurs est limitée à trois ans et est renou-
velable. Le premier triennat commence au premier trimestre 2000. »

Article 12, deuxième paragraphe. Remplacer par : « En cas
d’absence ou d’empêchement du président, l’administrateur le plus
âgé est désigné pour le remplacer. »

Article 13. Remplacer par : « Le conseil d’administration se réunit
sur convocation du président ou de deux administrateurs. »

Article 15, § 1er. Remplacer « Signé par la majorité au moins des
membres qui ont pris part à la délibération » par :

« Signé par le président ou par deux administrateurs. »

Article 15, § 2. Remplacer « Signé par le président ou par
l’administrateur qui le remplace » par :

« Signé par le président ou par deux administrateurs. »

Article 16, § 3. Remplacer : « Nommer et révoquer tous employés
et serviteurs » par :

« nommer et révoquer tous les agents, employés et membres du
personnel de l’association ».

Article 16. Ajouter à la fin : « Il peut également conférer tous
pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix. »

Article 26, § 1er. Remplacer par :
« Le 31 décembre de chaque année, les comptes sont arrêtés et

l’exercice est clôturé. »

Fait à Embourg (Chaudfontaine), le 22 mai 2000.

(Signé) M. Lejeune, (Signé) C. Suttor,
présidente. secrétaire.

N. 1698 (24541)
Jumping Beveren

Stuurstraat 55
9120 Haasdonk

Identificatienummer : 2455/93

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft, op 20 november 2000, tot
beheerder benoemd, de heer Meersman, François, chemievakman,
Melsele.

De raad is aldus, met ingang van heden, samengesteld als volgt :
Breys, Hugo, kraanmachinist, Vrasene.
Maes, Pol, zelfstandige, Haasdonk.
Meersman, François, chemievakman, Melsele.
Van den Bossche, Patrick, productiechef, Kallo.
Van Moer, Eric, hanvenarbeider, Beveren.
Verdonck, Bruno, mecanieker, Zwijndrecht.
Is aangesteld tot voorzitter : Maes, Pol.

24 november 2000.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Maes, Pol,
voorzitter.
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N. 1699 (25102 — 25102P)
Recrean Skippers

Pluimke 25
9750 Zingem

Identificatienummer : 1699/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
Van Cauwenberghe, Anne, bediende, Pluimke 25, 9750 Zingem,

Belg;
Van Medegael, Mieke, leerkracht, Spoorweglaan 52, 9700 Ouden-

aarde, Belg;
Van Cauwenberghe, Ria, leerkracht, Beertegemstraat 108,

9750 Zingem, Belg;
Vuye, Annick, bediende, Nerethstraat 2, 9750 Zingem, Belg;
Geiregat, Leen, studente, Tuinwijk 37, 9750 Zingem, Belg,

verklaren bij deze akte een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te
richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, het betreft de
overgang van een feitelijke vereniging met als naam « Recrean Skip-
pers » naar een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan zij de
statuten als volgt bepalen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam :
« Recrean Skippers ».

Art. 2. De Zetel van de vereniging is gevestigd te Zingem. Hij
kan worden overgeplaatst naar een andere plaats van deze agglo-
meratie door de Algemene Vergadering overeenkomstig de regeling
van een statutenwijziging. Heden is hij gevestigd te Pluimke 25,
9750 Zingem.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de rope
skippingsport te stimuleren en mogelijk te maken, zowel op recrea-
tief vlak als op competitieniveau. Zij kan in deze zin ook, doch
slechts op bijkomstige wijze, handelszaken stellen, enkel voor zover
de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel
waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
ten allen tijde worden ontbonden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende
leden. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Niet-
werkende leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die
bepaald worden in het huishoudelijk reglement. Met de term lid in
de statuten en de wet worden steeds de werkende leden bedoeld.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder die door
de Raad van Beheer als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid
dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de Raad
van Beheer. Om lid te worden moet men bovendien aan de hierna
volgende eisen voldoen : minimum 18 jaar zijn.

Art. 7. De Raad van Beheer kan, onder door hem te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden (beschermende of
andere leden) tot de vereniging toelaten.

Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum
BEF 10 000.

Art. 9. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden
(artikel 12 van de wet van 1921). Het ontslag moet per aangetekende
brief aan de Raad van Beheer ter kennis worden gebracht. Het lid
dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.
Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De
uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering
en met meerderheid van twee derden van de aanwezige of verte-
genwoordigde stemmen worden uitgesproken.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van Beheer
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer

van tenminste drie leden, die lid zijn van de vereniging. Zij worden
benoemd door en uit de Algemene Vergadering en zijn ten allen
tijde door deze afzetbaar. Zij worden tot beheerder benoemd voor
onbepaalde duur. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 12. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig beheerder door de Algemene Vergadering benoemd. Hij
voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.
Zo, door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal beheerders is
teruggevallen tot minder dan 3, blijven de beheerders in functie tot
in hun vervanging is voorzien.

Art. 13. § 1. De Raad van beheer kan uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester kiezen. De voorzitter van de
Raad van Beheer, of in geval hij belet is : twee beheerders of de
secretaris, roept de Raad van Beheer bijeen en zit de vergadering
voor.

§ 2. De Raad van Beheer vergadert slechts geldig indien ten
minste de helft van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van
diegene die hem vervangt.

§ 3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die onder-
tekend worden door de voorzitter en de secretaris.

Art. 14. § 1. De Raad van Beheer bestuurt de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzon-
dering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene
Vergadering zijn voorbehouden.

§ 2. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk
overdragen aan één of meer van zijn leden.

§ 3. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van drie beheerders.

§ 4. De Raad van Beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen
uit die hij nodig oordeelt.

TITEL IV. — Algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle

werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer. Een lid kan zich door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts één ander
lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de
algemene vergadering.

Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van beheer-
ders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en
rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere
bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van beheer.

Art. 17. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeen geroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, in de loop
van de maand juni.

§ 2. De raad van beheer is bovendien verplicht, wanneer een
vijfde van de leden daarom verzoekt, een bijzondere algemene
vergadering bijeen te roepen.

§ 3. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter, of twee
beheerders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen per
gewone brief of per aangetekende brief, ten minste 7 werkdagen
voor de vergadering.

§ 4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van
beheer. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen behan-
deld worden wanneer 2/3 van de algemene vergadering hierom
verzoekt.

Art. 18. § 1. Met uitzondering van de door de wet en door de
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§ 2. De wijziging van de statuten wordt geregeld overeenkomstig
artikel 8 van de wet van 1921.

§ 3. De vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt geregeld
overeenkomstig artikel 20 van de wet van 1921.
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Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en opge-
nomen worden in een bijzonder register. Uittreksels daarvan
worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de secretaris
of door twee beheerders. Leden alsook belanghebbende derden, die
belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en/of afschrift
van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september
tot 31 augustus. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van
de dag van de oprichting tot augustus 2002. De raad van beheer
bereidt de rekeningen van begroting voor en legt ze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en Vereffening

Art. 21. In geval van vrijwillig ontbinding benoemd de algemene
vergadering of bij gebrek daaraan de Rechtbank, een of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de voorwaarden tot
vereffening.

Art. 22. Ingeval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging
met gelijkaardig doel.

Art. 23. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, of niet opgenomen is in het huishoudelijk reglement blijft
de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt te Zingem op 10 december 2000.

(Get.) Anne Van Cauwenberghe, Mieke Van Medegael, Ria
Van Cauwenberghe, Annick Vuye, Leen Geiregat.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft tot beheerders verkozen :
Van Cauwenberghe, Anne, Pluimke 25, 9750 Zingem.
Van Medegael, Mieke, Spoorweglaan 52, 9700 Oudenaarde.
Van Cauwenberghe, Ria, Beertegemstraat 108, 9750 Zingem.
Vuye, Annick, Nerethstraat 2, 9750 Zingem.
Geiregat, Leen, Tuinwijk 37, 9750 Zingem.
De raad van beheer delegeert de bevoegdheid om financiële

verrichtingen te doen tot een bedrag van maximum BEF 20 000 aan
Anne Van Cauwenberghe.

Aldus opgemaakt te Zingem op 10 december 2000.

(Get.) Anne Van Cauwenberghe, Mieke Van Medegael, Ria
Van Cauwenberghe, Annick Vuye, Leen Geiregat.

N. 1700 (25591)
Ecole de Trompes de Chasse Michel Dasnoy

5380 Fernelmont

Numéro d’identification : 19053/92

CONSEIL D’ADMINISTRATION — DÉMISSION

L’assemblée générale élit, à l’unanimité, un nouveau conseil
d’administration dont la composition est la suivante :

Président d’honneur : Paul Peeters, rue des Combattants 46, à
5380 Fernelmont;

Président : Yves Sevrin, rue Hinreau 6, à 5330 Onhaye;
Vice-présidents :

Alain Pirmez, rue Fontaine Saint-Pierre 2, à 5330 Assesse;
Serge Bertin, route d’Eghezée 23, à 5380 Fernelmont;
Trésorier : Jean-Luc Loise, rue du Chainia 58, à 5081 Meux;
Secrétaire : Claire Decamps, rue de Spa 7, à 5372 Mehan;

Administrateurs :
Emile Fraipont, rue de la Basse Cour 55ter, à 4430 Ans;
Géry Duesberg, rue aux Vallées 4, à 5024 Marche-les-Dames;
Christian Desnoeck, rue du Marteau 66, à 5620 Morville;
Frédéric Schryvers, rue Grande 97, 5100 Andoy;
Olivier Swennen, rue de Bayet 28, à 5024 Marche-les-Dames.
L’assemblée prend acte de la démission de François de Radzitzky.

Après l’examen des comptes fin 1999, il est décidé de clôturer les
comptes actuels et de transférer les soldes sur un compte de la
société Axa.

Le budget provisionnel pour l’an 2000 sera de BEF 200 000.
Un registre mentionnera les membres adhérents.
Le siège de l’a.s.b.l. est fixé au domicile du vice-président, Serge

Bertin.
Le président, Yves Bertin confirme en sa qualité de directeur

musical que l’école sera structurée en trois classes avec un
programme très strict, au sujet duquel les candidats moniteurs
seront formés par lui, afin d’aboutir à un enseignement commun.

Emile Fraipont est désigné comme directeur musical adjoint. Les
candidats moniteurs sont Claire Decamps, Christian Desnoeck,
Géry Duesberg, Emile Fraipont, Jean-Luc Loise, Alain Pirmez,
Frédéric Schyers, Olivier Swennen et Serge Bertin.

Il est décidé que le matériel (trompes et étuis) prêté aux élèves
sonneurs fera l’objet d’une location trimestrielle, en laissant toute-
fois aux élèves la possibilité d’acquérir le susdit matériel.

(Signé) Yves Sevrin,
président.

(Signé) Serge Bertin, (Signé) Jean-Luc Loise,
vice-président. trésorier.

N. 1701 (23345)
Badminton Club Sax, en abrégé : « B.C. Sax »

5503 Sorinnes

Numéro d’identification : 616/98

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL — MODIFICATION AUX
STATUTS — DEMISSION — NOMINATIONS — CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2000, les
statuts de l’association « Badminton Club Sax », publiés au Moniteur
belge du 8 janvier 1998, ont été modifiés comme suit :

Le texte de la première phrase de l’article 2 est remplacé par le
suivant :

« Son siége social est établi à 5503 Sorinnes, rue Didion 90 .»
L’article 15, alinéa 1, est modifié comme suit : « La durée du

mandat est fixée à deux années. En cas de vacance au cours du
mandat, l’administrateur provisoire nommé pour y pourvoir achève
le mandat de celui qu’il remplace. » L’assemblée générale a acté la
démission en qualité d’administrateur des personnes suivantes :
Rita Adam, Christian Hermant, Fabienne Malherbe, Stéphanie
Malherbe, Christine Ramelot, Philippe Ramelot, Patrick Stévens,
Michel Verbruggen, Patrick Verbruggen.

Conformément aux articles 8 et 12 des statuts, les personnes
suivantes sont nommées administrateurs :

Fréderic Beaujean, militaire, rue sur Goho 8, 5530 Evrehailles.
Enrique Cortes-Thonon, indépendant, rue des Orfèvres 15,

5500 Dinant.
Alexandre Evrard, ingénieur, rue Taillette 1, 5101 Loyers.
Roseline Evrard, employée, rue D’Erpent Val 48, 5100 Erpent.
Arnaud Lambert, indépendant, rue Didion 90, 5503 Sorinnes.
Marie-Cécile Lange, rue Marot 39a, 5503 Sorinnes.
Benoît Marion, employé, rue du Batty de Crock 26, 5530 Durnal.
Alain Marlair, technicien, avenue du Parc 17, 5004 Bouge.
Didier Prumont, fonctionnaire, rue du Grand-Pré 36/1,

5500 Dinant.
David Rogiers, gendarme, rue D’Enhaive 283, 5100 Jambes.
Conformément à l’article 16 des statuts, le conseil d’administra-

tion a désigné en son sein, en date du 11 juin 2000 :
Président : Arnaud Lambert.
Vice-président : Frédéric Beaujean.
Secrétaire : Enrique Cortes-Thonon.
Trésorier : Alexandre Evrard.

Fait à Dinant, le 11 juin 2000.

(Signé) Arnaud Lambert, (Signé) Enrique Cortes-Thonon
président. secrétaire.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1042



N. 1702 (25493 — 25493P)
De Blauwtrappers

Leistraat 8
2470 Retie

Identificatienummer : 1702/2001

STATUTEN

Het jaar 2000, op 19 november, tussen ondergetekenden :
Meeus, Jos, schrijnwerker, Leistraat 8, 2470 Retie.
Wens, Jos, ambtenaar, Kabienstraat 12, 2470 Retie.
Hermans, Ivo, bruggepensioneerde, Duinkerken 36, 2470 Retie.
Ivan Cools, informaticus, Donkerstraat 9, 2470 Retie,

allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging
zonder winstgevend doel op te richten, waarvan de statuten als
volgt worden samengesteld :

1. Benaming, duur, zetel, doel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « De Blauwtrappers »
v.z.w.

Zij wordt opgericht voor onbepaalde duur, en heeft haar maat-
schappelijke zetel te 2470 Retie, thans Leistraat 8. Iedere adreswij-
ziging wordt beslist door de raad van beheer.

Art. 2. Het doel van de vereniging is :
de fietssport beoefenen in de meest ruime zin, recreatief en

competitief, zowel in binnen als buitenland, verzorgen en organi-
seren van opleiding en training tot het beoefenen van de fietssport,
de fietssport binnen en buiten, op de weg, in het bos en in het veld.

alle middelen ontwikkelen die dienstig zijn voor het organiseren
van deze sport, zoals het inrichten van sponsoringbijeenkomsten,
gespreksavonden, feestactiviteiten voor het verzamelen van werk-
middelen, enz..

Deze opsomming is louter exemplarisch, en niet limitatief.

2. Leden

Art. 3. De vereniging bestaat uit :
werkende leden. Kunnen als werkend lid toetreden al de natuur-

lijke personen die actief de fietssport beoefenen, of die fiets-
activiteiten mede organiseren, hetzij vanuit het bestuur, hetzij
vanuit het bestuur, hetzij vanuit adviserende taken.

De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.
ereleden. Kunnen als erelid toetreden al de natuurlijke of rechts-

personen die de vereniging op welke manier ook ondersteunen.

Art. 4. De raad van beheer beslist soeverein over ieder verzoek
tot opneming, hetzij een opneming als werkend, hetzij een opne-
ming als erelid.

Een verzoek tot opneming gebeurt door een eenvoudige monde-
linge aanvraag door het kandidaat werkend lid, of door het kandi-
daat erelid aan een beheerder.

Het aantal werkende leden is onbeperkt, met een minimum van
vier.

Het aantal ereleden is eveneens onbeperkt.

Art. 5. Het lidgeld der werkende leden kan nooit meer bedragen
dan Euro 250 per jaar.

Thans wordt het lidgeld bepaald op Euro 25 per jaar.
Het lidgeld der ereleden wordt bepaald door de raad van beheer.

Art. 6. Ieder lid, hetzij werkend hetzij erelid kan ten alle tijde uit
de vereniging treden. Het ontslag wordt per brief aan de raad van
beheer ter kennis gebracht. Het niet betalen van het jaarlijkse lidgeld
wordt beschouwd als ontslagname.

De algemene vergadering kan bij twee derden meerderheid der
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden de uitsluiting
van een werkend lid uitspreken.

De raad van beheer kan de uitsluiting van een erelid uitspreken.

Art. 7. Noch het ontslagnemend, noch het uitgesloten, noch de
rechthebbenden van een werkend of erelid, kunnen de teruggave
van het lidgeld, giften of schenkingen vorderen, of op enige andere
manier aanspraak maken op het vermogen van de vereniging.

In geen geval kunnen zij mededeling of afschrift van rekeningen,
verzegeling van goederen der vereniging, of het opmaken van
inventaris verlangen.

3. Beheer

Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad bestaande uit
tenminste vier, onbezoldigde, werkende leden.

De duur van elk mandaat is vier jaar.
De beheerders zijn herkiesbaar. De beheerder aangesteld ter

vervanging van een overleden, ontslagnemend of uitgesloten
beheerder, voleindigt diens mandaat.

Art. 9. De raad wijst onder de beheerders een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Art. 10. De raad vergadert minstens éénmaal per trimester. Zij
vergadert tevens op verzoek van de voorzitter of op aanvraag van
minstens de helft van de beheerders. De oproeping tot de vergade-
ring bevat de agenda.

Art. 11. De raad kan slechts geldig stemmen indien tenminste de
helft van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere
beheerder kan slechts één andere beheerder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij
staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art. 12. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Zij kan onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten en contracten
stellen en afsluiten, alle machten verlenen aan de door haar aange-
wezen mandatarissen, al of niet werkend lid, de vereniging verte-
genwoordigen zowel als eiser als verweerder.

Art. 13. De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee
beheerders, zowel in rechte als in feite.

4. Algemene vergadering

Art. 14. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn,
naast deze voorzien in artikel zes en vijftien, het wijzigen van de
statuten, het benoemen en afzetten van de beheerders, de vrijwil-
lige ontbinding van de vereniging.

Art. 15. De algemene vergadering heeft plaats tijdens het eerste
trimester van elk jaar, op de dag, plaats en uur, en met de agenda
door de raad van beheer vastgesteld. De raad van beheer legt dan
de begrotingen en de rekeningen ter goedkeuring voor.

De algemene vergadering moet bovendien door de raad van
beheer worden bijeengeroepen wanneer minstens één vijfde der
werkende leden daarom verzoekt.

Art. 16. Ieder werkend lid heeft één stem. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager naar zijn keuze op
voorwaarde dat deze zelf werkend lid is en drager van een
geschreven volmacht. Ieder volmachtdrager kan slechts houder zijn
van vijf volmachten.

Art. 17. Alle werkende leden worden op de algemene vergade-
ring uitgenodigd bij gewone mededeling, ten minste acht dagen
vooraf.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer, of bij diens afwezigheid door de oudste
van de aanwezige beheerders.

Art. 18. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meer-
derheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden,
tenzij de statuten of de wet het anders voorzien. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslis-
send. Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van
de agenda, tenzij de algemene vergadering met een meerderheid
van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde
werkende leden er anders over beslist.

Art. 19. De secretaris maakt de notulen op. Zij worden door hem
en de voorzitter ondertekend. De notulen worden bewaard op de
maatschappelijke zetel, waar de werkende leden er kennis van
kunnen nemen.

Derden, die hun belang moeten aantonen, kunnen een inzage-
recht in de notulen aanvragen aan de raad van beheer.

Art. 20. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten
worden indien het voorstel van wijziging op de agenda geplaatst
wordt, de aanduiding van de te wijzigen statutaire bepalingen en
voorgestelde wijziging uitdrukkelijk vermeld is in de oproepings-
brief en indien twee derden van de werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal niet bereikt, moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen op de manier zoals
in deze statuten is bepaald en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezige of verte-
genwoordigde werkende leden, mits een beslissing met een twee
derden meerderheid.

Een door deze tweede algemene vergadering genomen beslissing
zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
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5. Ontbinding en vereffening

Art. 21. Bij ontbinding of vereffening wordt het actief van de
vereniging overgedragen aan een andere v.z.w. die een gelijkaardig
doel nastreeft.

6. Algemeen

Art. 22. Voor alles wat niet uitdrukkelijk bij de statuten wordt
geregeld, gelden de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de
vereniging zonder winstgevend doel.

Aldus opgemaakt te Retie, op 19 november 2000.

BENOEMINGEN

Algemene vergadering van 19 november 2000

Alle stichtende leden, voltallig aanwezig zijnde, roepen onmid-
dellijk na het oprichten van de vereniging, een algemene vergade-
ring samen met als dagorde :

verkiezing van de raad van beheer.
Zijn benoemd als beheerders :
Meeus, Jos, schrijnwerker, Leistraat 8, 2470 Retie.
Wens, Jos, ambtenaar, Kabienstraat 12, 2470 Retie.
Hermans, Ivo, bruggepensioneerde, Duinkerken 36, 2470 Retie.
Cools, Ivan, informaticus, Donkerstraat 9, 2470 Retie.

RAAD VAN BEHEER

Raad van beheer van 19 november 2000

De raad van beheer kiest onder zijn leden als :
Voorzitter : Meeus, Jos.
Ondervoorzitter : Cools, Ivan.
Secretaris : Wens, Jos.
Penningmeester : Hermans, Ivo.

zij verklaren deze functie te aanvaarden.
De raad beslist eveneens over de aanvaarding der werkende

leden.
Deze leden zijn vermeld op bijgevoegde ledenlijst.

(Get.) Meeus Jos, (Get.) Wens Jos,
voorzitter. secretaris.

N. 1703 (24538)
Vrij Technisch Instituut

Stuiverstraat 108
8400 Oostende

Identificatienummer : 3537/63

BENOEMING — ONTSLAG — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone vergadering
d.d. 29 november 2000

Als leden van de raad van beheer zijn aangesteld :
Eerw. H. Jozef Dessein, pastoor-deken, Dekenijstraat 10,

8400 Oostende, voorzitter;
de heer Raymond Blomme, ingenieur, Orchideelaan 24,

8400 Oostende;
de heer Dirk Wanzeele, verbondssecretaris A.C.W., Notelaars-

straat 7, 8400 Oostende.
Als leden van de vereniging zijn naast de leden van de raad van

beheer aangesteld :
Eerw. H. Jozef Bekaert, pastoor H. Hart, H. Hartplein 4,

8400 Oostende.
de heer Egide Degroote, departementshoofd KHBO, Amsterdam-

straat 13, 8400 Oostende;
de heer Geert Dufoer, ambtenaar, Duinenweg 237b,

8430 Middelkerke;
de heer Raf Jacxsens, bedrijfsleider, Hogenbilk 33, 8470 Gistel;
de heer Frank Goeminne, logistiek directeur, Zijdeling 31,

8450 Bredene.

Ontvingen eervol ontslag als lid van de beheerraad en als lid van
de vereniging :

de heer Gerard Manderyck;
de heer Dries Claeys.
Ontvingen eervol ontslag als lid van de vereniging :
de heer Etienne Saelen;
Eerw. H. Frans Sonneville;
de heer Achiel Vandenabeele;
de heer Roger Lesage;
de heer Roland Roose.
Als gevolmachtigd-afgevaardigde blijft de heer André Dewitte,

directeur Vrij Technisch Instituut Oostende, Kervijndreef 49,
8200 Brugge, aangesteld, gelast met het dagelijks beheer van de
vereniging en gemachtigd om door zijn handtekening in zaken van
dagelijks bestuur de vereniging te verbinden.

(Get.) André Dewitte,
gevolgmachtigd-afgevaardigde.

N. 1704 (25448)
Bedrijfsvoorlichtingsdienst voor de Tuinbouw

in de Provincie Oost-Vlaanderen

9070 Destelbergen

Identificatienummer : 2328/54

HERKIEZING — ONTSLAG
BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het verslag
van de algemene vergadering van 4 april 2000

Door de algemene vergadering werden de volgende beheerders
hernieuwd voor en termijn van zes jaar :

De heer Alexander Vercamer, Gent.
De heer Yvan De Wulf, Oostakker.
De heer Urbaan Avermaete, Kessel-Lo.
De heer Armand De Lepeleire, Gent (Afsnee).
De heer Laurent De Moor, Oosterzele.
De heer Jan Moerman, De Pinte.
De heer Gaby Van Den Berghe, Aalter.
De heer Frans Van Dyck, Houtvenne.
De heer Marc Calle, Oosterzele.
De raad van bestuur is samengesteld als volgt :
Voorzitter : de heer Alexander Vercamer, Gent.
Ondervoorzitter : de heer Yvan De ulf, Oostakker.

Bestuurders :
De heer Urbaan Avermaete, Kessel-Lo.
De heer Armand De Lepeleire, Gent (Afsnee).
De heer Laurent De Moor, Oosterzele.
De heer Jan Moerman, De Pinte.
De heer Gaby Van Den Berghe, Aalter.
De heer Frans Van Dyck, Houtvenne.
De heer Marc Calle, Oosterzele.

Adviserende leden :
Mevr. Annie De Groote.
De heer Johan Verstynge.
De heer Adrien Saverwyns.
Gedelegeerd bestuurder : de heer Eddy Volckaert.

Destelbergen, 8 december 2000.

Voor eenvormig afschrift :

(Get.) Eddy Volckaert, (Get.) Alexander Vercamer,
directeur-gedelegeerd bestuurder. bestendig gedeputeerde.
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N. 1705 (19543 — 19543P)
Party Constructions

Nieuwe Weg 7
2310 Rijkevorsel

Identificatienummer : 1705/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. De heer Marijnissen, Jozef, loonwerker, wonende te Rijkevorsel,

Nieuwe Weg 7;
2. De heer Van Den Heuvel, Kim, technieker, wonende te Rijke-

vorsel, Mutsaardweg 1;
3. De heer Criar, Coenraad, kok, wonende te Merksplas, Krekel-

straat 14,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen, onder elkaar
en allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoog-
merk op te richten, waarvan zij de statuten vastleggen, zulks in
overeenstemming met de wet van zevenentwintig juni negentien-
honderd éénentwintig, als volgt :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de naam :
« Party Constructions ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2310 Rijke-
vorsel, Nieuwe Weg 7. De raad van beheer kan te allen tijde de
vestigingsplaats wijzigen.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
het organiseren of het helpen organiseren, de uitbating of het

helpen bij de uitbating van een gediversifieerde infrastructuur,
personeelsomkadering, financiering van alles wat kadert in de
muziekwereld zoals fuiven, optredens, concerten, festivals en
andere evenementen, dit zowel in openlucht als in zalen in binnen-
of buitenland;

de aankoop, verkoop, huur en de verhuur van allerlei materieel
nodig bij het organiseren van fuiven, optredens, concerten, festivals
en andere evenementen.

De vereniging mag alle daden verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken
hebben. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen,
die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van het
doel, in eigendom te houden of er gebruik van te hebben.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en
kan ten allen tijde door de algemene vergadering ontbonden
worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging bestaat uit effectieve leden en uit aange-
sloten leden. Het minimum aantal effectieve leden wordt bepaald
op drie. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De algeheel-
heid van de rechten verbonden aan het lidmaatschap, inbegrepen
het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan
de effectieve leden.

Art. 6. Als effectief lid kan ieder natuurlijk persoon toetreden tot
de vereniging na aanvaarding door de raad van beheer. Een
kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten
aan de raad van beheer. Over de aanvaarding van de effectieve
leden wordt beslist door de raad van beheer zonder dat deze zijn
beslissing met redenen moet omkleden. Bij lidmaatschap gaat men
akkoord met de bepalingen vermeld in de statuten en de bepalingen
in het reglement van interne orde.

Art. 7. De aangesloten leden zijn diegenen die de vereniging
wensen te helpen om haar doel te verwezenlijken.

Deze kunnen worden aangenomen bij beslissing van de raad van
beheer in de hoedanigheid van steunende leden. De toetredings-
voorwaarden, alsmede de rechten en plichten, zullen door de raad
van beheer worden vastgelegd in het reglement van inwendige
orde.

Art. 8. De effectieve leden moeten jaarlijks een bijdrage storten
waarvan het bedrag zal vastgesteld worden door de raad van
beheer.

Art. 9. Zowel de effectieve als aangesloten leden kunnen op
ieder ogenblik ontslag nemen uit de vereniging door het indienen
van hun ontslag aan de raad van beheer bij aangetekend schrijven.

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts worden uitge-
sproken door de algemene vergadering met een meerderheid van
twee derde van de aanwezige stemmen.

De uitsluiting van een aangesloten lid wordt uitgesproken door
de raad van beheer bij gewone meerderheid van de aanwezige
stemmen.

De raad van beheer kan effectieve leden die zich aan een zware
overtreding schuldig hebben gemaakt schorsen tot aan de beslissing
van de algemene vergadering.

Worden geacht ontslagnemend te zijn, de effectieve leden die de
door hen verschuldigde bijdrage niet hebben betaald binnen de
termijn die door de raad van beheer is bepaald. Een lid is tevens
ontslagnemend wanneer het door zijn gedragingen hiertoe aanlei-
ding heeft gegeven. In dit geval bezit de raad van beheer uitsluitend
en soeverein de bevoegdheid om over deze maatregel te beslissen.

Art. 10. Het lid dat ontslag heeft genomen of uitgesloten werd
heeft niet het minste recht op het maatschappelijk bezit en kan de
terugbetaling niet eisen van de bijdrage die het heeft gestort.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
bestaande uit ten minste drie leden, gekozen door de algemene
vergadering onder de effectieve leden, voor een duur van maximum
zes jaar. De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde
stellen aan hun mandaat.

Uittredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Art. 12. De raad van beheer bezit de meest uitgebreide macht
inzake het bereiken van het maatschappelijke doel en het beheren
van de belangen van de vereniging. Alles wat door onderhavige
statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene verga-
dering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.

Art. 13. De leden van de raad van beheer nemen geen persoon-
lijke verplichtingen ten opzichte van de verbintenissen van de
vereniging; zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van
hun mandaat.

Art. 14. De raad van beheer is bevoegd om op een voor alle leden
bindende wijze, het reglement van inwendige orde op te stellen en
eventueel aan te vullen of te wijzigen. Dit reglement is niet aan
bijzondere publicatievoorschriften onderworpen, maar is ter inzage
van alle leden op de zetel van de vereniging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 15. De gewone algemene vergadering is samengesteld uit
alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van
de raad van beheer. De algemene vergadering wordt door de zorgen
van de raad van beheer ieder jaar bijeengeroepen in de loop van de
maand juni, op plaats en uur schriftelijk mede te delen en met als
verplichte dagorde :

verslag over de bedrijvigheid gedurende het verlopen jaar;
goedkeuring van de rekeningen.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering

door beslissing van de raad van beheer of op vraag van ten minste
één vijfde van de effectieve leden worden bijeengeroepen. De
oproepingen geschieden bij gewone brief minstens acht dagen voor
de vergadering; zij bevatten de dagorde.

Art. 16. Beraadslaging van de algemene vergadering is noodza-
kelijk voor de volgende punten :

wijziging van de statuten;
benoeming en/of afzetting van beheerders;
goedkeuring van de begroting en rekeningen;
ontbinding van de vereniging en het bestemmen van haar bezit;
het bepalen van de bijdrage;
uitsluiting van effectieve leden.

Art. 17. De regelmatig samengestelde algemene vergadering
vertegenwoordigt de algemeenheid van de effectieve leden. Zij heeft
de meest uitgebreide macht tot het uitvoeren of het bekrachtigen
van alle verrichtingen welke de vereniging aanbelangen. Haar
beslissingen zijn bindend voor alle leden, ook voor deze die op de
vergadering niet aanwezig waren of tegenstemden.

Art. 18. Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht op de
vergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
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Art. 19. Voorstellen tot het aanbrengen van wijzigingen aan de
statuten of tot de voortijdige ontbinding van de vereniging zullen
uitdrukkelijk op de dagorde vermeld worden.

De algemene vergadering kan alleen de ontbinding van de vereni-
ging uitspreken, wanneer ten minste twee derde van haar leden
aanwezig zijn. Wordt aan die vereisten niet voldaan dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden; door deze wordt
geldig beraadslaagd welke het getal aanwezige leden ook zij. Geen
beslissing wordt aangenomen zo ze niet de meerderheid van twee
derde der aanwezige leden verenigt.

TITEL V. — Rekeningen en begrotingen

Art. 20. Het maatschappelijk jaar van de vereniging begint op
één januari en eindigt op éénendertig december.

Bij afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf de dag van
de oprichting tot éénendertig december tweeduizend en een. Ieder
jaar, op het einde van het maatschappelijk jaar, zullen de boeken
worden afgesloten en de raad van beheer zal de afgesloten reke-
ningen van het afgelopen maatschappelijk jaar en de begroting voor
het volgende jaar opmaken. Hij onderwerpt ze aan de goedkeuring
van de gewone algemene vergadering. Het toezicht op de reke-
ningen wordt uitgeoefend door de algemene vergadering.

TITEL VI. — Wijzigingen der statuten, ontbinding, vereffening

Art. 21. De onderhavige statuten kunnen gewijzigd worden
overeenkomstig de beschikkingen van de wet van zevenentwintig
juni negentienhonderd éénentwintig.

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging
alleen uitspreken in de voorwaarden bepaald bij artikel 20 van de
wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig en
overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt
één of meer vereffenaars.

Na delging van het passief, zal het batig saldo toegekend worden
aan een liefdadigheidswerk of aan een vereniging met een gelijk-
aardig doel als tegenwoordige vereniging.

Art. 22. Voor de niet in onderhavige statuten voorziene bepa-
lingen zullen de leden zich beroepen op de wet van 27 juni 1921.
Clausules die met de gebiedende bepalingen van deze wet zouden
strijden, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

TITEL VII. — Benoemingen

Worden door de stichtingsvergadering benoemd tot leden van de
raad van beheer :

Voorzitter : Marijnissen, Jozef, Nieuwe Weg 7, 2310 Rijkevorsel.
Penningmeester : Van Den Heuvel, Kim, Mutsaardweg 1,

2310 Rijkevorsel.
Secretaris : Criar, Coenraad, Krekelstraat, 2330 Merksplas.
Deze personen aanvaarden hun mandaat. Deze benoemingen zijn

geen statutaire benoemingen.

Aldus opgemaakt op 1 september 2000.

(Get.) Marijnissen, Jozef; Van Den Heuvel, Kim; Criar, Coenraad.

N. 1706 (24397)
« The General Council of the Assemblies of God »,

association internationale

Kasteelstraat 48
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Numéro d’identification : 6525/73

POUVOIR

Moi, George O. Wood, secrétaire du « General Council of the
Assemblies of God », une association fondée et existant en vertu des
lois de l’Etat du Missouri, Etats-Unis d’Amérique, certifie, par la
présente, que ce qui suit est une copie correcte et véritable d’une
résolution dûment adoptée par le conseil d’administration de ladite
association en date du 15 janvier 1998, conformément à la loi, aux
statuts et aux modifications de ladite association, et que ladite
résolution n’a été ni abrogée ni modifiée.

Décide que :
1. La succursale du « Generale Council of the Assemblies of

God », sise à Sint-Pieters-Leeuw, Belgique, agira sous le nom de
« Continental Theological Seminary ».

2. M. Roland Q. Dudley, domicilié Kasteelstraat 1A, 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, est élu président de « Continental Theological Semi-
nary ».

3. M. Roland Q. Dudley est autorisé :
a) a acheter et à vendre toute marchandise et matière première et

à utiliser tous les marchés nécessaires à toutes les opérations
courantes concernant les affaires de l’institut;

b) a recueillir et à recevoir de la Banque Nationale de Belgique,
du Trésor belge, de toutes les institutions et administrations publi-
ques, sociétés ou personnes, tous les montants ou valeurs qui
pourraient être dus à la succursale en principe, intérêts et acces-
soires, pour quelque raison que ce soit;

c) à retirer tous les montants ou les valeurs consignées;
d) pour tous les montants ou les valeurs reçus, à remettre un reçu

et une décharge valables au nom de la succursale;

e) à payer tous les montants que la succrusale pourrait devoir en
principe, intérêts et accessoires;

f) à ouvrir, au nom de la succursale tous les comptes auprès des
banques ou offices de chèques postaux;

g) à signer, négocier et avaliser tous les effets, mandats postaux,
chèques, billets à recevoir et à payer, billets à ordre, ordres de
virement et tous les autres documents nécessaires;

h) à accepter et garantir toutes les factures, à étendre le délai des
factures ou effets échus;

i) à établir et à accepter toutes les indemnisations, à accepter et
à consentir toute délégation de pouvoirs;

j) à retirer, au nom de la succursale, des bureaux de poste, des
douanes, de tous les services de colis postaux, des entreprises de
transport par chemins de fer, terre, mer, fleuve ou air, ou à recevoir
chez lui des lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non,
chargés ou non, et ceux contenant des valeurs déclarées;

k) à faire en sorte que tous les dépôts de garantie soient remis;

l) à présenter les connaissements, les lettres de voiture et autres
documents nécessaires;

m) à signer tous les documents et décharges;

n) à dresser tous les inventaires de marchandises et de toutes
valeurs qui pourraient appartenir à la succursale;

o) à nommer, révoquer, licencier tous les agents et employés de
la succursale, à établir leur rémunération, commissions, salaires,
qualifications, ainsi que toutes les autres conditions d’admission et
de départ;

p) à demander tous les enregistrements et modifications effectués
au registre de commerce;

q) à demander l’affiliation de la succursale à toutes les organisa-
tions professionnelles;

r) à représenter la succursale auprès de toutes les administra-
tions publiques et privées;

s) à gérer et à administrer tous les biens immobiliers appartenant
à la succursale en Belgique;

t) à acquérir toutes les valeurs immobilisées ou valeurs, à
vendre, hypothéquer, échanger ou encore, se débarrasser de toutes
les valeurs immobilisées ou valeurs que la succursale « Continental
Theological Seminary » possède ou possédera à l’avenir. En cas de
vente ou d’achat d’une propoiété évaluée à 25 000,00 $ ou plus,
« The General Council of the Assemblies of God » devra fournir une
permission écrite. Une lettre signée par le directeur exécutif de la
division des missions étrangères ou son représentant, accordant
cette autorisation, devra être en possession du détenteur de la
procuration au moment où les négociations relatives à l’achat ou à
la vente d’une propriété dépassant ce montant seront achevées;

u) à remplacer un ou plusieurs mandataires dans une partie,
quelle qu’elle soit, de ses pouvoirs, qu’il détermine et pour la durée
qu’il établit;

v) en résumé, à exécuter toutes les tâches qui concernent la
gestion quotidienne.

La signature de Roland Q. Dudley, utilisée seule, mais assortie de
la dénomination sociale « Continental Theological Seminary » enga-
gera valablement la succursale dans les limites stipulées ci-dessus.

En foi de quoi, « The General Council of the Assemblies of God »,
société, a fait en sorte que la présente soit souscrite en son nom et
que son sceau y soit apposé en la ville de Springfield, dans l’Etat du
Missouri, U.S.A., en date du 15 janvier 1998.

(Suivent les signatures.)
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« The General Council of the Assemblies of God »,
internationale vereniging

Kasteelstraat 48
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Identificatienummer : 6525/73

VOLMACHT

Ik Georges O. Wood, secretaris van « The General Council of the
Assemblies of God », een vereniging opgericht en bestaand krach-
tens de wetten van de staat Missouri, Verenigde Staten van
Amerika, verklaar hierbij dat wat volgt een eensluidend en juist
afschrift is van een bepaald besluit dat de raad van bestuur van de
vermelde vereniging behoorlijk heeft goedgekeurd op
15 januari 1998, in onvereenstemming met de wet en de statuten
alsook de wijzigingen ervan, van de vermelde vereniging en dat dit
besluit niet werd ingetorkken noch gewijzigd.

Er werd besloten dat :
1. Het kantoor van « General Council of the Assemblies of God »

in Sint-Pieters-Leeuw, België, zal handelen onder de naam
« Continental Theological Seminary »;

2. De heer Roland Q. Dudley, gedomicilieerd in de Kasteel-
straat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, wordt benoemd tot voorzitter
van het « Continental Theological Seminary ».

3. De heer Roland Q. Dudley wordt gemachtigd voor :
a) Het kopen en verkopen van alle goederen en grondstoffen en

het gebruiken van alle markten welke nodig zijn voor alle goederen
en grondstoffen en het gebruiken van alle markten welke nodig zijn
voor alle gewone verrichtingen in verband met de schoolzaken;

b) Het innen en ontvangen van de Nationale Bank van België,
van het belgische Ministerie van Financiën, van alle openbare instel-
lingen en besturen, vennootschappen of personen, van alle
bedragen of waarden die om ongeacht welke reden in hoofdsom,
interest en toebehoren aan het kantoor kunnen verschuldigd zijn;

c) Het opvrangen van alle bedragen en geconsigneerde waarden;
d) Het geven, in naam van het kantoor, van een rechtsgeldig

ontvangstbewijs en ontheffing voor alle ontvangen bedragen of
waarden;

e) Het betalen in hoofdsom, interest en toebehoren, van alle
bedragen die het kantoor verschuldigd kan zijn;

f) Het openen in naam van het kantoor, van alle rekeningen bij
banken of De Post;

g) Het ondertekenen, verhandelen en endosseren van alle
betalingsvorderingen, geldopdrachten, cheques, te ontvangen en te
betalen wissels, orderbriefjes, overschrijvingsopdrachten en andere
vereiste documenten;

h) Het accepteren en waarborgen van alle wissels, het verlengen
van de vervaldag van verschuldigde wissels of betalingsvorde-
ringen;

i) Het opstellen en aanvaarden van alle compensaties, het
aanvaarden en toestaan van alle overdrachten van bevoegdheden;

j) Het opvragen in naam van het kantoor, bij De Post, de douane,
alle koerierdiensten, de spoorwegen, ondernemingen voor transport
ter land, ter zee, via de binnenwateren of door de lucht, of het
ontvangen aan huis, van brieven, kisten, pakketten, pakken, al dan
niet aangetekend, al dan niet belast, alsook die welke aangegeven
waarden bevatten;

k) Het zich doen overhandingen van alle deposito’s;
l) Het aanbieden van de cognossementen, vrachtbrieven en

andere vereiste documenten;
m) Het ondertekenen van alle documenten en ontheffingen;
n) Het opmaken van alle inventarissen van goederen en ongeacht

welke waarden die aan het kantoor kunnen toebehoren;
o) Het aanwerven, schrappen en ontslaan van alle agenten en

bedienden van het kantoor, het bepalen van hun bezoldigingen,
provisies, lonen en bevoegdheden, alsook alle overige voorwaarden
inzake indiensttreding en vertrek;

p) Het aanvragen van alle inschrijvingen en wijzigingen bij het
handelsregister;

q) Het verzoeken om de aansluiting van het kantoor bij alle
beroepsorganisaties;

r) Het vertegenwoordigen van het kantoor voor alle openbare en
particuliere besturen;

s) Het bestuur en beheren van alle onroerende goederen die het
kantoor in België bezit;

t) Het verwerven van ongeacht welke vaste activa of activa, het
verkopen, hypothekeren, ruilen of op een andere wijze

vervreemden van alle vaste activa of activa die het kantoor van de
« Continental Theological Seminary » bezit of in de toekomst zal
bezitten. Indien eigendommen met een geschatte waarde van
USD 25 000 000 of meer moeten worden verkocht of gekocht, is een
schriftelijke toestemming van « The General Council of the Assem-
blies of God » vereist. De volmachthouder moet bij de bekrachtiging
van de besprekingen met betrekking tot de aankoop of vrekoop van
goederen boven dit bedrag in het bezit zijn van een brief onderte-
kend door de gedelegeerd bestuurder van de « Division of Foreign
Missions » of zijn vertegenwoordiger, waarin die toestemming
wordt verleend;

u) Het aanstellen van één of meer gevolmachtigden voor onge-
acht welk deel van zijn bevoegheden dat hij bepaalt en voor de
termijn die hij vastlegt;

v) Kortom, het stellen van alle daden in verband met het
dagelijkse bestuur.

De handtekening van Roland Q. Dudley, alleen aangebracht doch
samen gebruikt met de vennootschapsbenaming « Continental
Theological Seminary », zal het kantoor rechtsgeldig verbinden
binnen de hiervoren vastgestelde grenzen.

Ten getuige waarvan « The General Council of the Assemblies of
God », een vennootschap, opdracht heeft gegeven tot het opstellen
van dit document voor haar en het aanbrengen van haar
vennootschapszegel hierop, in de stad Springfield, staat Missouri,
VSA, heden op 15 januari 1998.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1707 (23694)
AC Tervant

3580 Beringen

Identificatienummer : 5946/74

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
WIJZIGINGEN STATUTEN

De leden van de V.Z.W. AC Tervant hebben op de algemene
vergadering d.d. 3 augustus 2000 de volgende besissingen
genomen :

Ontslag werd verleend aan : Bosmans, Jaak; Brockmans, Willy;
Van Elven, jozef.

Volgende personen te aanvaarden als lid :
Luts, Ferdi, Tulpenstraat 14, 3583 Beringen.
Vandeneynde, Julien, Tervantstraat 237, 3583 Beringen.
Vanmeert, Dany, Klein Oelenstraat 6, 3583 Beringen.
Vanzonhoven, Danny, Veldstraat 38, 3583 Beringen.
Houdmeyers Freddy, Ericastraat 30, 3582 Beringen.
Vanierschot Kurt, Zandhoefstraat 83, 3583 Beringen.
De volgende wijzigingen in de statuten, die op 5 september 1974,

onder 5946 in het staatsblad verschenen, en op 20 januari 1975 onder
8138 gewijzigd werden, door te voeren :

Artikel 3 : het gedeelte « zonder evenwel meer dan duizend frank
per jaar te mogen bedragen » wordt geschrapt.

Artikel 4 : bij onwettige afwezigheid van vier opeenvolgende
vergaderingen kan de raad van beheer overgaan tot uitsluiting.

Artikel 5 : worden toegevoegd : de raad van beheer kan slechts
geldig vergaderen als een meerderheid van de beheerders aanwezig
is.

Artikel 6 : de laatste paragraaf wordt : « Tegenover derden
volstaat opdat de vereniging geldig vertegenwoordigt weze, de
handtekening van twee beheerders, mits akkoord van een meerder-
heid van de raad van beheer ».

Artikel 10 : werden door de leden tot raad van beheer benoemd :
Vanzonhoven, Dany, Veldstraat 38, 3583 Beringen, voorzitter.
Erregeerts, Fred, P. Beckerstraat 19, 3550 Heusden-Zolder, schat-

bewaarder.
Vanherck, Gerard, Kruisbaan 122, 3580 Beringen, secretaris.
Custers, Emiel, Acialaan 41, 3583 Beringen, lid.
Lenskens, Frans, Havenlaan 41, 3582 Beringen, lid.
Luts, Ferdi, Tulpenlaan 14, 3583 Beringen, lid.
Vanmeert, Danny, Klein Oelenstraat 6, 3583 Beringen, lid.

(Get.) Danny Vanzonhoven, (Get.) Gerard Vanherck,
voorzitter. secretaris.
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N. 1708 (21486)
Les Cœurs d’Artishow

Rue Goffart 7a, bte 2
Ixelles (1050 Bruxelles)

Numéro d’identification : 2181/99

DISSOLUTION — NOMINATION DE LIQUIDATEUR
LIQUIDATION

M. Bernard Damien présente la situation actuelle de l’association.
Il fait part de ce que celle-ci, à la suite des difficultés rencontrées
dans le cadre de la liquidation des subventions FESC, a cessé toute
activité au 31 décembre 1999.

Il rappelle que les FESC ne liquidait les subventions dues
qu’après que la justification des paiements effectifs lui a été fournie,
ce qui a entraîné d’innombrables mécanismes d’emprunt,
d’échanges multiples avec les créanciers qui ont toujours rendu la
gestion financière de l’association particulièrement difficile.

Il fait part de ce que, actuellement, malgré la compression
maximale des coûts et des dépenses, restent encore pendantes et
non payées les dettes suivantes :

O.N.S.S. (s.e.o.o., intérêts compris sous réserve de
majorations ultérieures)..........................................BEF 428 391

Contributions directes (précompte professionnel, inté-
rêts compris au 1er août 2000)...................................... 660 365

Groupe S (factoring KREBES) .......................................... 5 817
Pécules de vacances dus à trois employés, sur base des

rémunérations 1999 (estimation).................................. 300 000
Solde à rembourser à l’a.s.b.l. « Théâtre du Grand

Midi » (estimation) ..................................................BEF 900 000

Dans le cadre de la situation actuelle de l’association, l’assemblée
générale estime unanimement qu’il est impossibe, dans la situation
actuelle de l’association, de recueillir les moyens nécessaires à
l’apurement de ces dettes.

Il est dés lors proposé de mettre l’association en liquidation.
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de la mise en liquida-

tion de l’association sans but lucratif « Les Cœurs d’Artishow » et
désigne comme liquidateur chargé des opérations de la liquidation,
M. Bernard Damien.

Celui-ci informera les différents créanciers et l’administration du
Moniteur belge de la mise en liquidation de l’association et fera
rapport de l’évolution de la liquidation de l’association pour le
15 octobre 2000 au plus tard.

(Signé) B. Damien, M. Stuyck, M. Lambiotte.

N. 1709 (25423)
Jeugdhuis JOH

Oudestraat 81
2660 Hoboken

Identificatienummer : 2016/99

WIJZIGING STATUTEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van v.z.w.
« Jeugdhuis JOH » op 7 december 2000 werd besloten volgende
wijziging van de statuten door te voeren :

Artikel 12. De vereniging wordt beheerd door een raad van
beheer van minimum drie en maximum acht leden. Deze raad
wordt benoemd door de algemene vergadering en deze benoeming
geldt voor een termijn van twee jaar. De leden van de raad van
beheer zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering heeft de volgende personen benoemd
als lid van de raad van beheer :

de heer Daniël, Arthur, Maria Brijs, bediende, wonende te
2660 Hoboken, Leopoldlei 59;

de heer Tim Buyle, student, wonende te 2660 Hoboken,
Nachtegaallaan 89;

de heer Frank, Jos, Maria Leemans, bediende, wonende te
2018 Antwerpen, Haantjeslei 146;

de heer Geert, Antoon, Marcel Schelpe, bediende, wonende te
2660 Hoboken, Hertog van Brabantlei 11;

de heer Tim, Bert Van Goeye, auto-technicus, wonende te
2660 Hoboken, Lichtenberglaan 19;

de heer Tom, Maurice, Laurent Van Wilderode, assistent-
bedrijfsleider, wonende te 2660 Hoboken, Van Traynellaan 5;

de heer Rudi, François, Denise Vercauteren, arbeider, wonende te
2660 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 652;

Zeer eerwaarde heer Guido, Karel, Arthur, Maria Wauters,
pastoor, wonende te 2660 Hoboken, Dokter Coenstraat 8,
allen van Belgische nationaliteit.

Dezen hebben onder elkaar aangesteld als :
Voorzitter : de heer Daniël, Arthur, Maria Brijs.
Ondervoorzitter : de heer Rudi, François, Denise Vercauteren.
Secretaris : de heer Tim Buyle.
Penningmeester : de heer Tom, Maurice, Laurent Van Wilderode.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Daniël Brijs, (Get.) Tim Buyle,
voorzitter. secretaris.

N. 1710 (25300)
Royal syndicat d’Initiative de Theux

Rue de la Chaussée 12
4910 Theux

Numéro d’identification : 153/37

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Par décision de l’assemblée générale de l’associoation sans but
lucratif « Royal syndicat d’Initiative de Theux-Franchimont », en
date du 30 mars 2000, delibérant en conformité aux prescription de
l’article 8 de la loi du 27 juin 1921, les status de l’association, publiés
aux annexes au Moniteur belge (modification en date du
20 août 1987) ont été modifiés ainsi qu’il suit :

Nouvelle composition du conseil d’administration :
Bloden, Roland, Puits Margot 1, à 4910 La Reid.
Chavet, Eric, chaussée de Verviers 2, à 4910 Theux.
Delvaux, Matthieu, rue de la Résistance, à 4910 Theux.
Demoulin, Jean-François, place du Perron 28, à 4910 Theux.
Denooz, Maurice, route de Becco 23, à 4910 Theux.
Dombard, André, rue de 600 Franchimontois 8, à 4910 Theux.
Doutrelepont, Jean, avenue Reine Elisabeth 16, à 4910 Theux.
Gillard, Françoise, Chawieumont 8, à 4910 Theux.
Jason, Julien, chaussée de Verviers 26, à 4910 Theux.
Kuetgens, Georges, rue de la Résistance, à 4910 Theux.
Laloy, Ghislaine, Pré des Lys 32, à 4910 Theux.
Lodez, Alexandre, chaussée de Spa 88, à 4910 Theux.
Mailleur, Alex, rue Hovémont 21, à 4910 Theux.
Moreau, Jean-Louis, Hestroumont, à 4910 Theux.
Moreau, Luc, Pierreuchamps 3, à 4910 Theux.
Renkin, François, rue de Liège 49, bte 2, à 4800 Verviers.
Simar, André, Jevoumont 10, à 4910 Theux.
Smetz, place du Perron 35, à 4910 Theux.
Niessen, Pattrick, rue Chaussée 39, à 4910 Theux.

Sont élus :
Président : Alexandre Lodez.
Tésorier : Jean-Louis Moreau.
Secrétaire : Ghislaine Laloy.

Déclaré exact :

(Signé) Laloy, Ghislaine,
secrétaire.
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N. 1711 (24582)
Mission régionale pour l’emploi du Luxembourg

6700 Arlon

Numéro d’identification : 2209/95

MODIFICATION DE DÉNOMINATION
MODIFICATIONS AUX STATUTS

NOMINATIONS

Par décisions de l’assemblée générale de l’association Mission
régionale pour l’emploi du Luxembourg (en abrégé : Mirelux),
a.s.b.l., en date du 15 septembre 2000, délibérant en conformité aux
prescriptions de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921, les statuts de
l’association, publiés en annexes au Moniteur belge en date du
30 janvier 1997, ont été modifiés a ainsi qu’il suit :

Le texte de l’article 30 est modifié comme suit :
L’assemblée générale désigne comme administrateur les

personnes suivantes :
Mmes Devroey M., Janssen C., Prévost E., Dath C., Dewolf A.L.
MM. Goffin A.M., Thiry J., Devos J.M., Piron G., Rovillard G.,

Micha E.
Membres de la Mission régionale pour l’emploi du Luxembourg.
Dath, Catherine, secrétaire du CSEF, rue du Donjon 4, à

6810 Chiny, Belge.
Devos, Jean-Marie, enseignant, représentant CSC, rue des Prés 3,

à 6870 Saint-Hubert, Belge.
Goffin, André-Marie, directeur subrégional du Forem, rue des

Champs 22, à 6800 Libramont, Belge.
Devroey, Marcelle, administratrice de sociétés, rue Saint-Quoilin,

à 6971 Champlon, Belge.
Janssen, Christiane, employée Forem, Centre 34B, à 6840 Grap-

fontaine, Belge.
Micha, Etienne, préfet des études AR Bouillon/Paliseul, président

de la CEFE, rue de Mirwart 80, à 6890 Smuid/Libin, Belge.
Piron, Gérard, cadre d’entreprise, rue des Aubépines 10, à

6800 Libramont, Belge.
Prevost, Eliane, agent de relais CSEF, Parette 17, à 6717 Attert,

Belge.
Thiry, Joël, permanent syndical FGTB, rue du Bataillon Laplace,

6760 Bleid, Belge.
Dewolf, Anne-Laurence, conseillère emploi au Forem d’Arlon,

avenue le Marinel 152, à 1040 Bruxelles.
Rovillard, Georges, administrateur général de l’AWIPH, rue

Emile Vandervelde 262, à 6141 Forchies-La-Marche.

N. 1712 (25843 — 25843P)
Art Médico-Social Georges Preux

7340 Colfontaine

Numéro d’identification : 1712/2001

STATUTS

Ont comparu :
1. M. Georges Preux, retraité, demeurant à 7340 Colfontaine,

rue Saint-Pierre 2, Belge.
2. M. Michel Ponchon, retraité, demeurant à 7390 Quaregnon,

rue de Colfontaine 25, Belge.
3. M. Pierre Capront, docteur en médecine, demeurant à

7973 Stambruges, rue Albert Ier, Belge.
4. Mme Dendal, Jeannine, retraitée, demeurant à 7870 Cambron-

Saint-Vincent, Grand’Place 5, Belge.
5. Mme Dufrane, Marlène, sans profession, demeurant à

7390 Quaregnon, rue de Colfontaine 25, Belge.
6. M. Albert Noel, artisan, demeurant à 7870 Cambron-Saint-

Vincent, Grand’Place 5, Belge.

7. Mlle Marie Camgrand, retraitée, demeurant à 7340 Colfontaine,
rue Saint-Pierre 4, Française.

8. M. Sirius Vilain, retraité, demeurant à 7390 Quaregnon,
rue Modeste Derbaix 2, Belge,

lesquels voulant établir entre eux et ceux qui ultérieurement en
deviendraient membres, une association sans but lucratif, confor-
mément à la loi du 27 juin 1921, ont déclaré dresser les statuts de
cette association, comme suit :

I. Dénomination, siège, objet

Article 1er. L’association prend la dénomination : « Art médico-
social Georges Preux ».

Art. 2. Le siège est fixé à Colfontaine (Wasmes), rue Saint-
Pierre 2. Il peut être transféré, en tout autre lieu, sur décision du
conseil d’administration.

Art. 3. L’association, a pour objet sans but lucratif, de développer
de nouveaux services et produits, en vue d’accèder au bien-être
physique, psychique et social, l’information d’assistance multi-
services, en faveur de personnes âgées, handicapées ou blessées,
aider et instruire à la sécurité alimentaire, au service de la nature et
du goût...

Pour tous les âges, aider à un projet de vie... actions gérontologi-
ques pour qualité, soutien et lutte contre la dénutrition....

L’acquisition ou la construction d’installations destinées à abriter
les services s’occupant des différentes œuvres....

Elle peut faire tout ce qui, directement ou indirectement, concourt
à la réalisation de son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée, elle
peut être dissoute à tout moment.

II. Membres de l’association

Art. 5. L’association se compose de trois membres effectifs, au
minimum; en font partie, les comparants à la présente constitution
et ceux qui sont admis par le conseil d’administration et adhèrent
aux présents statuts.

Art. 6. La liste des membres effectifs est tenue à jour et commu-
niquée au greffe du tribunal civil selon les prescriptions de l’ar-
ticle 10 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 7. La démission ou l’exclusion des membres effectifs, a lieu
conformément à l’article 12 de la loi.

Art. 8. Le membre effectif démissionnaire, exclu ou sortant, de
même que les héritiers éventuels, n’ont aucun droit sur l’avoir
social, ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé de compte, ni
approbation de soldes ou inventaire, ni aucun acte conservatoire ou
autre, de nature à rendre plus malaisée la gestion de l’association.

Art. 9. Les membres effectifs paient une cotisation dont le
montant est fixé chaque année par l’assemblée générale. Le
maximum de la cotisation annuelle est de 200 francs.

Art. 10. Le conseil d’administration peut donner le titre de
membre adhérent aux personnes qu’il désignera, et qui paieront une
cotisation dont le montant maximum est de 1 200 francs. Ce titre ne
donne aucun droit à la gestion de la présente association, ni à faire
partie de son assemblée générale. Il donne seulement droit à
bénéficier des avantages accordés par l’association dans le cadre de
l’article 3 dans les conditions à déterminer par le conseil d’adminis-
tration et librement modifiables par celui-ci.

III. Administration et gestion journalière

Art. 11. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés par l’assemblée générale parmi
les membres effectifs, pour trois ans. Les administrateurs sont
sortants tous les trois ans par tiers. Exceptionnellement, l’ordre de
sortie des premiers administrateurs est fixé par le sort. Le premier
que le sort désignera sera sortant lors de l’assemblée générale de
juin 2001, le second, lors de l’assemblée générale de 2002.

Les administrateurs sont rééligibles et leur mandat est révocable
à tout moment par l’assemblée générale.

Les mandats des administrateurs, sont gratuits, sauf décision,
préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres,
un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, le
cumul de ces fonctions est possible. Il peut également désigner un
administrateur délégué, chargé de la gestion journalière, avec usage
de la signature de l’association, afférente à cette gestion.
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Le conseil fixe les pouvoirs de chacune de ces fonctions.
En cas d’absence du président, le vice-président ou, à son défaut,

l’administrateur le plus âgé, préside.

Art. 13. Le conseil se réunit sur convocation du président ou de
deux administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix
de celui qui préside étant prépondérante en cas de partage des voix.
Les décisions sont consignées en un cahier des procès-verbaux,
signé à chaque séance par le président et un autre administrateur.

Les extraits sont signés par deux administrateurs.
Le conseil établit lui-même son règlement d’ordre intérieur, et fixe

le lieu et la périodicité de ses réunions, compte tenu des intérêts de
l’association.

Art. 14. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs d’admi-
nistration et de disposition qui ne sont pas réservés à l’assemblée
générale. Il peut notamment emprunter, avec ou sans intérêts,
recevoir des dons et legs, acquérir ou aliéner des immeubles, affecter
ses immeubles et les hypothéquer, même avec stipulation de voie
parée, concèder des baux, même de plus de neuf ans, etc...

Il nomme et révoque, soit par lui-même, soit par délégation, tous
agents, employés et membres du personnel. Il fixe leurs attributions
et rémunérations.

Les administrateurs n’encourent aucune responsabilité person-
nelle du fait de leur gestion.

Art. 15. Pour tous actes, autres que ceux de gestion journalière et
qui relèvent d’une délégation spéciale, l’association n’est valable-
ment engagée, vis-à-vis des tiers, que par la signature conjointe de
deux administrateurs, sans que ceux-ci aient à justifier d’autre
délibération, autorisation ou pouvoir spécial.

Art. 16. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues par le conseil d’administration,
poursuites et diligences du président ou de l’administrateur-
délégué.

IV. Assembléé générale

Art. 17. L’assemblée est composée des membres effectifs, elle est
le pouvoir souverain de l’association.

Sont réservées à sa compétence :
1. Les modifications aux statuts.
2. Les nominations et révocations d’administrateurs.
3. L’approbation des budgets et comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. Les exclusions d’associés effectifs.
6. Toutes décisions dépassant les pouvoirs du conseil d’adminis-

tration, en vertu de la loi et des statuts.

Art. 18. Il est tenu au moins une assemblée générale par année,
dans le courant du mois de juin. L’année social commence le
1er janvier et finit le 31 décembre.

L’assemblée générale esst tenue extraordinairement chaque fois
que l’intérêt de l’association l’exige. Elle doit être convoquée
lorsqu’un cinquième des membres effectifs ou un tiers des admini-
strateurs l’exige. Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu
indiqués dans la convocation.

Tous les membres effectifs doivent y être convoqués par La Poste,
au moins cinq jours d’avence. La convocation est signée, au nom du
conseil, par le président ou l’administrateur délégué ou de deux
administrateurs.

L’assemblée ne peut délibérer, sauf urgence décidée par les trois
quarts des membres présents ou représentés, que sur les points
portés à l’ordre du jour de la convocation.

Art. 19. L’assemblée est présidée par le président du conseil
d’administration ou, à son défaut, par l’administrateur le plus âgé.
Le président désigne le secrétaire.

Art. 20. Chaque membre effectif a droit d’assister à l’assemblée
générale en personne ou par mandataire, qui doit être membre
effectif. Cependant personne ne pourra disposer de plus de deux
voix, les mandats devront être écrits.

Tout membre effectif a une voix, le conseil peut décider que les
procurations, pour être valables, doivent être déposées trois jours
avant la date de l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée est valablement constituée quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés, ses décisions sont
prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, en
cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

En cas de nomination, si aucun candidat n’obtient la majorité
absolue, il est procédé à un second scrutin, où la majorité relative
suffira, en cas de parité des voix, le plus âgé des candidats l’emporte.
Les décisions de l’assemblée comportant modification de statuts,
exclusion de membres effectifs, dissolution volontaire de l’associa-
tion, ne sont prises que dans les conditions spéciales requises par la
loi du 27 juin 1921.

Art. 22. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un
registre, signé à chaque séance par le président et le secrétaire.

Les extraits à en délivrer sont signés par le président du conseil
d’administration ou deux administrateurs. Ces extraits devront être
délivrés à toute personne ou institution justifiant d’un intérêt
légitime.

V. Budgets et comptes

Art. 23. Chaque année, au 31 décembre est arrêté le compte de
l’exercice écoulé et dressé, le budget du prochain exercice. Ils sont
soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire suivante.

VI. Dissolution, liquidation

Art. 24. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée désigne le
ou les liquidateurs et détermine les pouvoirs.

Art. 25. Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire,
l’actif de l’association, déduction faite des dettes et des charges, est
affectée à une œuvre ayant un objet similaire, conformément aux
décisions à prendre par l’assemblée générale qui aura voté la
dissolution.

Art. 26. Sont nommés membres du premier conseil d’adminis-
tration :

Président : M. Georges Preux.
Vice-président : M. Michel Ponchon.
Secrétaire-trésorière : Mme Jeannine Dendal.

(Signé) Preux, Georges; Ponchon, Michel; Capront, Pierre;
Dendal, Jeannine; Dufrane, Marlène; Noel, Albert; Camgrand,
Marie; Vilain, Sirius.

N. 1713 (24853 — 24853P)
Millennium

Laar 32
2140 Antwerpen (Borgerhout)

Identificatienummer : 1713/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Boubahtari, Mohamed, zonder beroep, Florastraat 149,

2140 Antwerpen-Borgerhout.
2. Chennouf, Abdellatif, zonder beroep, Guldensporenstraat 98,

2140 Antwerpen-Borgerhout.
3. Bouassem, Mohamed, zonder beroep, Kortrijkstraat 13,

2140 Antwerpen-Borgerhout.

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Millennium »,
vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 2140 Antwerpen-Borger-
hout, Laar 32.

Art. 3. Het organiseren van activiteiten met culturele grondslag
ten voordele van de gezondheid en het leefmilieu en het ter beschik-
king stellen van het nodige materieel en toestellen.

Het organiseren van sportmanifestaties in het bijzonder voetbal.
Het uitbaten van een kantine ten voordele van de leden.
Met het oog op de verwezenlijking van dit doel kan de vereni-

ging onder meer toelagen, schenkingen, legaten en baten
ontvangen, alsmede fondsen en dotaties samenstellen. Zij zal tot
verwezenlijking van haar doel goederen, zowel roerende als onroe-
rende mogen verwerven of bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij
in eigendom, alsook deze vervreemden en met zakelijke rechten
bezwaren.

Zij kan, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen,
enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed
aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
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TITEL II. — Leden
Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie

bedragen.
De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden. De

vereniging telt werkende en niet werkende leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht

op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden.

De wettelijke bepalingen (artikelen 7 tot 10), zijn alleen op hen
toepasselijk.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder (natuurlijk
persoon of rechtspersoon) die door de raad van beheer als zodanig
wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating
schriftelijk te richten aan de raad van beheer.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging
toelaten.

Deze hebben echter geen stemrecht.
Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum

BEF 1 000. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Uittreding is te allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het

niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergade-

ring en met meerderheid van twee derde van de stemmen uitge-
sproken worden.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door de raad van beheer

van ten minste drie leden.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te

allen tijde door deze afzetbaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder,

worden binnen één maand in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

Art. 12. § 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.

Volgende beheerders worden benoemd :
Boulahtari, Mohamed : voorzitter;
Bouassem, Mohamed : secretaris;
Chennouf, Abdellatif : penningmeester.
De voorzitter roept de raad bijeen en zit de vergaderingen voor.
§ 2. De raad kan slechts beslissen indien de meerderheid van de

beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de
stem van diegene die hem vervangt.

Art. 13. § 1. De raad van beheer leidt de zaken van de vereni-
ging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.

Hij treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad kan alle handelingen van beheer verrichten, en boven-
dien alle daden van beschikking stellen met inbegrip van onder
meer, het vervreemden, zelfs of niet van roerende of onroerende
goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke
uitwinning, van het lenen en uitlenen, van alle handels- en bankver-
richtingen, van het opheffen van hypotheken.

§ 2. De raad van beheer benoemt en ontslaat de leden van het
personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun bezol-
digingen.

§ 3. De raad van beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde
handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan
één van de beheerders.

§ 4. De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig oordeelt.

§ 5. Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen.

Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk
lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Art. 15. De algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigen
van statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders, het goed-
keuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van
de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 16. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begrotingen van het volgend jaar, in de loop van de maand.

§ 2. De raad van beheer is bovendien verplicht wanneer één vijfde
van de leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene verga-
dering bijeen te roepen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering moet om geldig te
zijn ondertekend zijn door de voorzitter, twee beheerders, of één
vijfde van de werkende leden.

Alle werkende leden moeten worden opgeroepen bij gewone
brief of bij aangetekende brief, tenminste tien dagen vóór de
vergadering.

§ 4. De oproeping die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda, dat wordt vastgelegd door de raad van
beheer.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door
tenminste één twintigste van de werkende leden, moet eveneens op
de agenda worden vermeld.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen worden
behandeld wanneer hierom wordt verzocht door drie leden.

Art. 17. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoor-
digde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter.

§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien die wijziging op de oproeping is vermeld, en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.

Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen die een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen; een door deze tweede vergadering
genomen besluit tot wijziging, moet door de burgerlijke rechtbank
worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op een tweede vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
eenparigheid van stemmen worden besloten.

§ 3. Dezelfde regels als deze in § 2 omschreven, dienen te worden
nageleefd bij ontbinding van de vereniging.

§ 4. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid.

Art. 18. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter (en de secretaris), en
opgenomen in een bijzonder register.

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voor-
zitter en door twee beheerders.

Leden, alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het
recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de
oprichting tot 31 december 2000.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
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TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 20. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en
van ontbinding van rechtswegen kan slechts de algemene vergade-
ring tot ontbinding besluiten. In geval van vrijwillige ontbinding
benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de
rechtbank één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegd-
heid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 21. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 22. Voor alles wat in de statuten niet uitdrukkelijk is gere-
geld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt te Antwerpen, op 23 november 2000.

(Get.) Boulahtari, Mohamed, (Get.) Bouasem, Mohamed,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Chennouf, Abdellatif,
penningmeester.

N. 1714 (25545)
Belgische Confederatie van de Autohandel en -Reparatie
en van de Aanverwante Sectoren, afgekort : « Federauto »

1200 Brussel

Identificatienummer : 11884/84

RAAD VAN BESTUUR

Naar aanleiding van de algemene vergadering, gehouden op
9 november 2000, werden de volgende personen als bestuurders
benoemd :

De heer Anthonissen, Ludo, garagist, wonende te 2018 Ant-
werpen, Herstdeinstraat 19.

De heer Beert, Christian, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Fleet Service, wonende te 9000 Gent, Muinklaan 8.

De heer Berael, Jean-Jacques, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Centrale Américiane, wonende te 1650 Beersel, Elfbunders-
laan 68.

De heer Blijweert, Johan, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Carrosserie J.B., wonende te 2850 Keerbergen, Cleynhen-
slaan 163.

De heer Cornelissen, Roger, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 2650 Edegem, Jan De Bodtlaan 46.

De heer De Belder, Kristiaan, gedelegeerd bestuurder van de
N.V. Van Der Wal, wonende te 2630 Aartselaar, Merelveld 3.

De heer De Cooman, Josepeh, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Depannage De Cooman, wonende te 3080 Tervuren,
Boslaan 51.

De heer de Schaetzen, Alain, bestuurder der vennootschappen,
wonende te 3721 Kortessem, Baron A. de Heuschstraat 24.

De heer De Smet, Paul, afgevaardigd beheerder van de N.V. De
Smet, wonende te 1702 Groot-Bijgaarden, Achter d’Abdij 16.

De heer Dessaert, Antoine, zaakvoerder van de B.V.B.A. Garage
Romain, wonende te 1601 Ruisbroek, Brandstraat 31.

De heer Dezutter, Albert, zaakvoerder van de Garage Dezutter,
wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Oudenaardsesteenweg 37.

De heer Geairain, Denis, gedelegeerd bestuurder van de
N.V. Stade Charleroi, wonende te 6001 Marcinelle, avenue Vander-
stockt 48.

De heer Gendebien, René, afgevaardigd beheerder van Beltracy,
N.V., wonende te 1180 Brussel, Dedonnéestraat 16.

De heer Gillis, Ghislain, bestuurder van de N.V. Cynap, wonende
te 4690 Bassenge, Grand’Route 26.

De heer Jacobs, Marcel, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 3920Lommel, Molenstraat 53.

De heer Joris, Robert, handelaar in Tweedehandse Voertuigen,
wonende te 4800 Verviers, rue Biolley 21.

De heer Keppenne, Jean-Marie, zaakvoerder van de B.V.B.A. Kep-
penne, wonende te 4300 Waremme, avenue F. Bovesse 3.

De heer Lambaux, Pierre, bestuurder van de Ateliers Lambaux,
N.V., wonende te 1933 Sterrebeek, Klein Geeststraat 45.

De heer Lebecq, Jean, bestuurder van vennootschap, wonende te
1400 Braine-le-Château, rue de Mont-Saint-Pont 109.

De heer Leemans, Alexandre, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Trucks MPH, wonende te 1050 Brussel, Ordestraat 14.

De heer Maerten, Philippe, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Arsa, wonende te 1500 Halle, Vogelpers 74.

De heer Meyfroit, Patrick, bestuurder van de N.V. Unigom,
wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Sprietestraat 304.

De heer Pirson, Philippe, zaakvoerder van de B.V.B.A. Pirson &
Fils Automoliles, wonende te 5590 Ciney (Achêne), rue du Parc
Industriel 1.

De heer Rousseau, Gilbert, afgevaardigd bestuurder van de
N.V. Autodistribution Rosvelds, wonende te 1852 Grimbergen, Lim-
boslaan 2.

De heer Seigneur, Alain, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Seigneur Auto, wonende te 1701 Dilbeek (Itterbeek),
Doylijkstraat 89.

De heer Smets, Ivan, zaakvoerder van de B.V.B.A. Diplomatic
Cars, wonende te 1030 Brussel, Gezellenstraat 29.

De heer Thant, Jacques, afgevaardigd beheerder van de
N.V. Thant Constructie, wonende te 9990 Maldegem, Buurtstraat 59.

De heer Thomas, Frans, zaakvoerder van de B.V.B.A. Thomas,
wonende te 1785 Merchtem, steenweg op Brussel 144.

De heer Tilgenkamp, Peter, directeur, wonende te 1200 Brussel,
Oktoberstraat 50.

De heer Tordeur, Daniel, bestuurder algemeen directeur van de
N.V. Matermaco, Leuvensesteenweg 710/714, 1030 Brussel.

De heer Van der Haeghe, Christian, afgevaardigd beheerder van
de N.V. H. Van der Haeghe, wonende te 2610 Wilrijk, Steyte-
lincklei 6.

De heer Vanhoe, Freddy, zaakvoerder van de B.V.B.A. Van Hoe &
Zonen Garage, wonende te 9840 De Pinte (Zevergem), Molen-
straat 8.

De heer Van Houtryve, François, vice-voorzitter van FEBELCAR,
v.z.w., wonende te 8200 Sint-Andries-Brugge, Torhoutse-
steenweg 74.

De heer Van Hove, Carlo, algemeen directeur van de N.V. Beyl-
tjens & C°, wonende te 2900 Schoten, Churchilllaan 212.

De heer Vanmeerhaeghe, Dirk, bestuurder van de B.V.B.A. Brit-
tannia, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpse-
steenweg 1116.

De heer Verhelle, Ghislain, carrosier, wonende te 4430 Ans, rue
des Français 227.

De heer Vervaet, Jef, afgevaardigd beheerder van de N.V. Case
Belgium, wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 10.

De heer Vervloet, Alons, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 9270 Laarne, Zevensterstraat 1.

De heer Volcke, André, zonder beroep, wonende te 8580 Avelgem,
Doorniksesteenweg 408.

4 december 2000.

Voor echt verklaard :

(Get.) Bob Pauwels,
algemeen directeur.

Confédération belge du Commerce
et de la Réparation Automobiles et des Secteurs connexes

en abrégé : « Federauto »

Boulevard de la Woluwe 46
Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)

Numéro d’identification : 11884/94

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de l’assemblée générale de la confédération, qui s’est teneue
le 9 novembre 2000, les personnes suivantes ont été nommés en
qualité d’administrateurs :

M. Anthonissen, Ludo, garagiste, domicilié à 2018 Antwerpen,
Herstdeinstraat 19.

M. Beert, Christian, administrateur délégué de la S.A. Fleet
Service, domicilié à 9000 Gent, Muinklaan 8.

M. Berael, Jean-Jacques, administrateur délégué de la
S.A. Centrale Américaine, domicilié à 1650 Beersel, Elfbunders-
laan 68.

M. Blijweert, Johan, aministrateur délégué de la S.A. Carrosserie
JB, domicilié à 2850 Keerbergen, Cleynhenslaan 163.

M. Cornelissen, Roger, administrateur de sociétés, domicilié à
2650 Edegem, Jan De Bodtlaan 46.
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M. De Belder, Kristiaan, administrateur délégue de la S.A. Van
Der Wal, domicilié à 2630 Aartselaar, Merelveld 3.

M. De Cooman, Joseph, administrateur délégué de la S.A. Depan-
nage De Cooman, domicilié à 3080 Tervuren, Boslaan 51.

M. de Scaetzen, Alain, administrateur de sociétés, domicilié à
3721 Kortessem, Baron A. de Heuschstraat 24.

M. De Smet, Paul, administrateur délégué de la S.A. De Smet,
domicilié à 1702 Groot-Bijgaarden, Achter d’Abdij 16.

M. Dessaert, Antoine, gérant du Barage Romain, S.P.R.L., domi-
cilié à 1601 Ruisbroek, Brandstraat 31.

M. Dezutter, Albert, gérant du Garage Dezutter, domicilié à
9860 Oosterzele (Balegem), Oudenaardsesteenweg 37.

M. Geairain, Denis, administrateur de la S.A. Stade Scharleroi,
domicilié à 6001 Marcinelle, avenue Vanderstockt 48.

M. Gendebien, René, administrateur délégué de la Beltracy,
S.A., domicilié à 1180 Bruxelles, rue Dedonnée 16.

M. Gillis, Ghislain, administrateur de la S.A. Cynap, domicilié à
4690 Bassenge, Grand’Route 26.

M. Jacobs, Marcel, administrateur de société, domicilié à
3920 Lommel, Molenstraat 53.

M. Joris, Robert, négociant en Véhicules d’Occasion, domicilié à
4800 Verviers, rue Biolley 21.

M. Kepenne, Jean-Marie, gérant de la S.P.R.L. Keppenne, domi-
cilié à 4300 Waremme, avenue F. Bovesse 3.

M. Lambaux, Pierre, administrateur des Ateliers Lambaux, S.A.,
domicilié à 1933 Sterrebeek, Kleine Geeststraat 45.

M. Lebecq, Jean, administrateur de société, domicilié à
1400 Braine-le-Château, rue de Mont-Saint-Pont 109.

M. Leemans, Alexandre, administrateur délégué de la S.A. Trucks
MPH, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de l’Ordre 14.

M. Maerten, Philippe, administrateur délégué de la S.A. Arsa,
domicilié à 1500 Halle, Vogelpers 74.

M. Meyfroit, Patrick, administrateur de la S.A. Unigom, Menen-
straat 300, 9560 Wevelgem, domicilié à 8792 Waregem (Desselgem),
Sprietestraat 304.

M. Pirson, Philippe, gérant de la S.P.R.L. Pirson & Fils Automo-
biles, domicilié à rue du Parc Industriel 1B, 5590 Ciney (Achêne).

M. Rousseau, Gilbert, administrateur délégué de la S.A. Autodis-
tribution Rosvelds, domicilié à 1852 Grimbergen, Limboslaan 2.

M. Seigneur, Alain, administrateur délégué de la S.A. Seigneur
Auto, domicilié à 1701 Dilbeek (Itterbeek), Doylijkstraat 89.

M. Smets, Ivan, gérant de la S.P.R.L. Diplomatic Cars, domicilié à
1030Bruxelles, rue des Compagnons 29.

M. Thant, Jacques, administrateur délégué de la S.A. Thant Con-
structie, domicilié à 9990 Maldegem, Buurtstraat 59.

M. Thomas, Frans, gérant de la S.P.R.L. Thomas, domicilié à
1785 Merchtem, steenweg op Brussel 144.

M. Tilgenkamp, Peter, directeur, domicilié à 1200 Bruxelles, rue
d’Octobre 50.

M. Tordeur, Daniel, administrateur directeur général de la
S.A. Matermaco, chaussée de Louvain 710/714, 1030 Bruxelles.

M. Van der Haeghe, Christian, administrateur délégué de la
S.A. H. Van der Haeghe, domicilié à 2610 Wilrijk, Steytelincklei 6.

M. Vanhoe, Freddy, gérant de la S.P.R.L. Van Hoe & zonen,
domicilié à 9840 De Pinte (Zevergem), Molenstraat 8.

M. Van Houtryve, François, vice-président de FEBELCAR,
A.S.B.L., domicilié à 8200 Sint-Andries-Brugge, Torhoutsesteen-
weg 74.

M. Van Hove, Carlo, directeur général de la S.A. Beyltjens & C°,
domicilié à 2900 Schoten, Churchilllaan 212.

M. Vanmeerhaeghe, Dirk, administrateur de la S.P.R.L. Brittannia,
domicilié à 9041 Gent (Oostalkker), Antwerpsesteenweg 1116.

M. Vanhelle, Ghislain, carrosier, domicilié à 4430 Ans, rue des
Français 227.

M. Vervaet, Jef, administrateur délégué de la S.A. Case Belgium,
domicilié à 2930 Brasschaat, Charleslei 10.

M. Vervloet, Alfons, administrateur de sociétés, domicilié à
9270 Laarne, Zevensterstraat 1.

M. Volcke, André, sans professioin, domicilié à 8580 Avelgem,
Doorniksesteenweg 408.

14 décembre 2000.

Certificé exact :

(Signé) B. Pauwels,
directeur général.

N. 1715 (24159)
Sociale Werkplaats Vitamine W

Biekorfstraat 20-24
2060 Antwerpen

Identificatienummer : 5636/91

ONTSLAG — RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

De algemene vergadering heeft op de vergadering van
29 juni 2000 overeenkomstig de statuten, het ontslag als beheerder
aanvaard van Mie Deleu, sociaal agoge, Slagmolenstraat 106, te
2300 Turnhout.

Hierdoor is de raad van beheer vanaf 29 juni 2000 als volgt
samengesteld :

Boon, Luc, agentschapsdirekteur, Lode Vleeshouwerslaan 58,
2900 Schoten.

Daniëls, Marc, coor̈dinator, Bakkerijstraat 5, 2242 Pulderbos.
Van de Velde, Dirk, direkteur, Floralaan 27, 9120 Beveren.
Van Steenberge, Josse, hoogleraar, Sijsjeslaan 22, 3191 Hever.
Van Steenvoort, Paul, bediende, Scheldelaan 63, 2000 Antwerpen.
Van Trier, Walter, socioloog, Bosduifstraat 21, 2018 Antwerpen.
Allen van Belgische nationaliteit

Volmachten

De raad van beheer van 23 november 2000 heeft beslist volgende
personen volmachten te verlenen : Valkenaers, Daniël, pedagoog,
Sint-Katelijnestraat 50, 2800 Mechelen, Belg, algemeen direkteur met
volmacht voor alle verrichtingen zoals omschreven in artikel 18 van
de statuten.

Jansen, Jozef, bedrijfspsycholoog, Lamorinièrestraat 170,
2018 Antwerpen, Belg, personeelschef, in afwezigheid van de direk-
teur, met volmacht voor alle verrichtingen zoals omschreven in
artikel 18 van de statuten.

Krols, Eric, bediende, Elisabeth Willemslaan 53, 3150 Wespelaar,
financieel direkteur, volmacht financiële verrichtingen.

Jansen, Jozef, hierboven vernoemd, volmacht financiële verrich-
tingen.

Postvolmacht wordt verleend aan Valkenaers, Daniël, Jansen,
Jozef, beiden hierboven vernoemd, en aan Boon, Wendy, bediende,
Aststraat 2A, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Antwerpen, 24 november 2000.

(Get.) Josse Van Steenberge, (Get.) Walter Van Trier,
voorzitter. ondervoorzitter.

N. 1716 (24904)
Femme et Culture

1170 Bruxelles

Numéro d’identification : 7073/75

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 16 novembre 2000

Nouvelle composition du comité de gestion :
Présidente : Mme Jeanne Moreau.
Vice-présidente et secrétaire : Mme Renée Jeuniaux.
Trésorière : Mme Anny Baro.
Responsable technique : Mme Maria Millet.
Trésorière adjointe et responsable dias : Mme Any Van Nieuwen-

hove.
Responsable artistique : Mme Mady Nicolay.
Responsable documentaliste : Mme Léa Barbé.
Nouvelle composition du conseil d’administration :
Mme Jeanne Moreau, avenue Van Becelaere 26a/17,

1170 Bruxelles.
Mme Renée Jeuniaux, rue L. Ernotte 62/23, 1170 Bruxelles.
Mme Anny Baro, avenue de la Tenderie 70a, 1170 Bruxelles.
Mme Maria Millet, rue du Grand Veneur 1, 1170 Bruxelles.
Mme Any Van Nieuwenhove, avenue de la Héronnière 98/44,

1170 Bruxelles.
Mme Christiane Deflandre, place E. Keym 42/24, 1170 Bruxelles.
Mme M.-A. Dellot, rue L. Ernotte 62/48, 1170 Bruxelles.
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Mme Monique Prados, rue des Ibis 3, 1170 Bruxelles.
Mme Marceline Sterckx, rue Gratès 44, 1170 Bruxelles.
Mme Gilberte Simon, drève d’Anjou 28, 1180 Bruxelles.
Mme Christiane Stassin, rue du Coucou 1, 1170 Bruxelles.
Mme Mady Nicolay, Nieuwland 33, 3090 Overijse.
Mme Léa Barbé, avenue de l’Université 47/1, 1050 Bruxelles.
Mme M.-Th. Lallemand, rue des Béguinettes 54, 1170 Bruxelles.
Mme Amélie Jamin, avenue du Kouter 113, 1160 Bruxelles.
Commissaires aux comptes : Mmes Amélie Jamin et

Marie-Thérèse Lallemand.

Fait à Bruxeles, le 6 décembre 2000.

(Signé) R. Jeuniaux, (Signé) J. Moreau,
secrétaire. présidente.

N. 1717 (25263 — 25263P)
Konya

Langestraat 117
9050 Gent (Ledeberg)

Identificatienummer : 1717/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Köse Sebahattin, chauffeur, wonende te 9050 Gent (Ledeberg),

Weldadigheidstraat 36, van Belgische nationaliteit.
Köse Suna, arbeidster, wonende te 9050 Gent (Ledeberg),

Steenhouwersstraat 43, van Belgische nationaliteit.
Kucuk Gülcan, huisvrouw, ingeschreven in het Belgisch bevol-

kingsregister en verblijvend te 9050 Gent (Ledeberg), Walstraat 72,
van Turkse nationaliteit,
zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten waarvan de statuten de volgende zijn :

Artikel 1. De vereffening wordt genoemd : « Konya ».

Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent. Hij kan
worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur naar iedere
andere plaats van deze gemeente. Hij is thans gevestigd te
9050 Gent (Ledeberg) Langestraat 117. Iedere wijziging van de zetel
moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1° De ontspanning van haar leden door de oprichting van een

centrum voor vriendenvergaderingen.
2° De hulpverlening aan alle menslievende en weldoende

werken, zonder onderscheid.
3° De organisatie van evenementen ter bevordering van de

samenleving tussen Belgen en vreemdelingen.
Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewer-
king verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

Zij zal zo nodig handelsactiviteiten mogen hebben, zoals het
uitbaten van een drankgelegenheid, het inrichten van manifestaties,
enz., voor zover deze handelingen niet de hoofdactiviteit vormen,
m.a.w. bijkomstig zijn en gericht op de verwezenlijking van het
statutair doel van de vereniging, en de winsten, die er eventueel uit
voortvloeien, aangewend worden voor het bereiken van het onbaat-
zuchtig doel van de vereniging. In geen geval mogen de opbreng-
sten aangewend worden om aan de leden een stoffelijk voordeel te
verschaffen.

Art. 4. De vereniging bestaat uit actieve en toetredende leden. De
actieve leden genieten van alle maatschappelijke rechten en nemen
deel aan het beheer van de vereniging; de toetredende leden
genieten van de bedrijvigheid van de vereniging maar nemen niet
deel aan het beheer. Het aantal leden is onbeperkt; het aantal actieve
leden mag niet lager zijn dan drie. Alle leden dienen in een leden-
boek ingeschreven te worden met vermelding van naam, voornaam,
adres en identiteitskaartnummer.

Art. 5. Zijn actieve leden :
1° Zij die bij deze akte verschijnen;
2° Ieder toetredend lid dat, voorgesteld door minstens twee

vennoten, als dusdanig wordt toegelaten bij beslissing genomen
door de algemene vergadering met de drie vierden van de aanwe-
zige stemmen.

Art. 6. Ieder persoon die toetredend lid wenst te worden moet
een aanvraag richten aan de raad van bestuur. De beslissing van de
raad van bestuur is zonder beroep, en moet niet gemotiveerd
worden.

Art. 7. De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder
ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun
ontslag te geven aan de raad van bestuur. Wordt als ontslagnemend
geacht, het actief of toetredend lid dat de verschuldigde bijdragen
niet betaald binnen de maand van een herinnering die hem bij
aangetekende brief wordt toegestuurd. De uitsluiting van een actief
of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door de alge-
mene vergadering met een meerderheid van de twee derden der
aanwezige stemmen. De raad van bestuur mag, tot de beslissing van
de algemene vergadering de leden schorsen die zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan een ernstig inbreuk op de statuten of
op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

Art. 8. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechtheb-
bende van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen
geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

Art. 9. De actieve en de toetredende leden betalen een gelijke
jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Zij kan niet meer bedragen dan Euro 250.

Art. 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle
actieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur.

Art. 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1° Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de

vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen terzake.

2° Het recht om de bestuurders te benoemen en te herroepen.
3° Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te

keuren.
4° Het recht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of

de statuten uit te oefenen.

Art. 12. De actieve leden worden samen uitgenodigd op de
algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een actief of toetre-
dend lid. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven dat
tenminste acht dagen voor de vergadering dient verstuurd te
worden. Zij maken melding van de agenda. De vergaderingen gaan
door ter maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de
oproepingen vermeld.

Art. 13. De vergadering moet uitgenodigd worden door de raad
van bestuur wanneer één vijfde van de ″actieve of toetredende″
leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel dat ondertekend
wordt door één vijfde van de « actieve of toetredende » leden op de
agenda geplaatst te worden.

Art. 14. Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering
gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige
meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over
beslist door de wet of de onderhavige statuten. In geval van staking
der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die
hem vervangt doorslaggevend.

Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk.

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in een register van de notulen die ondertekend
worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder
verplaatsing inzage kunnen van nemen.

Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht
worden van belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden
binnen de maand in de bijlage tot het Staatsblad. Dit geldt eveneens
voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van bestuurders.

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens drie bestuurders, die benoemd worden en
herroepbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden
door de actieve leden. De raad beslist geldig zodra de helft van zijn
leden aanwezig zijn.
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Art. 18. De duur van het mandaat is onbeperkt. Bij het open-
vallen van een mandaat wordt een voorlopig bestuurder benoemd
om het mandaat van degene die hij vervangt te beëindigen. De
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 19. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, een
schatbewaarder en een secretaris. Bij belet van de voorzitter, worden
zijn functies waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

Art. 20. De beslissingen van de raad van bestuur worden
genomen met de meerderheid der stemmen van de tegenwoordige
of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt
doorslaggevend.

Art. 21. De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere
machten, die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en
contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen, alle
roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of
met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van
om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen
en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle
machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al
dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel
als eiser als als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en
herroepen, alle sommen en waarden innen; alle in bewaring
gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de
banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle
verrichtingen doen; bij de post, de douane, de spoorwegmaat-
schappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven,
telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels of postassignaties
of kwijtingen innen.

Art. 22. De raad van bestuur vergadert telkens dit nodig is in het
belang van de vereniging.

Art. 23. De daden van beheer van de vereniging worden onder-
tekend door de voorzitter of door twee bestuurders die hun
bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden.

Art. 24. De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun
functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts
verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt
kosteloos waargenomen.

Art. 25. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzi-
gingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement
aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Art. 26. Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op
31 december. Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen
op 11 september 2000 om te eindigen op 31 december 2001.

Art. 27. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begro-
ting van het volgende dienstjaar zullen jaarlijks door de raad van
bestuur voorgelegd en onderworpen worden aan de goedkeuring
van de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op
15 mei van ieder jaar of de onmiddellijk daarop volgende dag indien
die dag op een feestdag of zondag valt. De algemene vergadering
verleent décharge aan de raad van bestuur voor het gevoerde
beleid.

Art. 28. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten
alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschap-
pelijk bezit zal gegeven worden.

Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten
voordele van een goed werk. Deze beslissingen alsmede de naam,
het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Art. 29. Artikelen welke volgens deze statuten niet zouden gere-
geld zijn worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Gedaan te Gent.

RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de oprichting zijn de leden van de vereniging

zonder winstoogmerk « Konya » samen in algemene vergadering
gekomen om de leden van de raad van bestuur te benoemen.

Worden benoemd :
Köse Suna, arbeidster, wonende te 9050 Gent (Ledeberg),

Steenhouwersstraat 43, van Belgische nationaliteit.
Kucuk Gülcan, huisvrouw, ingeschreven in het Belgisch bevol-

kingsregister en verblijvend te 9050 Gent (Ledeberg), Walstraat 72,
van Turkse nationaliteit.

Köse Sebahattin, chauffeur, wonende te 9050 Gent (Ledeberg),
Weldadigheidstraat 36, van Belgische nationaliteit.

Deze hebben onder hen in hoedanigheid van voorzitter aange-
duid de heer Köse Suna, van secretaris, Mevr. Kucuk Gülcan, van
penningmeester, de heer Köse Sebahattin.

Voor echt verklaard :
(Get.) Köse Suna, Köse Sebahattin, Kucuk Gülcan.

N. 1718 (23713)
Vakantiewerking Wevelgem

8560 Wevelgem
Identificatienummer : 1897/88

WIJZIGING BENAMING — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER — VOLMACHT

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
De algemene vergadering van 21 oktober 2000, beraadslagend en

beslissend overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 en
overeenkomstig haar statuten, heeft hierna volgende statutenwijzi-
ging aangenomen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De verening draagt als naam v.z.w. « Vakantiewerking
Wevelgem ».

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 8560 Wevelgem, Roeselare-
straat 63.

TITEL III. — Raad van beheer

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot
beheerders benoemd :

Deman, Maarten, regent, Roeselarestraat 63, 8560 Wevelgem.
Corriette, Kathalyne, regentes, Roeselarestraat 63,

8560 Wevelgem.
Gheysen, Liliane, regentes, Kastanjestraat 4, 8560 Wevelgem.
Verbeke, Twiggy, student, Neerhofstraat 5, 8560 Wevelgem.
Deleu, Lennert, student, Kozakstraat 163, 8560 Wevelgem.
Devos, Kurt, student, Kozakstraat 156, 8560 Wevelgem.
Demyttenaere, Griet, decorateur, ’t Vrije 59, 8560 Moorslede.

Dezen hebben onder elkaar aangesteld :
Voorzitter : Maarten Deman.
Secretaris : Kathalyne Corriette.
Penningmeester : Lilianne Gheysen.
Voor administratieve en financiële zaken is er onbeperkte

volmacht maar de handtekening van de voorzitter en/of secretaris
is vereist.

(Get.) Maarten Deman, (Get.) Kathalyne Corriette,
voorzitter. secretaris.

N. 1719 (25153)
Salon de Thé Salam

4020 Liège
Numéro d’identification : 15859/2000

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2000

L’an 2000 et le 10 novembre , s’est réunie l’assemblée générale de
l’a.s.b.l. « Salam », sis chaussée des Prés 4, 4020 Liège.

Etaient présents :
M. Benchicha, Mohamed.
M. Yaouti, Mohamed.
M. Bendjaada, Abdelkader.
M. Benahmad, Fouad.
M. Kaouachi, Brahim.

Ordre du jour :
Démission de deux membres.
Adhésion de deux nouveaux.
Formation du nouveau bureau.
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1. Démission :

Le président M. Benchicha, Mohamed et le secrétaire général
M. Benjaada, Abdelkader ont présenté leur démission devant
l’assemblée générale, cette dernière accepte leur demande.

2. Adhésion :

Deux nouveaux membres ont présenté leurs demandes d’adhé-
sion à l’a.s.b.l. « Salam ». Les membres de l’assemblée générale ont
accepté à l’unanimité, les deux nouveaux en qualité de membres
de l’a.s.b.l. Leurs noms sont comme suit :

M. Benahmad, Fouad, de nationalite belge.

M. Kaouachi, Brahim, de nationalité marocaine.

3. Formation du nouveau bureau :

L’assemblée générale a élu à l’unanimité :

M. Benahmad, Fouad, président de l’a.s.b.l.

M. Yaouti, Mohamed, secrétaire général.

M. kaouachi, Brahim, trésorier de l’a.s.b.l.

(Signé) Benchicha, Mohamed,
président sortant.

N. 1720 (24351)
Pipe Club de Belgique

Evere (1140 Bruxelles)

Numéro d’identification : 455/75

RÉÉLECTIONS — NOMINATION — DÉMISSION
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Assemblée générale du 15 octobre 2000

M. Pairoux, Joel, commissaire, est réélu.

M. Thirion, Richard, administrateur est réélu.

M. Lambert, J.P., démissionnaire, est remplacé en tant qu’admi-
nistrateur et secrétaire par M. Frederix, Daniel, ergothérapeute,
domicilié à 4610 Beyne-Heusay, Vieux Chemin de Jupille 98, de
nationalité belge.

Siège social à dater du 1er novembre 2000 : Vieux Chemin de
Jupille 98, 4610 Beyne-Heusay.

(Signé) D. Frederix,
secrétaire.

Belgische Pijp Club

Evere (1140 Brussel)

Identificatienummer : 455/75

HERKIEZINGEN — BENOEMING — ONTSLAG
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Algemene vergadering van 15 oktober 2000

De heer Pairoux, Joel, commissaris, wordt herkozen.

De heer Thirion, Richard, beheerder, wordt herkozen.

De heer Lambert, J.P., ontslaggevende wordt vervangen zoals
beheerder en sekretaris, door de heer Frederix, Daniel, ergothera-
peut, wonende te 4610 Beyne-Heusay, Vieux Chemin de Jupille 98,
van Belgisch nationaliteit.

Sociale zetel vanaf 1 november 2000 : Vieux Chemin de Jupille 98,
4610 Beyne-Heusay.

(Get.) D. Frederix,
secretaris.

N. 1721 (25320)
Orbitale

6000 Charleroi

Numéro d’identification : 10252/98

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
MODIFICATION AUX STATUTS

RÉÉLECTIONS — NOMINATIONS

L’assemblée générale du 16 novembre 2000 prend les résolutions
suivantes à l’unanimité.

Transfert du siège social

Article 2. Nouveau texte.
« Son siège social est établi à 6031 Charleroi (Monceau-sur-

Sambre), rue de Goutroux 117, ou tout autre endroit de l’entité de
Charleroi sur décision de l’assemblée générale.

Modifications aux statuts

Article 13. Changement partiel :
« lorsque un tiers des associés » ... devient : « lorsque un

cinquième des associés... ».

Révocations, nominations

Révocations acceptées à l’unanimité de M. Thierry Lecloux (vice-
président) et de M. Pascal Kalek (trésorier).

Nominations acceptées à l’unanimité de M. Nicolas Chevalier
(rue des Francs 35, 6001 Marcinelle), au poste de vice-président et
de M. David Esmanne (rue Miaucourt 45, 6180 Courcelles), au poste
de trésorier.

Article 31. Modifié comme suit :
L’assemblée générale de ce jour a désigné en qualité d’adminis-

trateurs : Nicolas Chevalier, Valérie Collet, David Esmanne, Pascal
Verhulst.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Pascal Verhulst;
Vice-président : Nicolas Chevalier;
Trésorier : David Esmanne,

qui acceptent leur mandat et leur fonction.

(Signé) Pascal Verhulst,
président.

N. 1722 (24743)
Les Témoins de Jéhovah

de la Congrégation de Woluwe-Saint-Pierre-Tomberg

Chaussée de Louvain 740
1030 Bruxelles

Numéro d’identification : 14180/85

DÉMISSION — NOMINATIONS

Assemblée générale du 29 septembre 2000

N’est plus réputé membre de l’association :
M. Gérard, Claude Ghislain, Kleinebergstraat 31, 1950 Kraainem,

de nationalité belge;
Sont admis comme nouveaux membres :
M. Vutara, Vito, rue du Tilleul 175, 1140 Bruxelles, de nationalité

italienne;
M. Papasergio, Antonio, rue Ernest Laude 70, 1030 Bruxelles, de

nationalité italienne;
M. Tuerlinckx, Jan Cornelius, rue Menuet 32, Molenbeek-Saint-

Jean (1080 Bruxelles), de nationalité belge;
M. Verstuyft, Charles François Jérôme, rue Adolphe Marbotin 116,

1030 Bruxelles, de nationalité belge;
M. Ferlisi, Gianangelo, rue Vervloesem 215/2, 1200 Bruxelles, de

nationalité italienne.
La fonction de secrétaire qui était attribuée à Monsieur Vander-

kimpen Yvan, sera attribuée à ce jour à M. Verstuyft Charles.

(Signé) Vutura, Vito; Papasergio, Antonio; Ferlisi, Gianangelo;
Verstuyft, Charles; Tuerlickx, Jan.

(Signé) Jacobs, Léopold,
président.
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N. 1723 (23040 — 23040P)
Banania

Leopoldstraat 86
2800 Mechelen

Identificatienummer : 1723/2001

STATUTEN
Heden, 3 december 1999 vormen de hiernagenoemde personen,

stichtende leden een VZW met volgende statuten :

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De hierna genoemde personen stichtende leden :
El Makhoukhi Abdellah, gehuwd, wonende te 2800 Mechelen,

Mahatma Gandhistraat 37/505, Belgische Nationaliteit.
Bahbaz Ahmed, gehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Leuvense-

steenweg 20/K203, NN 620002-369-97, Iknr. N.Z.Y. 211.750-1,
O.V 4.121-998, Marokaanse Nationaliteit.

Dahabi Hassan, gehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Stenen-
molenstraat 70, NN 580513-445-30, Iknr. N.Z.Y. 131.957,
O.V. 3.505.182, Marokaanse Nationaliteit.

Art. 2. De vereniging zonder winstoogmerk bestaat onder de
benaming : « Banania ».

Art. 3. De vereniging is gevestigd te 2800 Mechelen, Leopold-
straat 86.

Bij beslissing van de algemene vergadering kan deze overge-
bracht worden en kan zij eveneens een zetel elders in België
vestigen.

Art. 4. Het doel van de vereniging is uitsluitend :
Het organiseren van activiteiten met culturele grondslag ten voor-

dele van de gezondheid en het leefmilieu en het ter beschikking
stellen van het nodige materieel en toestellen.

Het organiseren van sportmanifestaties.
Het uitbaten van een kantine ten voordele van de leden.
Art. 5. Het maatschappelijke jaar loopt van één januari tot eenen-

dertig december van ieder jaar. De duur van de vereniging is
onbeperkt. Zij kan ten alle tijde ontbonden worden.

HOOFDSTUK II. — Leden, aanneming, uitbreiding, verbintenissen
Art. 6. De vereniging omvat effectieve leden, de steunende leden

en de ereleden.
Art. 7. Effectieve leden kunnen door de raad van bestuur aange-

nomen worden op voordracht van twee bestuurders. De beslissing
moet door de raad van bestuur niet verrechtvaardigd worden. De
rechten en de plichten van de effectieve leden worden door de raad
van bestuur vastgelegd in een reglement van inwendige orde.

Art. 8. De ontslagen en uitsluitingen kunnen geschieden over-
eenkomstig artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 op de vereni-
gingen zonder winstoogmerk.

Om uit de vereniging te treden, moet het lid zijn ontslag bij
gewone brief indienen bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan een lid voorlopig schorsen, in afwach-
ting van de beslissing van de algemene vergadering. Door de
toetreding tot onderhavige statuten ontzegt zich ieder lid elke daad
of elke nalatigheid die nadelig zou zijn voor het maatschappelijke
doel of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien en de eer van
andere leden of van de vereniging schade te berokkenen. Elke
inbreuk op deze beschikking heeft onmiddellijk en van rechtswege
de uittreding van het betrokken lid uit de vereniging tot gevolg. De
geschillen betreffende de toepassing van deze bepaling worden aan
de raad van bestuur, die als scheidsrechter optreedt, voorgelegd en
die beslist zonder verhaal en zonder in verband met de procedure,
de vormen en termijnen opgelegd aan de Rechtbanken te moeten
volgen.

Zowel de effectieve leden als de steunende leden die wegens een
bepaalde funktie of mandaat lid zijn van de vereniging of als
dusdanig worden aanvaard, verliezen hun hoedanigheid van lid
zodra zij deze funktie of dit mandaat niet meer vervullen.

Art. 9. De ontslaggevende en uitgesloten leden, evenals de erfge-
namen van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschap-
pelijk fonds en kunnen geen terugbetaling eisen van bijdragen die
zij hebben betaald.

Art. 10. De effectieve leden betalen geen bijdrage. Zij nemen uit
hoofde van hun sociale verbintenissen geen enkele persoonlijke
verplichting op zich.

HOOFDSTUK III. — Bijdragen

Art. 11. De bijdrage van de steunende leden bedraagt jaarlijks
BEF 100.

HOOFDSTUK IV. — Algemene Vergadering

Art. 12. De bepalingen inzake de bevoegdheid van de algemene
vergadering van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder
winstgevend doel zijn van toepassing.

Art. 13. De algemene vergadering wordt samengeroepen door
de afgevaardigde bestuurder in de gevallen door de wet bepaald of
op eigen initiatief De raad van bestuur moet de algemene vergade-
ring samenroepen wanneer één vijfde van de leden daarom
verzoeken. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
afgevaardigde bestuurder van de raad van bestuur. De uitnodiging
tot de algemene vergadering gebeurt schriftelijk bij gewone brief.
De uitnodiging vermeldt de agenda van de algemene vergadering.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. De algemene
vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, ten laatste op
de derde zaterdag van de maand april met aan de dagorde de
goedkeuring van de rekeningen van het verlopen dienstjaar en de
begroting van het lopende jaar. Na goedkeuring van de rekeningen
verleent de algemene vergadering door een bijzondere stemming
ontlasting aan de bestuurders. De afwezige leden worden geacht
mandaat te hebben gegeven aan de bestuurders om hen te verte-
genwoordigen.

Art. 14. De algemene vergadering benoemt de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een
afgevaardigde bestuurder. De algemene vergadering benoemd een
college van twee commissarissen die de werking van de VZW
controleren.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend.

Geen enkel besluit kan getroffen worden betreffende een voorstel
dat niet op de dagorde staat, tenzij het betrekking heeft op een zaak
van burgerlijke aard, de vereniging aanbelangend en mits twee
derde der aanwezige stemmen ermee instemmen.

Art. 15. De beraadslagingen van de algemene vergadering
worden genotuleerd in een speciaal register en ondertekend door
de notaris en door de afgevaardigde bestuurder, voorzitter of door
twee leden van de raad van bestuur.

Uittreksels uit de verslagen kunnen op vraag afgeleverd worden
aan de leden of belanghebbende derden, eensluidend verklaard
door de afgevaardigde bestuurder of bij diens afwezigheid door
twee bestuurders.

HOOFDSTUK V

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur van tenminste drie leden die benoemd worden bij eenvou-
dige meerderheid van de algemene vergadering.

Art. 17. De duur van het mandaat is onbeperkt. Bij het open-
vallen van een mandaat wordt een voorlopige bestuurder benoemd
om het mandaat van diegene die hij vervangt te beëindigen.

De functie van bestuurder is onbezoldigd.
Het eindigen van het lidmaatschap stelt eveneens een einde aan

het mandaat van bestuurder.

Art. 18. De beslissingen van de raad van bestuur worden
genomen met de meerderheid der stemmen van de tegenwoordige
of vertegenwoordigende bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Art. 19. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden
genotuleerd in een register gehouden op de maatschappelijke zetel
en ondertekend door twee bestuurders. Uittreksels van de notulen
worden op aanvraag afgeleverd aan de leden en belanghebbende
derden en voor eensluidend verklaart door de afgevaardigde
bestuurder of door twee bestuurders.

Art. 20. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de
voorzitter of door twee bestuurders.

De schriftelijke uitnodiging tot de raad van bestuur moet de
volledige dagorde vermelden.

De raad kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid
van de leden aanwezig is tenzij de raad een tweede maal met
dezelfde dagorde wordt bijeengeroepen.
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Art. 21. Zo kan hij ondermeer en deze opsomming heeft slechts
een aanwijzende en geen beperkende aard uit naam van de vereni-
ging, alle verdragen van uitbating of van verhuring afsluiten,
bouwen, alle leningen aangaan, toestemmen In alle hypothecaire
waarborgen en panden en ze vestigen, de dadelijke uitwinning
bedingen, alle inschrijvingen verzoeken, alle roerende en onroe-
rende goederen kopen, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, alle
overdrachten, giften en legaten aanvaarden, toestemmen in of
verzaken aan alle zakelijke rechten, handlichting verlenen en
toestemming verlenen tot het schrappen van alle inschrijvingen,
inbeslagnemingen en verzet zo voor als na de betaling toestemming
verlenen voor alle indeplaatsstellingen, voorrangen en afstanden in
alle rang, alle bewaarders van hypotheken ervan opslaan van
ambtswege, inschrijving te nemen, onderhandelen, schikkingen
treffen, scheidsgerecht aanvaarden aller belangen treffende, alle
sommen betalen en ontvangen, er geldige kwijting over verlenen of
intrekken, alle ontlasting geven.

Al wat niet door de statuten of door wet aan de algemene
vergadering voorbehouden wordt valt onder de bevoegdheid van
bestuur.

Hij zal onder de aansprakelijkheid al of een deel van zijn
bevoegdheden aan alle afgevaardigde bestuurder mogen over-
dragen.

Art. 22. De raad van bestuur nam in naam van de vereniging alle
vorderingen op zich nemen, hetzij als aanklager, hetzij als
verweerder, hij vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke akten. De rechtsvorderingen zowel als aanlegger
dan als verweerder worden ingesteld of verdedigd in naam van de
vereniging, door de raad van bestuur op vervolgingen benaarsti-
ging van de voorzitter.

Art. 23. Het personeel wordt aangesteld en ontslagen door de
voorzitter die tevens de wedde bepaald.

Art. 24. Bij delegatie door de raad van bestuur worden alle akten
die de vereniging verbinden, elke verlenging van bevoegdheid of
procuratie door de afgevaardigde bestuurder ondertekend.

Tegenover derden moet hij niet de geldigheid bewijzen van zijn
bevoegdheid hem door de raad van bestuur verstrekt.

Art. 25. De afgevaardigde bestuurder tekent de lopende brief-
wisseling, de akten van dagelijks bestuur, de kwijtschriften en
verklaringen.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 26. De ontbinding en de vereffening van de vereniging
worden geregeld door de artikelen 18 tot en met 25 van de wet op
de verenigingen zonder winstoogmerk. Ingeval van ontbinding van
de vereniging zal het actief overgaan naar een vereniging met
sociaal karakter.

Art. 27. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten
voorzien is, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 op de
verenigingen zonder winstoogmerk.

HOOFDSTUK VII. — Verzekeringen

Art. 28. De vereniging verbindt zich een verzekering aan te gaan
voor het risico van burgerlijke aansprakelijkheid wegens stoffelijke
of lichamelijke schade te haren laste en ten laste van haar medewer-
kers en voor het risico wegens stoffelijke of lichamelijke schade
ondergaan door de leden van de raad van bestuur handelend in
opdracht van de vereniging.

Overgangsbepalingen

Wordt benoemd tot voorzitter :

El Makhoukhi Abdellah, voornoemd sub 1.

De voorzitter stelt aan tot secretaris en penningmeester :

Bahbaz Ahmed, voornoemd sub 2, secretaris.

Dahabi Hassan, voornoemd sub 3, penningmeester.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1724 (25315)
Bierset Football Club

4460 Bierset

Numéro d’identification : 11055/89

MODIFICATIONS AUX STATUTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objets : Modification de trois articles des statuts de l’a.s.b.l.
Bierset F.C.

Au cours de l’assemblée générale du 4 décembre 2000, les statuts
ont été modifiés comme suit :

Remplacer l’article 8 :
par
Les membres sont astreints à une cotisation annuelle dont le

montant est décidé chaque année par le conseil d’administration.
Remplacer le § 1 de l’article 14 :
par
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un prési-

dent, un vice-président, un trésorier, un secrétaire qui sera le
correspondant officiel de l’association.

Le poste de trésorier, par décision du conseil d’administration
peut être attribué à une personne n’ayant pas la qualité d’adminis-
trateur mais ayant toutefois la qualité de membre de l’a.s.b.l.

Le secrétaire convoque le conseil et préside la réunion avec le
président.

En cas d’empêchement ou d’absence du président, du vice-
président, la réunion est présidée par le plus âgé des administra-
teurs présents.

Remplacer l’article 23 :
par
La composition pour une durée indéterminée du conseil d’admi-

nistration à la date de l’assemblée générale du 4 décembre 2000 est
la suivante :

M. Angèl Vega Prieres, président; M. Jean-Claude Dumont, vice-
président; MM. Joseph Kellens, Joseph Pirson, Robert Primatel,
Jean-Pierre Remacle, Gérard Verstraelen, administrateurs, M. Jean-
Marie Baets, secrétaire et correspondant officiel.

(Signé) Vega-Prieres, Angèl, (Signé) Baets, Jean-Marie,
président. C/O et secrétaire.

N. 1725 (25004 — 25004P)
Judoschool « Ippon »

9255 Buggenhout

Identificatienummer : 1725/2001

STATUTEN

Tussen ondergetekenden :
De heer Ringoot Albert, gepensioneerde, Kakemanstraat 90, te

9280 Lebbeke.
De heer Joos Karel, magazijnier, Kuitelgem 1, te 9255 Buggenhout.
De heer De Vogelaer Jean-Marie, ambtenaar, Bovendonkstraat 54,

te 9255 Buggenhout.
Mevr. Simons Beda, leerkracht, Beukenstraat 59, te 9255 Buggen-

hout.
De heer Van Driessche Luc, directiesecretaris, Mosten 26, te

9255 Buggenhout,
allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten zijn
opgesteld als volgt :

Naam en adres

Artikel 1. De vereniging heeft als benaming : « Judoschool
Ippon » zonder winstgevend doel.

Deze benaming met onmiddellijk ervoor of erna de woorden
« Vereniging zonder winstgevend doel » of « v.z.w. » moet worden
vermeld op al de akten, aankondigingen, uitgaven en andere
stukken uitgaande van de v.z.w.

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9255 Buggen-
hout, ten huize van de secretaris van de vereniging.
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Doel van de vereniging

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van alle
activiteiten i.v.m. lichaamsontwikkeling, ontspanning en sportbeoe-
fening. In het bijzonder zal zij zich bezighouden met de promotie
van de judosport, de propaganda ervan op alle gebied, het
verstrekken van onderricht erin. Zij kan alle verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en
kan haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige activiteit.

Samenstelling van de vereniging

Art. 4. De vereniging is samengesteld uit effectieve (=bestuur-
ders) leden en uit toetredende leden.

Het minimumaantal van de effectieve leden is drie.

Art. 5. § 1. Effectieve leden zijn :
de verschijnenden bij onderhavige acte;
elk toetredend lid dat, door twee effectieve leden wordt voorge-

steld. Deze voorstelling moet bekrachtigd worden door de alge-
mene vergadering met een twee derde meerderheid van de aanwe-
zige leden vooraleer het toetredend lid, effectief lid wordt.

§ 2. Toetredende leden zijn :
alle andere leden die beschikken over een geldige vergunning van

de V.J.F. en in regel met het lidgeld zoals vastgesteld door de
effectieve leden (=bestuurders), alsook de ouders van de leden en
toetreden tot de vereniging en er de doelstellingen van onder-
schrijven.

§ 3. Onverminderd de bepalingen van artikel 9 en volgende,
hebben de effectieve leden en de toetredende leden dezelfde
rechten.

§ 4. De effectieve en toetredende leden betalen een jaarlijks lidgeld
waarvan het bedrag door de raad van beheer vastgesteld wordt en
niet hoger mag zijn dan BEF 50 000.

Art. 6. Het staat de effectieve en de toetredende leden vrij op elk
ogenblik ontslag te nemen, mits de beheerraad hiervan
voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis te stellen.

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts met een meerder-
heid van twee derde van de aanwezigen in de algemene vergade-
ring worden uitgesproken. Het uitgewezen lid zal bij een aangete-
kend schijven van de uitsluiting in kennis worden gesteld.

Art. 7. Het ontslaggevend of uitgesloten lid, evenals de erfge-
namen van een overleden lid, hebben geen recht op enige vergoe-
ding van ingebracht kapitaal noch andere.

Algemene vergadering

Art. 8. § 1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
effectieve en toetredende leden. Zij bezit, naast de wettelijke en
statutaire bepalingen terzake, de bevoegdheid tot wijziging van de
statuten, tot benoeming en afzetting van de beheerders en de
commissaris, tot goedkeuring van de begroting en van de jaarlijkse
rekeningen, tot uitsluiting van een lid, tot uitoefening van alle
andere machten op grond van de wet of onderhavige statuten en
tot de ontbinding van de vereniging.

§ 2. Om geldig te beslissen omtrent de wijziging van de statuten
moet de algemene vergadering de bepalingen van de artikelen 8 en
20 van de wet van 27 juni 1921 in acht nemen.

Art. 9. § 1. De algemene vergadering wordt samengeroepen door
de beheerraad van de vereniging. Deze samenroeping gebeurt per
gewone brief, toegezonden aan ieder effectief lid en toetredend lid,
en dit ten laatste acht dagen voor de datum van de vergadering. De
algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of in
diens afwezigheid door de secretaris. De algemene vergadering
moet minstens één maal per jaar worden samengeroepen.

§ 2. De agenda wordt samengesteld door de beheerraad en wordt
bij de bijeenroeping gevoegd.

§ 3. Behoudens hetgeen vermeld in de eerste § van dit artikel moet
de beheerraad een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één
vijfde der leden erom verzoekt.

Art. 10. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. De
beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige
meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behoudens de
gevallen waarbij de wet of de statuten er anders over beslissen.

In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.

De beheerraad

Art. 11. § 1. De vereniging wordt bestuurd door een beheerraad.
§ 2. Deze beheerraad bestaat uit maximaal vier personen. De

beheerders worden door de algemene vergadering benoemd voor
de duur van vier jaar.

§ 3. Elkeen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan zich
schriftelijk kandidaat stellen. Verkozen zijn zij wiens kandidatuur
een meerderheid der stemmen achter zich krijgt. Het is dan aan de
verkozen bestuurders om de functies onder elkaar te verdelen. De
verkiezingen vinden in principe plaats in de eerste twee weken van
de maand september zodat deze samenvallen met de start van het
nieuwe sportjaar.

§ 4. De leden van de beheerraad zijn herverkiesbaar na beëindi-
ging van hun termijn.

§ 5. In afwijking van § 2 van onderhavig artikel, worden de
functies van voorzitter en schatbewaarder, bij de oprichting van
deze vereniging, vastgesteld op een termijn van zes jaar.

Art. 12. De beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de
verbintenissen aangegaan door de vereniging. Hun verantwoorde-
lijkheid wordt beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastge-
ving.

Art. 13. De beheerraad kiest onder zijn leden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De voorzitter van de beheerraad
is ook automatisch voorzitter van de algemene vergadering.

Behoudens andersluidende beslissing van de beheerraad, wordt
het dagelijkse beheer van de vereniging waargenomen door de
voorzitter van de beheerraad. Hij bezit tevens de maatschappelijke
handtekening. Hij kan eveneens zijn bevoegdheden verlenen aan
een (of meerdere) lasthebbers zijner keuze.

Art. 14. De raad vergadert iedere laatste vrijdag van de maand.
Hij mag slechts geldige beslissingen nemen, indien de meerderheid
zijner leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Zijn beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, bij
staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De
beslissingen van de raad worden in notulen, bijgehouden door de
secretaris, opgenomen.

Art. 15. De beheerraad heeft de meest volstrekte macht voor het
stellen van alle daden van beheer of van beschikking die de vereni-
ging aanbelangen. Hij is bevoegd, op grond van de wet of van deze
statuten, tot het stellen van alle daden die niet uitdrukkelijk
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De beheerraad bezit meer in het bijzonder de bevoegdheid te
beslissen over alle verrichtingen die, krachtens artikel 3 van deze
statuten tot het maatschappelijk doel behoren van deze vereniging.

Daartoe kan de beheerraad onder meer :
alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven

of eisen;
alle inbewaargevingen doen en ontvangen;
alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of

vervreemden, in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen
jaar;

alle officiële of private subsidies en tegemoetkomingen
aanvaarden en ontvangen;

alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen;
alle contracten, verkopen en ondernemingen aannemen en

sluiten;
alle leningen aangaan, met of zonder waarborg;
de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek

bezwaren;
alle leningen en voorschotten met beding van dadelijke

uitwinning nagaan en toestaan;
alle rechten uit verbintenissen of zakelijke rechten verzaken,

alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidsstellingen; handlich-
ting geven voor of na betaling, van alle geprivilegieerde of hypo-
thecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen, of
andere verhinderingen; pleiten, zowel als eiser als verweerder, voor
alle rechtsmachten en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren;

dadingen aangaan;
compromissen sluiten.
Het is eveneens de beheerraad die de trainers van de vereniging

aanstelt of ontlast en de taken en vergoedingen vaststelt.
Art. 16. De beheerraad stelt het huishoudelijk reglement van de

vereniging op en doet dit naleven door al haar leden.
Art. 17. De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwe-

rende partij, worden in naam van de vereniging door de beheer-
raad gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of
van een hiertoe afgevaardigde beheerder.

Art. 18. Ieder jaar, bij aanvang van het nieuwe sportjaar, en voor
de eerste maal op 1 januari 2002, worden de rekeningen van het
afgelopen dienstjaar afgesloten en de begroting van het volgende
dienstjaar opgesteld.

Beide worden aan de gewone algemene vergadering ter goedkeu-
ring voorgelegd.
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Commissaris

Art. 19. De algemene vergadering stelt een commissaris aan. Hij
is belast met het toezicht over de rekeningen en het indienen van
een jaarverslag. Hij wordt voor de duur van vier jaar benoemd en is
herkiesbaar.

Ontbinding van de vereniging

Art. 20. In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de
algemene vergadering een vereffenaar, bepaalt : zijn bevoegdheden
en beslist aangaande de bestemming van het netto actief.

Die bestemming moet op verplichte wijze gedaan worden ten
voordele van een gelijkaardige vereniging aangesloten bij de Natio-
nale Judofederatie of een liefdadig werk in de gemeente Buggen-
hout.

Art. 21. Worden voor de eerste maal als beheerders en commis-
saris benoemd :

De heer Ringoot Albert, voorzitter, afgevaardigd beheerder;
De heer Joos Karel, ondervoorzitter;
De heer De Vogelaer Jean-Marie, secretaris;
Mevr. Simons Beda, penningmeester;
De heer Van Driessche Luc, commissaris.

Gedaan te Buggenhout op 1 december 2000.

(Get.) Ringoot Albert,
voorzitter.

(Get.) Joos Karel, (Get.) Simons Beda,
ondervoorzitter. penningmeester.

(Get.) De Vogelaer Jean-Marie, (Get.) Van Driessche Luc,
secretaris. commissaris.

N. 1726 (25197)
« Rocksien »

IZ Nieuw land zone B600 — 12D
3200 Aarschot

Identificatienummer : 11073/83

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de algemene statutaire
vergadering, d.d. 30 november 2000

Met unanimiteit wordt het volgend besluit genomen :
De raad van beheer benoemd de heer Bart Jans, Houtvense-

steenweg 94, 2230 Ramsel, tot secretaris, ter vervanging van de heer
Karel Vekemans, Tremelosteenweg 31b, 3130 Begijnendijk, die zijn
ontslag als secretaris heeft ingediend.

Benoeming van nieuwe leden (van kracht zijnde vanaf
1 december 1998).

Bart Ceulemans, Betekomsesteenweg 28, 3130 Begijnendijk.
Germaine Smekens, Grote Baan 93, 3130 Betekom.
Marleen Van de Schoot, Peuterstraat 46, 3130 Begijnendijk.
Luc De Preter, Peuterstraat 46, 3130 Begijnendijk.
Gunther Vos, Klein Mechelsebaan 23, 3200 Aarschot.
Sofie Mans, Schaluin 73/3, 3200 Aarschot.
Johan De Ceulaer, Schaluin 73/3, 3200 Aarschot.
Jeanien Berghmans, Limberg 74, 2230 Herselt.
Maria De Keyser, Fabrieksstraat 90, 3200 Aarschot.
Sandra Bruyninckx, Venneheidestraat 13, 3201 Langdorp.
Benny Van Houtvinck, Venneheidestraat 13, 3201 Langdorp.
Luc Van de Wouwer, Bekafstraat 15, 3200 Aarschot.
Eddy De Haes, Nonnenhoefstraat 14a, 3200 Aarschot.
Freddy Janssens, Heilaakstraat 32, 3200 Aarschot.
Kurt Lemmens, Leuvensesteenweg 193, 3200 Aarschot.
Hedwig Hermans, Gijmelsesteenweg 155, 3200 Aarschot.
Eduard Goor, Leliestraat 27, 3200 Aarschot.

(Get.) Bart Jans, (Get.) Dirk Spissens,
secretaris. penningmeester.

N. 1727 (25446)
« Belgian Motorhome Club », afgekort : « B.M.H.C. »

2170 Merksem (Antwerpen)
Identificatienummer : 5821/88

RAAD VAN BEHEER

De huidige raad van beheer, waartoe volgende personen behoren,
wensen de bestaande statuten, gekend onder het identificatie-
nummer 5821/88 van het Belgisch Staatsblad, als volgt voor te leggen
aan de algemene vergadering, ter inzage en goedkeuring.

Voorzitter : Karel Verdonck, Laarsebaan 234, 2170 Merksem.
Ondervoorzitter : Marc Fagard, Gasthuisbosdreef 7,

3700 Tongeren.
Secretaris : Hilde Thijssen, echtgenote Verdonck, Laarsebaan 234,

2170 Merksem.
Penningmeester : Jan Decrock, Hazelaarstraat 20, 8820 Torhout.
Materiaalmeester ad interim : Jozef De Leersnijder, Veemeers-

straat 20, 8540 Deerlijk.

NIEUWE STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Er wordt overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 27 juni 1921, een vereniging zonder winstoogmerk gevormd
tussen de oprichters en allen die naderhand lid worden.

Art. 2. De vereniging krijgt de naam « Belgian Motorhome
Club », afgekort : « B.M.H.C. ».

Art. 3. De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van
de verkozen voorzitter, voor zover dat in België is, tot aan de
eerstvolgende verkiezingen. Zo de voorzitter niet in Begië woont of
een ander adres wenst, wordt het adres van de maatschappelijke
zetel vastgelegd door de raad van beheer. Elke wijziging moet
binnen de termijn van één maand bekendgemaakt worden in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Doelstelling van de B.M.H.C. : het imago van de motor-
home hoog houden door zijn gebruikers, eigenaars en huurders, aan
te sporen om natuurbewust en milieuvriendelijk te handelen met
het oog op een volwaardige vorm van vrijetijdsbesteding.
Kontakten scheppen en onderhouden, niet alleen tussen de leden
van de club, maar ook met bevriende en buitenlandse clubs.
Uitgeven van brochures, tijdschriften en dergelijke. Onderzoe-
kingen en ervaringen van technische en toeristische aard uitwis-
selen op bijeenkomsten op nationaal en internationaal vlak, welke
door de club of door de leden zelf georganiseerd worden. Het
organiseren van ontmoetingen, uitstappen en reizen voor groepjes
leden.

Art. 4bis. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. — Leden, ontslag

Art. 5, § 1. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet
minstens drie bedragen. De eerste leden zijn de zeven stichters. Tot
de vereniging kan als lid toetreden, elke persoon die door de raad
van beheer of de algemene vergadering aanvaard wordt. De raad
van beheer beslist autonoom over elk verzoek tot opneming of tot
een eventuele ledenstop.

§ 2. Het bedrag van het lidgeld, jaarlijks door de raad van beheer
vast te stellen, mag niet hoger zijn dan 20 000 BEF, of 495,79 euro,
en dient door ieder lid betaald te worden. De inwonende gezins-
leden vanaf achttien jaar en ouder hebben hierdoor gelijkwaardig
stemrecht binnen de algemene vergadering, indien zij jaarlijks bij
de algemene vergadering het bewijs van inwonend gezinslid voor-
leggen. Bij ontstentenis van dit bewijs vervalt het stemrecht.

§ 3. Alle deelnemers aan clubactiviteiten, leden en niet-leden,
zullen zich in hun gedragingen door de statuten laten leiden en ze
verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het
maatschappelijk doel van de vereniging of op enigerlei wijze schade
toe brengen aan de vereniging. Ze dienen zich te schikken naar de
reglementeringen van het milieu, orde, tucht en veiligheid die door
de wet worden bepaald.

§ 4. De raad van beheer of de algemene vergadering kan op door
hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden,
toegelaten leden, steunende leden, corresponderende leden of
beschermende leden tot de vereniging toelaten. Deze personen
bezitten echter niet de rechten van de werkende leden. Ze
verwerven het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een
aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering.
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§ 5. De basisbijdrage van de niet-werkende leden (ereleden,
speciaal toegelaten leden, steunende leden, corresponderende leden
of beschermende leden) wordt bepaald door de raad van beheer. Die
bijdrage geldt voor het lidmaatschap van één jaar. De basisbijdrage
is ondeelbaar. De raad van beheer kan onder door hem te bepalen
voorwaarden een veelvoud van de basisbijdrage vorderen aan
bepaalde, door hem te bepalen categorieën van niet-werkende
leden.

Art. 6, § 1. Het lidmaatschap eindigt na schriftellijk ontslag
ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer, of indien de
algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten bij meerderheid
van stemmen.

Zullen uitgesloten worden op voorstel van de raad van beheer en
bij beslissing van de algemene vergadering; zij die door geschrift,
door kwaadwillige propaganda of op gelijk welke andere wijze
schade berokkenen of pogen te berokkenen aan de belangen van de
vereniging. Leden die hun lidgeld vóór de vervaldatum niet betaald
hebben, worden als ontslagnemend beschouwd.

§ 2. De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook
hun erfgenamen of de erfgenamen van de overleden leden verzaken
elke vermogensrechterlijke aanspraak op het maatschappelijk bezit
van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf
of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen.

HOOFDSTUK III. — Raad van beheer

Art. 7, § 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
beheer bestaande uit vijf beheerders, te weten een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een materiaal-
meester. In ieder geval moet de raad van beheer op vijf beheerders
gehouden worden. De raad van beheer kan elk werkend lid
ad interim in zijn beheerraad opnemen tot aan de volgende verkie-
zingen.

§ 2. Elk werkend lid kan zich kandidaat stellen om verkozen te
worden tot beheerder door de algemene vergadering indien :

a) hij of zij geen zakelijk belang heeft in de sector van de
motorhome of aanverwante bedrijvigheid;

b) hij of zij in Europa wonen;
c) hij of zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
§ 3. Zijn verkozen, de kandidaten die in rangorde van de

behaalde stemmen, de eerste vijf plaatsen hebben ingevuld.
§ 4. De raad van beheer kiest onder zijn leden-beheerders een

voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester,
een materiaalmeester. Hij of zij die het meeste aantal stemmen heeft
behaald kiest eerst en zo verder tot iedere beheersfunctie ingevuld
is. De raad van beheer kan door coöptatie uitgebreid worden met
een uitvoerend comité waarvan de functies door de raad van beheer
worden omschreven.

Art. 8. De beslissingen van de raad van beheer worden getroffen
door eenvoudige meerderheid van stemmen op voorwaarde dat er
minstens drie beheerders aanwezig zijn.

Art. 9. De raad van beheer vergadert op eenvoudige bijeenroe-
ping van de voorzitter of de ondervoorzitter, minstens driemaal per
jaar. Een lid van de raad van beheer wordt als ontslagnemend
beschouwd wanneer hij of zij driemaal na elkaar zonder geldige
reden afwezig blijft op de vergadering.

Art. 10. De raad van beheer heeft in zijn bevoegdheid al de
handelingen die behoren tot het besturen van een vereniging. Het
mandaat toevertrouwd aan de titularissen loopt ten einde en is
hernieuwbaar om de twee jaar ter gelegenheid van de algemene
vergadering. Na een bestuurswijziging, moet de raad van beheer
opnieuw gepubliceerd worden in de bijlage tot het Belgisch Staats-
blad, en wel binnen de termijn van één maand.

HOOFDSTUK IV. — Begroting, rekening

Art. 11. Elk jaar worden de rekeningen van het lopend jaar en de
begroting van het komend jaar door de raad van beheer opgemaakt
en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Art. 12. Een dienstjaar vangt aan op één oktober en eindigt op
dertig september.

HOOFDSTUK V. — Algemene vergadering

Art. 13. Er moet ten minste éénmaal per jaar en ten laatste
drie maand na het verlopen dienstjaar een algemene vergadering
worden belegd. Alle leden van de vereniging worden schriftelijk
opgeroepen voor de algemene vergadering. De werkende leden
kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen

door andere leden die zij daartoe een ondertekende volmacht
bezorgen. Geen enkele volmachtdrager mag evenwel over meer dan
één volmacht beschikken. Kunnen alleen geldig stemmen, de
werkende leden die voldoen aan de in hoofdstuk II, artikel 5, § 2,
gestelde voorwaarden. Besluiten worden geomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, behalve
wanneer anders door de wet is voorzien.

Art. 14. De algemene vergadering is de soevereine macht van de
vereniging. Zijn aan haar bevoegdheid voorbehouden :

a) aanstellen en afzetten van beheerders;

b) goedkeuren van begroting en rekening;

c) vrijwillige ontbinding van de vereniging;

d) uitsluiting van werkende en andere leden;

e) alle beslissingen die de grenzen overschrijden van de
bevoegdheden door de wet of door de statuten toegekend aan de
raad van beheer;

f) wijziging van de statuten : de algemene vergadering kan over
de wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen
wanneer het onderwerp daarvan bijzonder is vermeld in de
oproepingsbrief en wanneer twee derde van de werkende leden
aanwezig zijn. Tot geen wijziging kan worden besloten ten zij met
een meerderheid van twee derde van de stemmen. Wanneer de
wijziging één van de doeleinden van de vereniging betreft waarvoor
de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door
alle op de vergadering aanwezige werkende leden eenparig wordt
goedgekeurd. Zijn twee derde van de werkende leden op de eerste
vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan beraad-
slagen welke het getal aanwezige werkende leden ook zij. Elke
wijziging van de statuten moet binnen één maand nadat ertoe
besloten is, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
worden.

Art. 15. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd
worden telkens het belang van de vereniging het vereist. Ze moeten
samengeroepen worden wanneer minstens één vijfde van de
werkende leden daartoe een gemotiveerd verzoek indient.

Art. 16. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt
door de zorgen van de raad van beheer per gewone brief, per
omzendbrief of per clubblad, gestuurd aan de leden, ten minste acht
dagen vóór de vergadering. De dagorde moet bij de oproeping
vermeld worden. Enkel de punten die drie weken vóór de algemene
vergadering aan de voorzitter zijn gestuurd door middel van een
aangetekend schrijven, kunnen ingeschreven worden op de dagorde
van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de
punten die op de dagorde voorkomen. Elk voorstel dat ondertekend
is door één twintigste deel van het aantal werkende leden, moet op
de agenda worden gebracht.

De besluiten die van belang zijn voor al de leden of voor derden
worden hun ter kennis gebracht door publicatie in het clubnieuws
dat minstens vijfmaal per jaar jaar alle leden wordt gestuurd.

Art. 17. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter of de secretaris. Bij ontstentenis, door de ondervoorzitter
of door een beheerder aangeduid door de raad van beheer. Bij
algemene ontstentenis, door het oudste aanwezige lid.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 18, § 1. Tot vrijwillige ontbindig van de vereniging kan alleen
besloten worden door de algemene vergadering op de wijze voor-
zien door de wet. Het patrimonium van de vereniging, in geval van
ontbinding zal, na aanzuivering van het passief, overgemaakt
worden aan een vereniging die het meest het doel van de ontbonden
vereniging benadert.

§ 2. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de alge-
mene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één
of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld.

§ 3. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven
de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van
overeenkomstige aard van toepassing.
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N. 1728 (25747)
Federatie van Jeugd en Muziek Vlaanderen

1000 Brussel

Identificatienummer : 7453/75

RAAD VAN BEHEER — VOLMACHT

Na afloop van de statutaire algemene vergadering van
15 oktober 2000 is de raad van beheer als volgt samengesteld :

Voorzitter : Luc Martens, volksvertegenwoordiger, Ten Hove 32,
8800 Roeselare.

Ondervoorzitter : Roger Quadflieg, bediende, Rietschoor-
velden 182, 2170 Antwerpen.

Secretaris-generaal : Luc Leytens, secretaris, Cogels Osylei 72,
2600 Antwerpen.

Penningmeester : Veerle Braem, bediende, Breemdenlaan 10/2,
2550 Kontich.

Leden :
Luc Declerck, leraar, Irislaan 11, 8434 Middelkerke;
Krista De Kinder (voorzitter Regionaal Jeugdcomité), muziek-

lerares, Meesjeslaan 13, 9402 Meerbeke;
Miep, Demuynck, bediende, de Gerlachekaai 37, 2000 Antwerpen;
Tom Deneckere, universiteitsassistent, S.V.D. Guchtlaan 1,

9300 Aalst;
Philip Dijckmans, advocaat, Vrijheidstraat 46, 2000 Antwerpen;
Mich Jonckheere, bediende, Landsroemlaan 53, 1083 Brussel;
Emmanuel Reynaerts, student, Commijn 38, 1547 Bever;
Inge Simoens, musicus, Ieperstraat 14, 2018 Antwerpen,

alle van Belgische nationaliteit.
De raad voldoet aan de leeftijdsregel opgelegd door artikel 15 van

de statuten.
De handtekening, voorzien in artikel 22, blijft ongewijzigd toege-

kend aan Luc Martens, Luc Leytens, Roger Quadflieg en Veerle
Braem, tekenend per twee.

Brussel, 25 november 2000.

(Get.) Luc Leytens, (Get.) Luc Martens,
secretaris-generaal. voorzitter.

N. 1729 (25490 — 25490P)
Turn en Dans Everberg, afgekort : « FeDe »

3078 Everberg

Identificatienummer : 1729/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Brijs, Brigitte, bediende, Driesstraat 4, 3078 Everberg;
Dandelot, Fabienne, bediende, Veldstraat 24, 3078 Everberg;
Dandelot, Liesbeth, bediende, Beekstraat 17, 3070 Kortenberg;
Dossche, Denise, huisvrouw, Tervuursesteenweg 10, 3078 Ever-

berg;
Deserrano, Betsy, arbeider, Kruisstraat 154, 3070 Kortenberg;
Eloot, Michel, bediende, Winkelstraat 27, 3078 Everberg;
Havaux, Lena, bediende, Opperjachtmeesterstraat 7, 3078 Ever-

berg;
Hernalsteen, Walter, bediende, Veldstraat 20, 3078 Everberg;
Noppen, Mia, bediende, Bankstraat 62/2, 3078 Everberg;
Vanfraechem, Lut, bediende, Doelstraat 10, 3078 Everberg;
Verborgt, Philippe, bediende, Beekstraat 17, 3078 Kortenberg;
Wijnants, Rita, bediende, Hof van Graven 12, 3078 Everberg,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van
27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vastleggen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « Turn en Dans Ever-
berg », afgekort : « TeDe », vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te Everberg, Driesstraat 4. De
zetel mag naar elk ander adres binnen de gemeente Kortenberg
overgebracht worden bij beslissing van de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 20, tweede paragraaf.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : de lichamelijke opvoeding
en de turn- en danssport in al zijn facetten, en in de breedste zin
van het woord te beoefenen, en te stimuleren in structureel club-
verband. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
bevorderen. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige
wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De
ondergetekende leden-oprichters zijn de eerste werkende leden.
Niet-werkende leden hebben alleen rechten en verplichtingen die
bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden eenieder
die schriftelijk zijn of haar aanvraag stelt bij de raad van beheer en
door de raad van beheer als zodanig wordt toegelaten.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door hem bepaalde
voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging
toelaten.

Art. 8. De werkende leden van de vereniging mogen geen poli-
tiek mandaat vervullen in enigerlei hoedanigheid. Het werkend lid
dat een politiek mandaat aanvaard, wordt ontslagen.

Art. 9. Het lidgeld voor werkende leden wordt door de raad van
beheer vastgesteld met een maximum van Euro 250,00.

Art. 10. Elk werkend lid kan te allen tijde uit de vereniging
treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van
beheer ter kennis worden gebracht. Het werkend lid dat weigert de
bijdrage te betalen, wordt ontslagen. Dit ontslag gaat in één maand
na de schriftelijke aanmaning tot betaling. De uitsluiting van een lid
kan slechts gebeuren hetzij tijdens een algemene vergadering en met
de helft plus één van alle aanwezige stemmen, hetzij met een
meerderheid van twee derden van de stemmen van alle werkende
leden.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten werkende leden en hun
rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereni-
ging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte
bijdragen of gedane inbreng vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste drie leden die werkend lid zijn van de vereniging.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een
periode van drie jaar en zijn te allen tijde afzetbaar. Zij oefenen hun
mandaat kosteloos uit.

Art. 13. Om tot beheerder verkozen te worden, moet men
werkend lid zijn van de vereniging.

Art. 14. Zo, door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal beheer-
ders is teruggevallen tot minder dan drie, blijven de beheerders in
functie tot in hun vervanging is voorzien.

Art. 15. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris
roept de raad van beheer bijeen. De voorzitter zit de vergadering
van de raad van beheer voor. Indien de voorzitter belet of afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris.

De raad van beheer vergadert slechts geldig indien de meerder-
heid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene
die de voorzitter vervangt.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die getekend
worden door de voorzitter en de secretaris of twee beheerders. Deze
notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. De
voor te leggen uittreksels en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee
beheerders.

Art. 16. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
ling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering
van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene verga-
dering zijn voorbehouden.
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De raad van beheer kan zijn bevoegdheden overdragen aan één
of meer van zijn beheerders.

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging ook
tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van de voorzitter en de secretaris of door twee
beheerders.

De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit
die hij nodig acht.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij
afwezigheid, de secretaris van de raad van beheer.

Niet-werkende leden mogen aanwezig zijn op de algemene
vergadering.

Elk werkend lid beschikt over één stem op de algemene verga-
dering. Een niet-werkend lid heeft geen stem op de algemene
vergadering.

Art. 18. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van
beheerders, het uitsluiten van een werkend lid, het goedkeuren van
begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereni-
ging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad
van beheer.

Art. 19. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist of ten minste één vijfde van de werkende
leden van de vereniging hierom schriftelijk verzoekt. Zij moet
minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goed-
keuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting
van het volgende jaar, in de loop van de maand februari.

De oproepingen voor de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter of twee
beheerders. Alle werkende leden moeten worden opgeroepen per
gewone brief ten minste zeven dagen vóór de vergadering. De
oproeping, die plaats, dag en uur vermeldt, bevat de agenda die
wordt vastgelegd door de raad van beheer. Elk onderwerp dat
schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één twintigste van
de werkende leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen behandeld
worden wanneer hierom verzocht wordt door vijf aanwezige
werkende leden.

Art. 20. Met uitzondering van de door de wet en door de
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking of
gelijkheid van stemmen beslist de stem van de voorzitter of, bij
afwezigheid, de stem van de secretaris.

Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien
de wijziging op de oproeping vermeld is en twee derden van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt dit getal niet bereikt,
dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een
geldig besluit kan nemen ongeacht het aanwezige aantal leden. Ook
op deze tweede vergadering is een meerderheid van twee derden
van de aanwezige stemmen vereist. Dit besluit tot wijziging moet
door de rechtbank van eerste aanleg worden bekrachtigd. Tot
wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met éénparig-
heid van stemmen worden besloten.

Dezelfde regels als in artikel 20, § 2, dienen te worden nageleefd
bij vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Art. 21. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of twee
beheerders. Deze notulen worden opgenomen in een daartoe
bestemd register. Uittreksels hieruit worden geldig ondertekend
door de voorzitter en de secretaris of twee beheerders. Leden alsook
derden die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om
inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. De raad van beheer bereidt de rekeningen en begro-
tingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 23. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank van eerste
aanleg, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegd-
heden en vereffeningsvoorwaarden.

Art. 24. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een te Kortenberg
bestaande vereniging met rechtspersoonlijkheid en met dezelfde
doelstellingen in Kortenberg, of beslist de algemene vergadering
over de verdeling van de activa overeenkomstig artikel 20, van de
wet van 27 juni 1921.

Art. 25. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt in 14 exemplaren en aangenomen met éénpa-
righeid van stemmen op de oprichtersvergadering gehouden te
Everberg op dinsdag 12 december 2000.

(Get.) Brijs, Brigitte; Dandelot, Fabienne; Dandelot, Liesbeth;
Dossche, Denise; Deserrano, Betsy; Eloot, Michel; Havaux, Lena;
Hernalsteen, Walter; Noppen, Mia; Vanfraechem, Lut; Verborgt,
Philippe, en Wijnants, Rita.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft tijdens de oprichtingsvergadering
en overeenkomstig de statuten de volgende personen aangesteld tot
beheerders :

Brigitte Brijs, bediende, Driesstraat 4, 3078 Everberg, voorzitter.
Denise Dossche, huisvrouw, Tervuursesteenweg 10, 3078 Ever-

berg, penningmeester.
Lut Vanfraechem, bediende, Doelstraat 10, 3078 Everberg, secre-

taris.
Deze beheerders zijn benoemd voor drie jaar en dit vanaf

1 januari 2001.
Everberg, 12 december 2000.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Brigitte Brijs,
voorzitter.

(Get.) Denise Dossche, (Get.) Luc Vanfraechem,
penningmeester. secretaris.

N. 1730 (25332)
Association des Anciens Etudiants
de la Faculté de Droit de l’U.L.B.,

en abrégé : « A.D.BR. »

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 4194/89

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition et coordonnées du conseil d’administration
26 octobre 2000

Jeanne Binet-Hologne, clos du chemin Creux 2/22, à
1030 Bruxelles.

Richard Bounameau, boulevard A. Reyers 122/11, à
1030 Bruxelles.

Jean Cambier, Esplanade 18, à 7800 Ath.
José Da Cruz, secrétaire ff., avenue des Gaulois 17/10, à

1040 Bruxelles.
Régine Derieuw, avenue Fr. Roosevelt 127/4, à 1050 Bruxelles.
Elisabeth Fonsny, trésorière, rue de Livourne 66/14, à

1000 Bruxelles.
Oscar Grunenwaldt, avenue Brugmann 213, à 1050 Bruxelles.
Monique Halleux, avenue Messidor 127, à 1180 Bruxelles.
Claude Jacques, secrétaire ff., avenue de la Forêt 4/3, à

1180 Bruxelles.
Jean Leroy, vice-président, avenue Messidor 127, à 1180 Bruxelles.
Raymond Moons, avenue des Eglantiers 8, à 1180 Bruxelles.
Georges Preseau, avenue de l’Escrime 115, à 1150 Bruxelles.
Catherine Rooryck, avenue Adolphe Buyl 179/5, à 1050 Bruxelles.
Marie-Laure Stengers, avenue Général Derache 33, à

1050 Bruxelles.
Luc Verbeeck, président, rue du Marteau 14, à 1210 Bruxelles.
Président : Luc Verbeeck.
Vice-président : Jean Leroy.
Trésorière : Elisabeth Fonsny.
Secrétaires ff : Claude Jacques et José Da Cruz.
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N. 1731 (24521)
Centre scolaire, culturel et sportif de Limal

Place Albert I
1300 Wavre (Limal)

Numéro d’identification : 1733/73

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale du 16 novembre 2000

L’assemblée prend acte de la démission des membres suivants du
conseil d’administration :

M. Marcel Bamps, avenue des Azalées 3, 1300 Wavre;
Mme Viviane Dehut, épouse Jean-Claude Ancart, rue de la Gare 9,

1300 Wavre;
M. Jean Georges, avenue des Azalées 10, 1300 Wavre;
Mme Martine Henry, épouse Philippe Moors, avenue de

Nivelles 68, 1300 Wavre;
M. Philippe Moors, avenue de Nivelles 68, 1300 Wavre;
Mme Joëlle Schreinemachers, épouse Marc Toubeau, Fond de

Ways 18, 1300 Wavre;
M. Jean Van Miegroet, scavée de la Carrière 18, 1300 Wavre.
Ont été élus ou réélus membres du conseil d’administration :
M. Michel Goutoravitch, rue du Presbystère 2, 1300 Wavre;
Mme Monique Beuken, épouse H. Halen, rue du Tiernat 43,

1340 Ottignies;
M. Eric Feron, rue Léon Delhaize 7, 1342 Limelette;
M. Emile Goblet, avenue de la Bourse 23, 1300 Wavre;
Mme Monique Beuken, épouse H. Halen, rue du Tiernat 43,

1340 Ottignies;
M. Jean Michiels, avenue P. de Fierlant 18, 1300 Wavre;
M. Jean-Pierre Raes, avenue de la Bourse 34, 1300 Wavre.

Fait à Limal, le 16 novembre 2000.

(Signé) G. Watelet,
président.

N. 1732 (22680)
Vlug en Vrij Duffel

2570 Duffel

Identificatienummer : 4406/62

ONTSLAG — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het verslag
van de algemene vergadering van 31 oktober 2000

Bij algemene goedkeuring werd het ontslag als beheerder
aanvaard voor volgende leden : de heren Ludwig Thys en
Magriet Ivo.

Worden door de algemene vergadering van 31 oktober 2000
gekozen en als beheerders benoemd, overeenkomstig artikelen 14
en 15 der statuten, met toekenning van speciale functies en machten
door artikelen 16 en 17 der statuten voorzien :

Voorzitter : Andries, Robert, gepensioneerde, Mouriaulaan 12,
Duffel.

Penningmeester : Wellens, Paul, zaakvoerder, Zijpstraat 8, Duffel.
Secretaris g.c. : Couwels, Eugeen, inspecteur, Berkhoevelaan 28,

Duffel.
Leden-beheerders :

Schoovaerts, Camiel, leraar, Bosbeekweg 7, Sint-Katelijne-Waver.
Van Houtven, Maurice, arbeider, Beukheuvel 134, Duffel.
Van Bos, Rudy, arbeider, Katelijnsesteenweg 19, Duffel.
Leemans, Peter, zonemanager, Enkelstraat 2, Duffel.
Haemels, André, arbeider, Arenberstraat 77, Duffel.
Peulders, Konrad, arbeider, Beukheuvel 33, Duffel.
Verschueren, François, arbeider, Katelijnsesteenweg 23/19,

Duffel.
Duffel, 4 november 2000.

(Onleesbare handtekening),
secretaris g.c.

N. 1733 (14903)
Linkebeek Hockey Club

1630 Linkebeek

Numéro d’identification : 7188/71

RÉÉLECTIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres de l’association sans but lucratif « Linkebeek
Hockey Club », réunis en assemblée générale ordinaire à Linkebeek,
le 16 juin 2000, ont conformément à l’article 10 des statuts, renouvelé
pour un an le mandat en qualité de président de Philippe Thiéry,
fonctionnaire, rue Hollebeek 371, à Linkebeek.

Ils ont également nommé pour un an en qualité d’administrateur
et en remplacement du conseil d’administration démissionnaire :

1. Luc Broodcoorens, employé, rue du Château d’Eau 77, à
Braine-l’Alleud.

2. Luc Denève, employé, avenue des Faons 33, à Uccle.
3. Patrick Gaty, indépendant, rue du Moulin 16, à Linkebeek.
4. Yves Ghequière, employé, rue de la Station 68, à Linkebeek.
5. Olivier Levêque, directeur financier, Boesdal 2, à Linkebeek.
6. Eric Moncourrier, employé, avenue du Fief 5, à Braine-l’Alleud.
7. Damien Thiéry, employé, drève des Fauvettes 47A, à Linke-

beek.
8. Pierre-Yves Thiéry, indépendant, rue de la Longue Haie 128, à

Linkebeek.
9. Jean-Pol Warkin, employé, Haldorp 19, à Linkebeek.
10. Luc Zimmer, consultant, Boterberg 42, à Linkebeek.
En sa séance du 16 juin 2000, le conseil d’administration a désigné

en qualité de vice-président M. Damien Thiéry, en qualité de
secrétaire M. Jean-Pol Warkin et en qualité de trésorier, M. Olivier
Levêque.

Certifié exact :

Le secrétaire, Le président,
(signé) Jean-Pol Warkin. (signé) Philippe Thiéry.

N. 1734 (23923)
Jeugdkoor Zingende Hartjes

Pastoor Paquaylaan 154
3550 Heusden-Zolder

Identificatienummer : 3101/72

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

De leden van de buitengewone algemene vergadering van
30 augustus 2000, hebben volgende beslissingen getroffen.

Werden benoemd of herbenoemd als bestuurders :
1° Bosmans, Eric, bediende, Sint-Antoniusstraat 19, Heusden-

Zolder.
2° Ceyssens, Hilde, huisvrouw, Brugstraat 32, Heusden-Zolder.
3° Leën, François, gepensioneerde, Sint-Maartenlaan 18,

Heusden-Zolder.
4° Put, Alfons, gepensioneerde, Rond Punt 35, Heusden-Zolder.
5° Snijders, Jozef, fabrieksarbeider, Pastoor Paquaylaan 154,

Heusden-Zolder.
6° Vanhex, Jean, gepensioneerde, Laambroekstraat 53, Heusden-

Zolder.
7° Vanstraelen, Fanny, huisvrouw, Guido Gezellenlaan 35,

Heusden-Zolder.
8° Veestraeten, Lucie, huisvrouw, Grauwzustersstraat 35,

Heusden-Zolder.
De leden van de raad van bestuur hebben benoemd tot :
Voorzitter : Snijders, Jozef.
Ondervoorzitter : Put, Alfons.
Secretaris : ceyssens, Hilde.
Schatbewaarder : Leën François.
Allen voornoemd.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Snijders, Jozef, (Get.) Ceyssens, Hilde,
voorzitter. sekretaris.
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N. 1735 (24892)
Centre de Formation et d’Eveil à la Culture,

en abrégé : « Traces »

Route de Blaimont 18
5541 Hastière-par-Delà

Numéro d’identification : 14068/95

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 28 octobre 2000

I. Les comptes des exercices écoulés ont été approuvés à l’unani-
mité.

II. Le budget de l’exercice à venir a été approuvé.
III. Nomination/démission :
3.1. Démission d’un administrateur-président, étant nommée

Laurence Fontinois.
3.2. Démission d’un administrateur, nommé Claude Sinte.
3.3. Démission d’un administrateur-trésorier, nommé Bernard

Thiran.
IV. Modifications des statuts : néant.
V. Le conseil d’administration se compose de :
Bernard Thiran, céramiste, Belge, route de Blaimont 18,

5541 Hastière, en qualité de président.
Jean-Luc Pleuger, architecte, Belge, chemin du Try Châlon 7,

5660 Couvin, en qualité de secrétaire.
Bruno Degroote, ingénieur, Belge, Simmer farm L-8233 Septfon-

taines, en qualité de trésorier.
Filip Roland, architecte, Belge, route de Bomel 162, 5000 Namur.
Luc Stockart, photographe, Belge, rue Haute 4, 1340 Louvain-la-

Neuve.
Hastière, le 28 octobre 2000.

(Signé) Bernard Thiran,
président.

(Signé) Jean-Luc Pleuger, (Signé) Bruno Degroote,
secrétaire. trésorier.

N. 1736 (17074 — 17074P)
« La Compagnie Folie »

9700 Oudenaarde

Identificatienummer : 1736/2001

STATUTEN

Onder hierna genoemde personen :
Decubber, Katrien, ambtenaar, Aalststraat 38, 9700 Oudenaarde.
De Jonge, Stany, opvoeder, Jozef Braetstraat 25, 9700 Oudenaarde.
De Waele, Sofie, maatschappelijk assistent, Ooikeplein 28,

9790 Ooike.
Taelman, Peter, bediende, Lindestraat 3, 9790 Wortegem-Petegem.
Van Parijs, Jan, bediende, Aalststraat 38, 9700 Oudenaarde, allen

van Belgische nationaliteit, werd overeengekomen een vereniging
zonder winstgevend doel op te richten, beheerst door de wet van
27 juni 1921 en de volgende statuten :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstgevend doel draagt als
benaming « La Compagnie Folie ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging zonder
winstgevend doel »La Compagnie Folie« is gevestigd te
9700 Oudenaarde, Deinzestraat 15. Hij kan op eenvoudige beslis-
sing van de beheerraad worden overgebracht naar een adres binnen
het arrondissement Oudenaarde.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. te werken met personen met een motorische, fysische, mentale

of enige andere vorm van handicap rond podiumkunsten en hen de
kans te bieden voorstellingen te geven;

2. het groot publiek voor te lichten en te sensibiliseren voor de
problemen van de gehandicapten;

3. alle initiatieven te nemen waardoor personen met een
handicap zich op een creatieve manier kunnen ontplooien en hun
mogelijkheden kunnen ontwikkelen;

4. het bestuderen, het behartigen en het bevorderen, met inbegrip
van het oprichten van projecten waarbij in de eerste plaats integratie
in de samenleving wordt nagestreefd;

5. voor, door en met gehandicapten alle initiatieven te nemen
waardoor aan vormingswerk kan worden gedaan.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Lidmaatschap : toelating, uittreding,
uitsluiting, verplichtingen

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie.
Nieuwe leden worden aangenomen door de algemene vergade-

ring op voorstel van de raad van beheer.

Art. 6. De vereniging kan als ereleden aanvaarden de personen
die haar een uitzonderlijke materiële, morele of wetenschappelijke
hulp bieden en/of geboden hebben.

Om als erelid aangenomen te worden, moet men door de alge-
mene vergadering, op voorstel van de raad van beheer, aanvaard
worden.

Het erelidmaatschap doet geen rechten noch verplichtingen
nopens de vereniging ontstaan.

Art. 7. Ieder lid heeft het recht ten allen tijde de vereniging te
verlaten.

De ontslagneming moet per aangetekend schrijven aan de voor-
zitter van de raad van beheer van de vereniging meegedeeld
worden.

Het lid wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen, één maand
nadat het schriftelijk in gebreke werd gesteld zijn bijdrage te
betalen.

Art. 8. Ieder lid dat de bepalingen van de statuten overtreedt of
weigert zich te gedragen naar een beslissing van de raad van beheer
kan uit de vereniging gesloten worden.

Daartoe wordt besloten door een twee derde meerderheid, van
de algemene vergadering.

Art. 9. De uitgetreden of uitgesloten leden, alsook de erfge-
namen van de afgestorven leden kunnen geen enkel recht doen
gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

Art. 10. De leden van de vereniging zijn nooit uit hoofde van de
maatschappelijke verbintenissen persoonlijk gehouden.

Art. 11. De jaarlijkse ledenbijdrage wordt vastgesteld door de
algemene vergadering, maar mag niet hoger zijn dan duizend frank.

De ereleden zijn niet gehouden tot een financiële bijdrage; het
staat hen vrij zulks te doen.

TITEL III. — Algemene vergadering van de leden

Art. 12. Elk lid maakt deel uit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging.
Worden aan haar bevoegdheden voorbehouden :
1. de wijziging van de statuten, mits naleving van de wettelijke

bepalingen ter zake;
2. het benoemen en het afzetten van bestuurders;
3. de goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
4. het ontbinden van de vereniging, mits naleving van de wette-

lijke pleegvormen;
5. het toelaten en het schrappen van de leden.

Art. 13. De algemene vergadering komt minstens éénmaal per
jaar bijeen, op uitnodiging van de voorzitter, handelend in opdracht
van de raad van beheer.

De gewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag
van de raad van beheer over de activiteiten tijdens het verlopen jaar,
keurt de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van
het volgende jaar goed en bepaalt de jaarlijkse ledenbijdrage.
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Art. 14. De algemene vergadering kan ook in buitengewone
zitting bijeenkomen op uitnodiging van de voorzitter, handelend op
eigen initiatief, of op schriftelijke aanvraag van minstens één vijfde
van de leden. Zij regelen de punten die op de dagorde moeten
gebracht worden.

Art. 15. De oproepingen voor de algemene vergadering worden
minstens veertien dagen vóór de datum van de zitting, per gewone
brief, aan ieder lid toegezonden. De oproepingsbrief vermeldt dag,
uur en plaats van de vergadering en behelst de agenda.

Art. 16. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer of, bij diens ontstentenis, door de
ondervoorzitter.

Art. 17. De algemene vergadering is geldig samengesteld, wat
ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder
voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgetekend in processen-verbaal, die door de voorzitter en de
secretaris van de raad van beheer worden ondertekend.

De processen-verbaal worden bewaard ten maatschappelijke
zetel, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.

TITEL IV. — Bestuur, raad van beheer

Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer,
samengesteld uit tenminste drie leden, benoemd door de algemene
vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Beheerders
worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Zij oefenen hun
mandaat kosteloos uit.

De initiatiefnemers zijn voor het leven lid van de raad van beheer,
tenzij zij zelf ontslag nemen, of wanneer zij de bepalingen van de
statuten en het reglement van inwendige orde niet naleven.

Door de beheerders wordt geen enkele persoonlijke verplichting
aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven
opdracht en de tot in hun bestuur bedreven misgrepen.

Art. 20. De raad van beheer benoemt onder haar leden een
voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbe-
waarder.

Hun mandaat beloopt in principe vier jaar; het is hernieuwbaar
en het kan ten allen tijde door de raad worden ingetrokken.

Art. 21. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegen-
woordigt ze bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
lingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van
beheer en van beschikking, met inbegrip van het vervreemde, zelfs
om niet, van roerende en onroerende goederen.

Hij bezit de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur
van de goederen en de fondsen en de verdediging van de morele en
materiële belangen van de vereniging.

Hij mag alle nodige verbintenissen aangaan teneinde het maat-
schappelijk doel van de vereniging te realiseren.

De voorzitter en, bij diens afwezigheid, een door de raad van
beheer aangewezen beheerder vertegenwoordigt de vereniging in
rechte.

Art. 22. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de
voorzitter of op verzoek van twee beheerders. Van elke vergadering
wordt een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter wordt goed-
gekeurd.

De beslissingen van de raad zijn slechts geldig wanneer minstens
de helft van de beheerders aanwezig is. Alle besluiten worden
genomen met gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist
de stem van de voorzitter.

Art. 23. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de
statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden
uitgeoefend door de raad van beheer.

TITEL V. — Inwendig reglement

Art. 24. De raad van beheer stelt een reglement van inwendige
orde op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten
is voorzien.

Het reglement kan door de raad van beheer steeds gewijzigd
worden.

Het reglement en alle wijzigingen eraan wordt de leden ter kennis
gebracht.

TITEL VI. — Ontbinding

Art. 25. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en
van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten
worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20
en volgende van de Wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig deze
statuten.

Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer veref-
fenaars; bij gebreke daarvan kan de rechtbank tot zulke benoeming
overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.

In geval van vereffening wordt het netto-actief der vereniging
overgedragen aan een vereniging met gelijklopende doelstellingen.

Aldus aangenomen te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 15, op
19 juli 2000.

Van deze akte werden 6 oorspronkelijke exemplaren ondertekend
door in aanhef genoemde stichters.

Voor éénsluidend uittreksel :

(Get.) De Jonge, Stany, (Get.) Decubber, Katrien,
voorzitter. secretaris.

RAAD VAN BEHEER

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk « La
Compagnie Folie », bijeengekomen in algemene stichtingsvergade-
ring op 19 juli 2000, hebben tot leden van de raad van beheer
benoemd, voor een termijn van vier jaar :

Decubber, Katrien, ambtenaar, Aalststraat 38, 9700 Oudenaarde.
De Jonge, Stany, opvoeder, Jozef Braetstraat 25, 9700 Oudenaarde.
De Waele, Sofie, maatschappelijk assistent, Ooikeplein 28,

9790 Ooike.
Taelman, Peter, bediende, Lindestraat 3, 9790 Wortegem-Petegem.
Van Parijs, Jan, bediende, Aalststraat 38, 9700 Oudenaarde.
Deze hebben onder elkaar benoemd als :
Voorzitter : De Jonge, Stany, opvoeder, Jozef Braetstraat 25,

9700 Oudenaarde.
Ondervoorzitter : Taelman, Peter, bediende, Lindestraat 3,

9790 Wortegem-Petegem.
Secretaris : Decubber, Katrien, ambtenaar, Aalststraat 38,

9700 Oudenaarde.
Schatbewaarder : Van Parijs, Jan, bediende, Aalststraat 38,

9700 Oudenaarde.
Leden : De Waele Sofie, maatschappelijk assistent, Ooikeplein 28,

9790 Ooike.

Voor éénsluidend uittreksel :

(Get.) De Jonge, Stany, (Get.) Decubber, Katrien,
voorzitter. secretaris.

N. 1737 (24209 — 24209P)
Groupe Interservices de Recherche Action sur le Vieillissement

de la Personne handicapée mentale,
en abrégé : « GIRAV »

Rue Maréchal Foch 2
7370 Dour

Numéro d’identification : 1737/2001

STATUTS

Les soussignés :
Formatin, Robert, chef de groupe, domicilié à 4890 Thimister

Clermont, rue du Tennis 13, représentant « La Fermette » a.s.b.l., rue
Victor Close 41, à 4800 Polleur.

Cambron, Dominique, chef de groupe, domiciliée à 1450 Chastre,
avenue Minerve 8, représentant « Le Village n°1 », rue du Sart
Moulin 1, à 1421 Ophain.

Hahaut, Patrick, chef éducateur, domicilié à 4500 Huy, rue Ernest
Malvoz 47, représentant « La Pommeraie » a.s.b.l. Arsim, Grand
Route 47, à 4500 Tihange.

de Thibault, Thierry, psychopédagogue, domicilié à 7050 Masnuy
Saint Jean 36, Bruyère d’Erbaut, représentant « Saint Alfred » a.s.b.l.
ACIS, chaussée de Bruxelles 184, à 7061 Casteau.

Martin, André Marie, éducateur, domicilié à 7387 Montignies-sur
Roc, rue Goutrielle 10b, représentant « Le Roseau Vert », place du
Roseau Vert 2, à 7387 Marchipont.
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Thiry, Marc, professeur, domicilié à 4610 Queue du Bois, rue Sur
les Marys 27.

Bertrand, Claudine, directrice pédagogique, domiciliée à
5020 Temploux, rue des Rys 30, représentant « l’IMP
Saint-François », rue de l’Institut 30, à 5004 Bouge.

Hubert, Guy, psychologue, domicilié à 1030 Bruxelles, rue des
Ailes 95, représentant de « La Clairière », avenue des Princes
Brabançons 56, à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles).

Populaire, Daisy, psychopédagogue, domiciliée à 7050 Masnuy
Saint-Jean, Bruyère d’Erbaut 36, représentant « Le Passage » a.s.b.l.
ACIS, rue Maréchal Foch 2, à 7370 Dour.

Goethals, Anne, infirmière en soins palliatifs, domiciliée à
1861 Wolvertem, Dreef 1.

Charlier, Patricia, éducatrice, domiciliée à 1300 Wavre, Venelle
Charlanet 3a, représentant « L’Arche » Communauté de Bierges, rue
Saint-Pierre 14, à 1301 Bierges.

Givron, Marie-Thérèse, assistante sociale, domiciliée à 1390 Grez-
Doiceau, chaussée de Jodoigne 169, représentant « L’Arche »
Communauté de Bierges, rue Saint-Pierre 14, à 1301 Bierges,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif (a.s.b.l.) dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

Dénomination et siège social.

Article 1er. L’association est dénommée « Groupe Interservices
de Recherche Action sur le Vieillissement de la personne handicapée
mentale (GIRAV) ».

Art. 2. Le siège social du GIRAV est établi rue Maréchal Foch 2a
7370 Dour. Il peut être transféré par décision du conseil d’adminis-
tration (CA) dans tout autre lieu en Belgique.

Art. 3. L’association a pour objet :
La recherche - action sur le vieillissement de la personne handi-

capée mentale.
La création d’un réseau de professionnels œuvrant auprès de

PHM vieillissantes.
La création d’un réseau de bénéficiaires (découverte d’activités

proposées par les différents services et expérimentation concrète des
enseignements issus de la recherche - action).

L’encouragement, la collaboration et/ou le soutien à toute initia-
tive en rapport avec l’objet social.

Associés.

Art. 4. L’association comprend des membres effectifs et membres
adhérents. Leur nombre minimum est illimité sans être inférieur à
cinq, celui des membres effectifs ne peut être inférieur à cinq.

Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits
accordés aux associés par la loi et les présents statuts.

Sont membres effectifs les soussignés ainsi que tout membre
adhérent qui, présenté par un membre effectif au conseil d’adminis-
tration et sur approbation de celui-ci est admis en cette qualité de
membre effectif par décision de l’assemblée générale (AG) réunis-
sant les deux tiers des voix présentes.

Sont membres adhérents les personnes qui désirent aider l’asso-
ciation ou participer à ses activités et qui s’engagent à en respecter
les statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci.

Art. 5. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire le membre
effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation.

Art. 6. La démission, l’exclusion ou la suspension se font de la
manière déterminée par l’article 12 de la loi du 27 juin 1921.

L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héri-
tiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur le
fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni
reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le
remboursement des cotisations versées.

Cotisations.

Art. 7. Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation
annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale.

Assemblée générale.

Art. 8. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion ou par le plus âgés des administrateurs présents.

Art. 9. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts : les modifications aux
statuts sociaux, la nomination et la révocation des administrateurs,
l’approbation des budgets et des comptes, la dissolution volontaire
de l’association les exclusions d’associés.

Art. 10. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du premier semestre. L’association peut être
réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par
décision du conseil administration et à la demande d’un cinquième
des membres effectifs au moins. Chaque réunion se tiendra aux jour,
heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous les membres
effectifs doivent y être convoqués.

Art. 11. L’assemblée générale est convoquée par le conseil admi-
nistration par lettre ordinaire à chaque membre effectif au moins
cinq jours avant l’assemblée générale signée par un administrateur
au nom du conseil d’administration. L’ordre du jour est mentionné
dans la convocation. Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20
de la loi du 27 juin 1921, l’assemblée générale peut délibérer vala-
blement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 12. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée géné-
rale. Les membres effectifs y ont un droit de vote égal, chacun
disposant d’une voix. Ceux-ci peuvent se faire représenter par un
mandataire, membre effectif de l’association.

Chaque membre effectif ne peut être titulaire que d’une seule
procuration. Les membres adhérents n’ont pas le droit de vote, ils
peuvent néanmoins assister à une assemblée générale avec voix
consultative.

Art. 13. Les résolutions sont prises à la majorité des voix
présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé
autrement par la loi ou par les présents statuts. En cas de partage
des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace
est prépondérante.

Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou de la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans les procès-verbaux signés par le président et un administrateur
et conservés au siège social où tous les membres effectifs peuvent
en prendre connaissance sans déplacement de documents moyen-
nant demande préalable. Toute modification aux statuts doit être
publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en
est de même de toute nomination, démission ou révocation d’admi-
nistrateur.

Administration

Art. 16. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois membres au moins nommés par l’assem-
blée générale pour un terme de trois ans renouvelable et en tout
temps révocable par elle.

Art. 17. En cas de vacance d’un mandat, un administrateur peut
être nommé à titre provisoire par le conseil d’administration. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président ou du secrétaire. Il peut statuer quel que soit le nombre
de membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue
des votants, la voix du président ou de son remplaçant étant, en cas
de partage, prépondérante.

Art. 19. Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi
ou les présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration et la gestion de l’association. Il peut notamment
faire et recevoir tout paiement et en exiger ou donner quittance, faire
et recevoir tout dépôt, acquérir, échanger ou aliéner tout bien,
meuble ou immeuble ainsi que prendre ou céder un bail même pour
plus de neuf ans; accepter et recevoir tout subside et subvention
privé ou officiel, accepter et recevoir tout don ou donation, consentir
et conclure tout contrat d’entreprise et de vente, contracter tout
emprunt avec ou sans garantie, consentir et accepter toute subroga-
tion et cautionnement, hypothéquer les immeubles sociaux,
contracter et effectuer tout prêt et avance, renoncer aux droits
contractuels ou réels ainsi qu’à toute garantie réelle personnelle,
donner mainlevée avant et après paiement, de toute inscription
privilégiée ou hypothécaire, transcription, saisie et autres empêche-
ments, plaider tant en demandant qu’en défendant, devant toute
juridiction, exécuter tout jugement, transiger, compromettre.
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Art. 20. Le conseil d’administration nomme lui-même, ou par
mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de
l’association et les destitue. Il détermine leur occupation et leur
traitement.

Art. 21. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à
cette gestion à un administrateur délégué choisi parmi ses membres
et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou les
appointements.

Art. 22. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le
conseil d’administration.

Art. 23. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de
la gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil d’administration, soit par le président, soit par le secré-
taire, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des
tiers.

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)
Art. 25. Un R.O.I. pourra être présenté par le conseil d’adminis-

tration à l’assemblée générale, laquelle peut y apporter des modifi-
cations après avoir statué à la majorité simple des associés présents
ou représentés.

Dispositions diverses
Art. 26. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le

31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce
20 novembre 2000 pour se terminer le 31 décembre 2000.

Art. 27. En cas de dissolution de l’association l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social, et dans
tous les cas à des œuvres similaires.

Art. 28. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les
associations sans but lucratif.

Dispositions transitoires
L’assemblée général de ce jour a élu en qualité d’administrateurs :

Bertrand, Claudine; Martin, André Marie; Thiry, Marc; Formatin,
Robert; Cambron, Dominique; Hahaut, Patrick; de Thibault,
Thierry; Goethals, Anne; Charlier, Patricia; Givron, Marie-Thérèse;
Populaire, Daisy; plus amplement qualifiés ci-dessus qui acceptent
ce mandat.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : de Thibault, Thierry.
Trésorier : Cambron, Dominique.
Secrétaire : Populaire, Daisy.
Fait à Tihange en autant d’exemplaires que de parties, le

20 novembre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 1738 (25397)
Vrije Basisschool Roksem — Westkerke

Brugsesteenweg 91
8460 Roksem

Identificatienummer : 18381/99

RAAD VAN BEHEER
De algemene vergadering heeft, overeenkomstig de statuten, de

volgende personen aangesteld tot beheerders :
1. De heer Allary, Antoine, arbeider, Eikenlaan 89, 8480 Eernegem.
2. E.H. Becuwe, Ignace, priester, Mariastraat 1, 8460 Oudenburg.
3. De heer Blontrock, Joseph, ir.architect, Oude Brugseweg 88,

8460 Roksem.
4. De heer Brouckmeersch, Erik, gepensioneerd directeur basis-

onderwijs, Abdijlaan 19, 8460 Oudenburg.
5. Mevr. Maertens, Monique, pedicure, Gistelsesteenweg 150,

8460 Westkerke.
6. De heer Roose, Karl, economist, Oude Brugseweg 38,

8460 Westkerke.
7. De heer Rosseel, Roland, arbeider, Brugsesteenweg 97,

8460 Roksem.
8. Mevr. Vanhoutte, Marie, pedagoge, Brugsesteenweg 231,

8460 Roksem.

Dezen hebben onder elkaar aangesteld als :
Voorzitter : de heer Blontrock, Joseph.
Ondervoorzitter : E.H. Becuwe, Ignace.
Secretaris-penningmeester : de heer Allary Antoine.
De heer Blontrock, Joseph en E.H. Becuwe, Ignace, werden

benoemd tot afgevaardigde-beheerders en belast met het dagelijks
bestuur van de vereniging.

De beheerders zijn benoemd voor zes jaar en hebben allen hun
mandaat aanvaard.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Blontrock, Joseph, (Get.) E.H. Becuwe, Ignace,
afgevaardigd beheerder. afgevaardigd beheerder.

N. 1739 (25259 — 25259P)
« Pamina »

W. Rosierstraat 26
2800 Mechelen

Identificatienummer : 1739/2001

STATUTEN

De hierna genoemde personen :
Staes, Patrick, ambtenaar, Schrikstraat 37, 3110 Rotselaar, Belg.
Vissenaekens, Egide, Termereboslaan 7, 3020 Herent, Belg.
Jodts, Jo, musicus, W. Rosierstraat 26, 2800 Mechelen, Belg.
Leleu, Daniëlla, musicus, Moorhoek 6, 1840 Londerzeel, Belg.
Achten, Christine, musicus, Schrikstraat 37, 3110 Rotselaar, Belg.
Naessens, Kristina, musicus, Westdijk 20, 8020 Oostkamp, Belg,

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen
toetreden een vereniging op te richten overeenkomstig de Wet van
27 juni 1921, waarvan de statuten als volgt luiden :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Pamina ».
De raad van beheer kan steeds een bijkomende naam toekennen

aan een deel of het geheel van de activiteiten.
Deze naam moet steeds door de woorden « Vereniging zonder

winstgevend doel » worden voorafgegaan of gevolgd.

Art. 2. De vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondis-
sement Mechelen of in iedere andere plaats in België door de raad
van beheer aan te wijzen.

De zetel is gevestigd te W. Rosierstraat 26, 2800 Mechelen.
De directeur belast met het dagelijks bestuur draagt er zorg voor

dat iedere verandering van de zetel binnen de maand wordt
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig
winstoogmerk, de muziek en in het algemeen de cultuur te bevor-
deren door het organiseren van culturele manifestaties zoals
concerten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, diaprojecties, voor-
drachten, cursussen, conferenties en studiereizen, zowel in binnen-
als buitenland.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
kunnen bevorderen, zoals produceren van muziekdragers, publi-
catie van tijdschriften, boeken en artikels; het management van
artiesten, muziekensembles en orkesten.

In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische
activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan
uitsluitend besteed wordt aan de verwezenlijking van het hoofd-
doel.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste
3 bedragen. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

Art. 6. De vereniging telt actieve leden en ereleden. Alleen
eerstgenoemden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.
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Art. 7. 1° Zijn actieve leden :
a) de oprichters, die aanwezig waren bij deze akte;
b) ieder die, door de raad van beheer, toegelaten werd als actief

lid bij besluit van twee derde der stemmen.
2° Zijn beschermende leden :
elke natuurlijke of rechtspersoon die werd toegelaten door de

raad van beheer, beslissend met gewone meerderheid overeenkom-
stig artikel 14.3, en die de bijdrage heeft betaald zoals vastgesteld
door de raad van beheer overeenkomstig artikel 10 van deze
statuten.

Beschermende leden hebben alleen die rechten en verplichtingen
welke bepaald worden in een huishoudelijk reglement.

3° Personen van wie de persoonlijkheid of de positie van aard is
het prestige van de vereniging en haar activiteit te vergroten,
kunnen door de raad van beheer bij een besluit van twee derde der
stemmen tot erelid worden benoemd. Zij hebben dezelfde rechten
als deze die worden toegekend door deze statuten en door het
huishoudelijk reglement aan de beschermende leden.

Art. 8. De actieve, beschermende en ereleden kunnen zich op
ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging door hun ontslag in
te dienen, bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer.

De uitsluiting van een actief lid kan slechts door de algemene
vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee
derde van de aanwezige stemmen.

Art. 9. Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin
hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechts-
voorgangers gedane inbrengsten of gestorte lidgelden terug te
vorderen.

Art. 10. De leden betalen geen bijdrage.

TITEL III. — Bestuur, raad van beheer
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer

van tenminste drie leden, benoemd door de algemene vergadering
en te allen tijde door deze afzetbaar. De beheerders oefenen hun
mandaat gratis uit.

Art. 12. 1. Om tot beheerder verkozen te worden moet men lid
zijn van de vereniging.

2. Ieder lid kan zich kandidaat stellen of laten stellen tot het begin
van de eindstemming.

Art. 13. Beheerders worden verkozen voor onbepaalde duur.
Hun mandaat eindigt slechts door overlijden, ontslag of afzetting.

Mochten, door welk geval ook - vrijwillig ontslag, overlijden,
verstrijken van termijn, afzetting, enz. de bovenvermelde bepa-
lingen niet meer nageleefd kunnen worden, dan blijven de andere
beheerders in functie, totdat regelmatig in hun vervanging is
voorzien.

Zij moeten de eerstvolgende verkiezingen voorbereiden,
desnoods na statutenwijziging.

Art. 14. 1° De raad kan uit zijn leden een voorzitter, één of
meerdere ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester of
enig ander functionaris aanduiden.

Wordt geen voorzitter verkozen, dan presideert de oudste
beheerder de vergaderingen en oefent die de bevoegdheden uit die
gewoonterechtelijk of anderszins aan een voorzitter toekomen.

2° De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of twee
beheerders. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld
eventueel na raadpleging van de andere beheerders.

3° De raad vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de
beheerders aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met
gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem van
de voorzitter. Een beheerder kan zich door een ander beheerder
laten vervangen, maar niemand mag meer dan een volmacht
hebben. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat
door de voorzitter wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders.

Art. 15. De raad bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die
bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van
beheer en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs
om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothe-
keren, zelfs met beding van dadelijke uitwinning; van het lenen en
uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en
bankverrichtingen; van het opheffen van hypotheken.

De raad benoemt en ontslaat de leden van het personeel en
bepaalt hun statuut.

De raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen
aan één of meerdere van zijn leden.

Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk
omschreven opdracht en mits deze in de tijd beperkt is.

De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig
oordeelt.

De raad kan één of meerdere afgevaardigde beheerders
aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige
handtekening tegenover het bestuur der postchèques, banken,
spaarkassen en andere financiële instellingen.

Worden er twee of meer afgevaardigde beheerders aangesteld,
dan oefenen zij behoudens bijzondere volmacht aan één onder hen
- gezamenlijk het dagelijks bestuur uit.

Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn
toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend
door de raad van beheer.

Art. 16. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging
ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamen-
lijke handtekening van twee beheerders.

Tegenover derden zijn deze niet gehouden een bewijs voor te
leggen, tegenover de vereniging blijven zij evenwel aansprakelijk,
ook op hun persoonlijk vermogen, zelfs voor lichte schuld.

Art. 17. De raad van beheer benoemt een artistiek directeur, die
geen lid hoeft maar wel mag zijn van de raad van beheer, waaraan
het artistiek beleid wordt gedelegeerd. De artistieke directeur kan
slechts worden afgezet door de raad van beheer beslissend met een
tweederde meerderheid der stemmen. De raad kent, indien hij het
nodig acht, een vergoeding toe aan de artistieke directeur.

De artistieke directeur heeft alle bevoegdheden die nodig zijn om
het doel van de vereniging te verwezenlijken binnen de grenzen van
de door de raad van beheer goedgekeurde begroting.

Daartoe kan hij onder meer een artistieke raad oprichten,
waarvan hij de leden soeverein benoemt, die hem met advies zal
bijstaan in het uitstippelen van dit artistiek beleid. Met het oog op
de verwezenlijking van een zo groot mogelijk artistieke onafhanke-
lijkheid kunnen de bestuurders, met uitzondering van de artistieke
directeur, geen zitting hebben in de artistieke raad. De eventuele
vergoeding van de leden van deze raad wordt vastgesteld door de
raad van beheer op voorstel van de artistieke directeur. Uitsluitend
op voordracht van de artistieke directeur kan de raad van beheer
het artistieke personeel van de vereniging aanwerven, hun taak en
bezoldiging bepalen en dit personeel ontslaan.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 18. De algemene vergadering bestaat uit actieve leden. Een
lid mag zich echter door een volmachtdrager laten vertegenwoor-
digen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer
dan 1 volmacht.

Art. 19. Ieder lid beschikt over één stem.
De algemene vergadering is bevoegd voor :
a) statutenwijziging;
b) benoeming en afzetting van beheerders;
c) goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
d) vrijwillige ontbinding;
e) uitsluiting van actieve leden.
Zij is ook bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door wet

of door onderhavige statuten toegewezen zijn aan de raad van
beheer.

Art. 20. Elk jaar wordt ten minste één gewone vergadering
gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afge-
lopen jaar en van de begrotingen van het volgende jaar.

Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige
boekjaar. In afwachting van die vergadering mag de raad van
beheer, per maand, één twaalfde uitgeven van de ontwerp-
begroting.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer een vijfde van de actieve leden daarom verzoeken.

Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de
handtekening van de voorzitter, van twee beheerders of van één
vijfde van de actieve leden. Zij worden verstuurd per gewone post
ten laatste 20 dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda.
Deze wordt bepaald door de raad van beheer maar één twintigste
van de actieve leden hebben het recht punten op de agenda te
brengen. De vergadering kan ook geldig besluiten nemen buiten de
agenda, tenzij de raad van beheer zich daartegen verzet.
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Art. 21. De vergadering wordt gepresideerd door de Voorzitter
van de raad van beheer, of, bij diens ontstentenis, door de oudste
van de aanwezige beheerders, de vergadering kan echter dit voor-
zitterschap weigeren door, bij eenvoudige meerderheid, een ander
te kiezen. De voorzitter wijst de secretaris aan.

Art. 22. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig
besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen welke
ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden is.
Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of
vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de
voorwaarden, bepaald bij artikels 8, 12 en 20 van de wet van
27 juni 1921, in acht worden genomen.

Bij staking van stemmen beslist in ieder geval de stem van de
voorzitter.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1740 (26132)
« De Speelberg », Kinderdagverblijf

Pater Damiaanstraat 6
8500 Kortrijk

Identificatienummer : 653/86

WIJZIGING STATUTEN — RAAD VAN BEHEER
BENOEMINGEN — ONTSLAG

De leden van de v.z.w. « De Speelberg », in buitengewone zitting
bijeen op 7 december 2000, hebben unaniem beslist het artikel 27
van de statuten aan te passen als volgt :

« In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, op
welk ogenblik en voor welke oorzaak zij zich ook voordoet, wordt
het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening van de
schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan de
v.z.w. Zusters van het Geloof, te Tielt ».

Zij hebben het ontslag aanvaard van de heer Wilfried Dumon,
ondervoorzitter, van wie het mandaat verstreken is.

Zij hebben met eenparigheid van stemmen de volgende leden
benoemd tot beheerder voor een termijn van vijf jaar :

de heer Bruggeman, Bernard; Mevr. Christiaens, Agnes;
Mevr. Jacxsens, Suzanne; de heer Lefevere, Marnix; de heer Vander-
moere, Henri; Mevr. Van Puyvelde, Suzanne; Mevr. Vanryckeghem,
Gerda.

Dezen hebben onder elkaar aangeduid als :
Voorzitter : Vandermoere, Henri.
Ondervoorzitter : Vanryckeghem, Gerda.
Secretaris-schatbewaarder : Van Puyvelde, Suzanne.
Afgevaardigd beheerder : Jacxsens, Suzanne.
Beheerders : Christiaens, Agnes; Bruggeman, Bernard; Lefevere,

Marnix.
Kortrijk, 7 december 2000.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :

(Get.) H. Vandermoere,
voorzitter.

N. 1741 (21856 — 21856P)
Fort 8

2660 Hoboken

Identificatienummer : 1741/2001

STATUTEN

De hierna genoemde personen :
Leona Detiège, burgemeester.
Hugo Schiltz, schepen voor financiën, economie en toerisme.
Leo Delwaide, schepen voor de haven.
Marc Wellens, schepen voor sociale zaken, senioren, volksgezond-

heid en huisvesting.
Gilbert Verstraelen, schepen voor onderwijs en sport.
Eric Antonis, schepen voor cultuur, bibliotheken en monumen-

tenzorg.
Bruno Peeters, schepen voor communicatie, bestuurlijke organi-

satie en decentralisatie.

Paul De Loose, schepen voor openbare werken.
Erwin Pairon, schepen voor ruimtelijke ordening, leefmilieu en

afvalbeleid.
Dirk Geldof, schepen voor emancipatie, bevolking, jeugd, ontwik-

kelingssamenwerking, groen en aankoopbeleid.
Ann Coolsaet, schepen voor personeel en rechtszaken.
Fred Nolf, stadssecretaris.
Roger Bekaert, stadsontvanger.
Arthur Ceuppens, bestuursdirecteur bedrijfseenheid techniek,

aankoop en logistiek.
Gerda Van Hove, bestuursdirecteur stedelijk ontwikkelingsbe-

drijf.
Luc Gorselé, bestuurscoördinator district Hoboken.
Dirk Diels, administratief assistent burgerzaken/dienst

samenlevingsopbouw/ tewerkstellingscel.
Marc Van Muylem, voorzitter districtsraad Hoboken.
John van der Linden, districtsraadslid Hoboken.
Francis Brenders, inspecteur AROHM.
Piet Lombaerde, ondervoorzitter Simon Stevinstichting.
Allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een

vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de
statuten als volgt vaststellen :

Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Fort 8 », vereniging
zonder winstoogmerk.

De vereniging is gevestigd te Antwerpen - Hoboken. Binnen het
district wordt de plaats van vestiging bepaald door de raad van
beheer, die zij kan wijzigen.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel de site van Fort 8 :
1. te renoveren;
2. in stand te houden;
3. uit te bouwen tot een actieve zone waar plaats is voor sport,

recreatie toerisme en socio-culturele activiteiten.
Bij het nastreven van bovenvermelde doelstelling zal rekening

gehouden worden met de natuurhistorische waarde van het fort en
zijn omgeving.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Leden

Art. 4. Het aantal leden is niet beperkt, maar mag niet minder
dan 3 bedragen. De eerste leden zijn de oprichters. Zij blijven lid
van deze vereniging zolang zij hun hoedanigheid zoals vermeld
behouden bij de stad of bij de openbare of private organisatie
waaraan zij nu zijn verbonden.

Art. 5. Om lid te worden met stemrecht in de algemene verga-
dering moet men :

1. verbonden zijn met de stad Antwerpen of met een openbare of
private organisatie die activiteiten ontplooit op het vlak van archi-
tectuur, historie, toerisme, cultuur, sport, natuurbehoud, manage-
ment of tewerkstellingsproblematiek;

2. het doel, de statuten en de reglementen van de vereniging
aanvaarden;

3. aangenomen worden door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid, na een schriftelijk verzoek bij de raad van beheer en
op voordracht van die raad.

Art. 6. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag dient bij aangetekende brief aan de raad van beheer ter
kennis te worden gebracht. Tevens kan een lid op voordracht van
de raad van beheer door de algemene vergadering worden uitge-
sloten. Hiertoe zal een buitengewone algemene vergadering worden
samengeroepen indien deze uitsluiting dient te worden genomen bij
hoogdringendheid. Ontslag en uitsluiting geschieden op de wijze
voorgeschreven door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. Het
lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt,
onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt
verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

Art. 7. De ontslagnemende en uitgesloten leden of hun rechts-
verkrijgenden, evenals de erfgenamen van een overleden lid hebben
geen aanspraak op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen noch
plaatsing van zegels, noch inventaris vorderen.

Art. 8. De leden zijn geen financiële bijdrage verschuldigd. Zij
verbinden zich er toe actief en kosteloos de nodige adviserende en
praktische steun te geven aan de vereniging vanuit hun ervaring.
Het niet actief meewerken in de vereniging is één der belangrijke
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criteria om leden uit te sluiten. Het actief zijn der leden wordt
jaarlijks geëvalueerd op de jaarlijkse algemene vergadering, aan de
hand van objectieve gegevens die bezorgd worden door de raad van
beheer. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor
de verbintenissen van de vereniging.

Beheer

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer,
samengesteld uit minstens drie personen, lid van de vereniging. Zij
worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid
van stemmen benoemd en ontslagen. Zij worden benoemd voor een
periode van zes jaar. Elke beheerder die benoemd is om een plots
opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts zolang het
mandaat duurt. Het mandaat is onbezoldigd.

Art. 10. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter,
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 11. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen. De raad van beheer is bevoegd om alle daden van
beheer en daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk
door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. De raad van beheer kan zijn bevoegdheid voor
bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid over-
dragen aan één der beheerders of aan beheerscomités of zelfs aan
een ander lid van de vereniging. De beheerders zijn in geen geval
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het vervullen van hun
opdracht en tot de tekortkomingen in hun beheer.

Art. 12. De raad van beheer stelt een coördinator aan. Hij kan een
personeelslid zijn van de stad Antwerpen dat werd gedetacheerd,
of een werknemer met bediendestatuut van de vereniging die
bezoldigd wordt. Door zijn functie zetelt de coördinator voor de
duur van zijn aanstelling als raadgever in de algemene vergadering
en de raad van beheer. Hij is geen lid van de vereniging. Hij is belast
met het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij heeft enkel de
bevoegdheden die hem door de raad van beheer worden toegekend.

Art. 13. De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of door twee beheerders. Dit gebeurt schriftelijk met
vermelding van de agenda. De vergaderingen worden voorgezeten
door de voorzitter en, bij diens afwezigheid, door de ondervoor-
zitter. Indien deze niet beschikbaar is wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste der aanwezige beheerders. De
besluiten worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen.
Minstens de helft van de leden moet aanwezig zijn. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter. De notulen worden
bijgehouden in een daartoe bestemd register. Zij worden onderte-
kend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.

Algemene vergadering.

Art. 14. Tot de exclusieve bevoegdheden van de algemene verga-
dering behoren :

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en ontslaan van de beheerders;
het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
het aannemen en uitsluiten van leden.

Art. 15. De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de
eerste helft van het burgerlijk jaar. Buitengewone algemene verga-
deringen worden door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens
als de omstandigheden zulks vereisen en in elk geval wanneer één
vijfde van de leden hierom verzoeken. In dit laatste geval dient de
raad van beheer binnen de maand gevolg te geven aan dit verzoek.

Art. 16. Alle leden worden door de raad van beheer voor de
algemene vergadering opgeroepen bij gewone brief, minstens acht
dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de plaats,
de dag en het uur waarop de algemene vergadering wordt
gehouden en bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgelegd
door de raad van beheer. Op schriftelijk verzoek van één twintigste
van de leden moeten bijkomende punten op de agenda worden
geplaatst.

Art. 17. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer en, bij diens afwezigheid, door de onder-
voorzitter. Indien deze niet beschikbaar is wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste der aanwezige beheerders.

Art. 18. Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene
vergadering. Er kan met volmacht worden gestemd.

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen als de
meerderheid der leden aanwezig is. Onverminderd de bepalingen
van artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 dient voor de
wijziging der statuten, ontbinding der vereniging en uitsluiting der
leden evenwel twee derden der leden aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd te zijn.

Art. 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen beslist de stem
van de voorzitter van de raad van beheer of diens vervanger. Een
meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor de
wijziging der statuten, de ontbinding der vereniging, de uitsluiting
der leden. Eenparigheid van stemmen is vereist voor het wijzigen
van het doel of de doeleinden der vereniging.

Art. 20. De notulen van de algemene vergadering worden opge-
nomen in een ten zetel van de vereniging gehouden bijzonder
register en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden
die het wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter
en door de secretaris van de Vereniging ondertekend. Leden alsook
derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om, ter
plaatse of op hun kosten, inzage en/of afschrift van de notulen te
vragen, onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendma-
kingen.

Begrotingen en rekeningen

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december; in afwijking hierop loopt het eerste boekjaar van de
dag van oprichting tot 31 december 2000. Bij het einde van elk
boekjaar sluit de penningmeester, de rekeningen van het afgelopen
jaar af, en wordt de inventaris, de balans alsmede de begroting voor
het volgende jaar onder zijn verantwoordelijkheid opgemaakt. Deze
documenten worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de
raad van beheer. De rekeningen en de begroting worden ten minste
veertien dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering ter kennis
gebracht van de leden. De jaarlijkse algemene vergadering kan uit
de leden commissarissen en zelfs een revisor aanstellen en deze met
het onderzoek van de rekeningen en van de begroting belasten
alvorens deze goed te keuren. Deze kunnen mededeling eisen van
alle bescheiden en inlichtingen die zij voor hun onderzoek nuttig
achten. Goedkeuring en décharge wordt verleend bij gewone meer-
derheid der aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde leden.

Ontbinding en vereffening

Art. 22. De vereniging kan ontbonden worden door een beslis-
sing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig
artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 of door een rechterlijke
beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene
vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank één of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid alsmede de wijze van veref-
fening.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de stad
Antwerpen of aan een nieuwe vereniging, opgericht als stedelijke
vzw die dezelfde doestellingen nastreeft.

Art. 24. Voor alles waarin niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven
de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van
toepassing.

Gedaan te Antwerpen op 21 september 2000.

(Get.) Luc Gorselé, Marc Van Muyllem, John van der Linden.

N. 1742 (24108)
Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw Gent,

afgekort : « RISO Gent »

Sint-Jacobsnieuwstraat 50
9000 Gent

Identificatienummer : 21347/86

ONTSLAG — RAAD VAN BESTUUR

Onstlagnemend : Gino Van Damme, Kasteelstraat 60, 9000 Gent.
Leden van de raad van bestuur :

1. Bistmans, An, Dendermondsesteenweg 253, 9040 Gent.
2. Decleir, Marijke, Pauwstraat 121, 9080 Lochristie.
3. Van Der Vorst, Leen, Fortlaan 62, 9000 Gent.
4. De Jager, Mark, Scheldeveldestraat 30, 9840 De Pinte.
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5. Bekaert, Sabrina, Polderstraat 84, 9820 Merelbeke.
6. Breyne, Jan, Rooigemlaan 599, 9000 Gent.
7. Claeys, Anja, Rooigemlaan 83, 9000 Gent.
8. De Bie-Bouverne, Maria, Jef Van Hoofstraat 1,

9120 Beveren-Waas.
9. De Dobbeleer, Chris, Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent.
10. Devreese, Johan, Pont-Zuid 10, 9840 De Pinte (Zevergem).
11. Heyerick, Luc, Rozebroekslag 31, 9040 Gent.
12. Janssens, Dideriek, Scheepvaartstraat 2, 9000 Gent.
13. Pâquet, Mark, A. Van den Broeckstraat 28, 9041 Gent.
14. Peeters, Herman, Blauwstraat 55, 9032 Wondelgem.
15. Pruyt, Marijke, Zwijnaardsesteenweg 7, 9820 Merelbeke.
16. Van der Helst, Katharina, Goudstraat 16, 9000 Gent.
17. Vandersypt, Marian, Wolfputstraat 34, 9041 Gent.
18. Vermeire, Kaat, Schildershoek 5, 9860 Landskouter.
Alle hogervernoemde leden van de raad van bestuur zijn van

Belgische nationaliteit.

(Get.) An Bistmans,
voorzitter.

N. 1743 (20248)
Ecurie des Forêts

Rue des Peupliers 22
6840 Neufchâteau

Numéro d’identification : 6212/80

NOMINATIONS

Assemblée générale du 21 septembre 2000

Liste des membres du conseil d’administration
1. Balon, Jacques, ardoisier, rue de la Station 5/5, 6820 Florenville.
2. Bernard, Gérard, employé MET, rue de Carignan 110/1,

6820 Florenville.
3. Castagne, Francis, employé, rue des Peupliers 22, 6840 Neuf-

château.
4. Crochet, Annie, employée, rue du Val Vert 1, 6700 Waltzing.
5. Gérard, Pascal, mécanicien, rue du Flosse 12, 6800 Libramont.
6. Hazee, René, indépendant, route de Marnau 5, 6840 Neufchâ-

teau.
7. Lambert, Jules, indépendant, rue du Centenaire 54,

6730 Ansart.
8. Louppe, René, chauffeur, rue des Goutelles 28, 6880 Bertrix.
9. Moreau, René, représentant, rue de l’Eglise 29, 6724 Marbehan.
10. Saudmont, Marie-Rose, cabaretière, rue de l’Eglise 29,

6724 Marbehan.

Bureau

Président : Lambert, Jules.
Vice-président : Crochet, Annie.
Vice-président : Hazee, René.
Trésorière : Saudmont, Marie-Rose.
Secrétaire : Castagne, Francis.

N. 1744 (24346)
Miss Tournai Organisation

7500 Tournai

Numéro d’identification : 5733/96

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Assemblée générale statutaire du 11 novembre 2000

Sont nominés membres effectifs :
Deprez, Fabien, domicilié rue du Curé Notre-Dame 16,

7500 Tournai, employé.
Janssens, Josiane, domiciliée chaussée de Renaix 72, 7500 Tournai,

gérante de société.

Redéfinition des fonctions :
Président : M. Thierry Noppe.
Vice-président : M. Yakim Kohen.
Administrateur : M. Pierre Freteur.
Administrateur : Mme Marie Ange Thullier.
Administrateur : M. Bernard Polfliet.
Administrateur : Mme Josiane Janssens.
Trésorier : M. Fabien Deprez.
Trésorier adjoint : M. Olivier Moyart.
Secrétaire : Mme Maggy Petit.
Bureau exécutif : MM. Thierry Noppe et Pierre Freteur.
Changement d’adresse de Mme Maggy Petit :
Ancienne adresse : Placette aux Oignons 10, à 7500 Tournai.
Nouvelle adresse : rue Adolphe Prayez 40, à 7500 Tournai.
Le siège social de MTO, a.s.b.l. étant établi à l’adresse de Mme

Maggy Petit et après décision de l’assemblée générale, le siège social
est transféré à : rue Adolphe Prayez 40, à 7500 Tournai.

La secrétaire,
(signé) Maggy Petit.

N. 1745 (25151)
Le Souvenir napoléonien de Belgique

6530 Thuin
Numéro d’identification : 992/94

DÉMISSIONS — DISSOLUTION — LIQUIDATION

Assemblée générale du 28 octobre 2000

Assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2000
Faisant suite au jugement du tribunal civil de Charleroi du

28 septembre 1999 qui replace l’a.s.b.l., dans la situation qui était
sienne avant le 16 mars 1995, l’assemblée générale du 28 octobre
réunie au Café « Le Des Ombiaux » à Thuin, a ratifié les démissions
des administrateurs Jourdain Zamperini, Hervé Rary, Bernard
Vanderbeck et Serge Baudson.

A l’unanimité, l’assemblée générale a radié comme membre et
révoqué comme administrateur M. Alain Ackaert, vice-président.

L’assemblée générale extraordinaire faisant suite à l’assemblée
générale du 28 octobre avec le même ordre du jour réunie le
18 novembre au Café : « Le Des Ombiaux » à Thuin, a voté à
l’unanimité les points suivants :

1° restitution par M. Hervé Rary, (trésorier à l’époque) des avoirs
se trouvant sur les comptes de la banque Bruxelles Lambert avant
le 16 mars 1995 à savoir :

compte n° 360 4126497-26 BEF 73 114.
compte n° 360 0242107-11 BEF 5 889, ainsi que du matériel en sa

possession.
2° dissolution de l’association sans but lucratif « Le Souvenir

napoléonien de Belgique ».
3° nomination d’un liquidateur M. Joseph Régibot désigné à

l’unanimité et chargé d’appliquer l’article 48 des statuts.
(Signé) Joseph Régibot,

liquidateur.

N. 1746 (24552)
Club Land van Cadzand

Dampoortstraat 98
9000 Gent

Identificatienummer : 7528/93

ONTBINDING
De algemene vergadering, op 27 oktober 2000, beraadslagend en

beslissend overeenkomstig de bepalingen van de wet van
27 juni 1921 en overeenkomstig haar statuten, besluit de vereniging
te ontbinden.

Gelet op het ontbindingsbesluit en gelet op het gebrek aan enig
activa, waardoor de aanstelling van een vereffenaar overbodig is,
besluit de algemene vergadering deze ontbinding als definitief.

Opgemaakt te Gent, op 27 oktober 2000.
(Get.) Kirsan, Yusef,

beheerder.
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N. 1747 (24544)
’t Meulentje

Papenplein 2
8000 Brugge

Identificatienummer : 6024/97

RAAD VAN BEHEER — WIJZIGINGEN STATUTEN

Algemene vergadering van 22 november 2000

Veranderingen van de beheerraad :
Voorzitter : de heer Carly, Filip, wonende te Papenplein 2, bus 2,

te 8000 Brugge, ambulancier.
Ondervoorzitter : de heer Desplenter, Joost, wonende Diksmuidse

Heerweg 275, te 8200 Brugge, arbeider.
Secretaris : de heer Carly, Sven, wonende te Papenplein 2, bus 2,

te 8000 Brugge, student.
Penningmeester : Mevr. Pharasyn, Dominique, wonende te Zand-

wege 32, te 8000 Brugge, onthaalmoeder.
Publieke relaties : de heer Bigler, Jacky, wonende te Zandwege 32,

te 8000 Brugge, beroepsmilitair.
Commissaris : de heer Moons, Stefaan, wonende te Moerkerkse-

steenweg 231, te 8310 Brugge, arbeider.
Commissaris : de heer Devolder, Tom, wonende te Blanken-

bergsesteenweg 36, te 8000 Brugge, student.

Statutenwijziging

Artikel 5 wordt vervangen door :
Het aantal is beperkt maar moet ten minste 3 leden bedragen.
Artikel 11 wordt vervangen door :
De vereniging wordt bestuurd door de raad van beheer, die uit

minimum 3 leden en maximum 7 leden bestaat, door de algemene
vergadering aangesteld. De raad van beheer is de inrichtende
macht.

(Get.) Carly, Filip, (Get.) Desplenter, Joost,
voorzitter. ondervoorzitter.

N. 1748 (24855 — 24855P)
Vrienden van het Heem

2820 Rijmenam

Identificatienummer : 1748/2001

STATUTEN

Tijdens een algemene vergadering wordt tussen de ondergete-
kenden :

Lutgarde Vandevelde, Rijmenamse weg 169, 2820 Rijmenam.
Paul Thys, Zilverberklaan 4, 2820 Rijmenam.
Jozef Wauters, Beringstraat 68/4, 3190 Boortmeerbeek.
Rudi Lenaerts, Grote Baan 67, 3150 Wespelaar.
Maria Van der Auwera, Stationsplein 6, 2820 Rijmenam.
Johan Hendrickx, Oude Booischotse baan 3, 2820 Rijmenam.
Hilde Schuermans, Kraaivenstraat 7, 2820 Rijmenam,

een v.z.w. opgericht met volgende statuten.

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de benaming : « Vrienden van
het Heem v.z.w. ».

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Bonheiden, deelge-
meente Rijmenam.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel :
Het beheren van « Het Heem » aan de Oude Keerbergse baan 17,

op een zulkdanige wijze dat het verenigings- en parochiale leven te
Rijmenam er wel bij vaart.

Tevens « Het Heem » als openbare ruimte ter beschikking te
stellen aan de inwoners van Rijmenam, Bonheiden en omstreken om
privé initiatieven te kunnen realiseren.

Ter verwezenlijking van haar doel zal de vereniging alle verrich-
tingen mogen doen, alleen of in samenwerking met andere organi-
saties, alle initiatieven nemen alle roerende en onroerende goederen
venverven en beheren.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht met ingang van
1 januari 2001 voor een onbepaalde duur. Zij kan enkel ontbonden
worden op de wijze als voorzien in de onderhavige statuten.

HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt doch moet tenminste drie
bedragen.

Als nieuw lid kan toetreden éénieder die door de algemene
vergadering als zodanig wordt toegelaten. Deze beslist vrij, met
gewone meerderheid van de aanwezigen of geldig vertegenwoor-
digde stemmen, over elk verzoek tot toetreding als nieuw lid.

Er wordt geen lidgeld aangerekend.

Art. 5. Elk lid kan te allen tijde vrijwillig de uit de vereniging
treden. Het ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij de raad
van beheer.

Tot uitsluiting van een lid kan door de Algemene vergadering
besloten worden met drie/vierde van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde stemmen en nadat het betrokken lid is gehoord.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 6. De algemene vergadering vergadert op dag, uur en plaats
in de oproepingsbrief bepaald, op verplichte wijze éénmaal per jaar
in de loop van het eerste trimester. Tevens kan een Algemene
vergadering op aanvraag van één/vijfde van de leden plaats
grijpen. Daarenboven vergadert ze telkens de raad van beheer dit
beslist.

Alle leden worden door toedoen van de voorzitter of bij gebreken
van hem, door de secretaris opgeroepen per gewone brief die de
agenda vermeldt en tenminste veertien dagen voor de vergadering
wordt verzonden.

De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer.
Elk voorstel dat door minstens drie leden is ondertekend, moet

op de agenda vermeld staan.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over

de punten die op de agenda staan.

Art. 7. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer of bij gebreke van hem, door een
beheerder aangeduid door de meerderheid der aanwezige leden.

Tenzij de wet of onderhavige statuten het anders voorschrijven,
worden de besluiten op de algemene vergadering genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoor-
digde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter van de vergadering.

De vergadering kan de statuten slechts wijzigen indien het
voorstel tot wijziging in de agenda is vermeld en indien drie/vierde
van de stemgerechtigde leden aanwezig of geldig vertegenwoor-
digd is. Wordt dat getal niet bereikt, dan kan een tweede vergade-
ring worden bijeengeroepen op de wijze als voorgeschreven. Deze
kan dan een geldig besluit nemen ongeacht het aantal aanwezige of
geldig vertegenwoordigde stemmen. Voor de statutenwijziging is
drie/vierde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
stemmen vereist.

Voor de wijziging van het doel van de vereniging is evenwel
éénparigheid van stemmen vereist.

Art. 8. Volmacht om op een algemene vergadering te stemmen
mag slecht aan een ander lid der vereniging gegeven worden. De
volmacht is schriftelijk en dient voor de vergadering aan de
voorzitter overhandigd te worden.

Ieder op de vergadering aanwezig lid kan slechts drager zijn van
één volmacht.

Art. 9. Voor navolgende zaken wordt wettelijk een beraadsla-
ging van de algemene vergadering vereist :

Het wijzigen der statuten.
Het benoemen en/of afzetten van beheerders.
Het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen.
Het ontbinden van de vereniging.
De uitsluiting van leden.
De aanvaarding van nieuwe leden.
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Art. 10. De geheime stemming is verplicht telkens het gaat om
het aanstellen of afzetten van beheerders of het uitsluiten en
aanvaarden van nieuwe leden. Alsmede telkens de meerderheid van
de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden zulks wenst.

Art. 11. De beslissingen en besluiten van de algemene vergade-
ring worden opgenomen in de notulen, getekend door de voorzitter
en de secretaris. Uittreksels uit de notulen worden « voor gelijkvor-
mig » getekend door de voorzitter of de secretaris.

Derden die van rechtmatig belang doen blijken, kunnen op de
zetel der vereniging inzage nemen van de notulen.

HOOFDSTUK IV. — Bestuur, beheer

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer.
Deze is uit minstens drie leden samengesteld. Zij worden door de
algemene vergadering gekozen en dit voor onbepaalde duur.

De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en verte-
genwoordigt deze in en buiten rechte.

De raad van beheer kan alle handelingen van bestuur en beschik-
king verrichten, van welke aard ook die voor het verwezenlijken
van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

De raad van beheer heeft tevens de bevoegdheid interne regle-
menten uit te werken en deze ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voor te leggen.

De raad van beheer kan op haar verantwoordelijkheid de
bevoegdheid voor welbepaalde handeling of taken overdragen aan
één of meerdere beheerders of zelfs aan derden.

Art. 13. De functie van beheerder is onbezoldigd.
De leden van de raad van beheer duiden een voorzitter, een

ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Zij
vormen het dagelijks bestuur.

Dit dagelijks bestuur wordt aan de algemene vergadering voor-
gesteld en tevens door deze vergadering benoemd.

Het dagelijks bestuur wordt benoemd voor een periode van vier
jaar en is herverkiesbaar.

Ingeval één dezer bijzondere mandaten voortijdig -om welke
reden dan ook- een einde neemt dan voleindigt een door de
algemene vergadering nieuw benoemde mandataris het mandaat
van diegene die hij/zij vervangt.

Art. 14. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de
voorzitter of 2 van zijn beheerders telkens de belangen van de
vereniging zulks vereisen.

De raad beslist met meerderheid van stemmen. Bij staken van
stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Beheerders die verhindert zijn een vergadering bij te wonen
mogen zich laten vervangen door een andere beheerder mits de
daarbij horende volmachten. Elke beheerder kan slechts drager zijn
van één volmacht.

Art. 15. Geheime stemming is verplicht wanneer het gaat over
het aannemen en ontslaan van personeelsleden. Tevens wanneer de
meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
beheerders het wenst.

Art. 16. De beslissingen van de raad van beheer worden opge-
tekend in notulen getekend door de voorzitter en secretaris.

Art. 17. Onverminderd de bepalingen van artikel 12 alinea 5
hebben zowel de voorzitter als de secretaris voor daden van het
dagelijks bestuur de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegd-
heid.

Voor andere daden dan die van dagelijks bestuur is een beslis-
sing van de raad van beheer vereist en de vereniging is - behoudens
andersluidende beslissing van de raad van beheer - hiervoor slechts
geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de
voorzitter en de secretaris.

Art. 18. De gelden van de vereniging worden bij één of meerdere
financiële instellingen geplaatst die economisch het meest gepast
lijken.

Bedragen in speciën kunnen in het bezit blijven van de penning-
meester of aangestelden van de vereniging, op voorwaarde dat zij
het bedrag van vijfentwintigduizend frank (619,73 EUR) niet over-
schrijden.

HOOFDSTUK V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 19. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig
december van datzelfde jaar. Bij het einde van ieder boekjaar sluit
de raad van beheer de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt
de jaarrekening en begroting van het volgende boekjaar.

Deze worden aan de algemene jaarvergadering ter goedkeuring
voorgelegd.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding en bestemming vermogen
Art. 20. De onderhavige vereniging blijft bestaan zolang er

tenminste drie leden overblijven om het doel waarvoor zij opgericht
is verder na te streven.

Hun plicht is in de eerste plaats de werving van nieuwe leden.
Art. 21. Bij minder dan drie overgebleven leden moeten de leden

bij middel van een ter post aangetekende brief een laatste vergade-
ring houden.

De meerderheid op deze laatste vergadering beslist aan welke
vereniging de roerende activa van de onderhavige vereniging zullen
overgedragen worden. Deze vereniging dient echter eveneens het
doel waarvan sprake in onderhavige statuten na te streven. De
roerende activa worden niet onder de leden verdeeld.

De plicht van de overgebleven leden is een passende oplossing te
zoeken.

HOOFDSTUK VII. — Slotbeschikkingen
Art. 22. Voor alle niet in onderhavige statuten voorziene gevallen

is de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig,
op de vereniging zonder winstoogmerk, van toepassing.

Art. 23. Elke wijziging der staturen moet, binnen de maand
nadat daartoe is besloten, worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch staatsblad.

Hetzelfde geld voor elke wijziging in de raad van beheer.
Opgemaakt te Rijmenam op 4 december 2000.

RAAD VAN BEHEER
Deze algemene vergadering kiest als raad van beheer :
Lutgarde Vandevelde, Rijmenamse weg 169, 2820 Rijmenam.
Paul Thys, Zilverberklaan 4, 2820 Rijmenam.
Jozef Wauters, Beringstraat 68/4, 3190 Boortmeerbeek.
Rudi Lenaerts, Grote Baan 67, 3150 Wespelaar.
Maria Van der Auwera, Stationsplein 6, 2820 Rijmenam.
Johan Hendrickx, Oude Booischotse baan 3, 2820 Rijmenam.
Hilde Schuermans, Kraaivenstraat 7, 2820 Rijmenam.
Deze raad van beheer heeft gekozen als :
Voorzitter : Jozef Wauters, Beringstraat 68/4, 3190 Boortmeer-

beek.
Penningmeester : Paul Thys, Zilverberklaan 4, 2820 Rijmenam.
Secretaris : Lutgarde Vandevelde, Rijmenamseweg 169,

2820 Rijmenam.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1749 (24857 — 24857P)
Diocesaan Fonds Katholiek Onderwijs

Marialand 31
9000 Gent

Identificatienummer : 1749/2001

STATUTEN
Tussen ondergetekenden :

Coorevits, Norbert, directeur van de Diocesane Pedagogische
Begeleidingsdienst, Beekstraat 1, 9030 Mariakerke.

Heyndrickx, Guido, directeur van het Diocesaan Bureau voor het
Katholiek Onderwijs, Hundelgemsesteenweg 239, 9820 Merelbeke.

Van Paepegem, Paul, vicaris-generaal, Jan Roomsstraat 16,
9040 Sint-Amandsberg.

Van den Bossche, Willy, titulair kanunnik, Gildestraat 17,
9000 Gent.

Van den Braembussche, Hubert, voorzitter Diocesane Inrichtende
Machten, Beekstraat 1, 9030 Mariakerke.

Mortier, Willy, diensthoofd financiën Bisdom Gent, Paepestraat 4,
9850 Nevele,
werd op 15 november 2000 overeengekomen een vereniging zonder
winstoogmerk te stichten.

De vier eerstgenoemden, leden van de feitelijke vereniging
« Diocesaan Fonds Katholiek Onderwijs », met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Marialand 31, verklaren, samen met de twee
laatstgenoemden over te gaan tot de omzetting van de feitelijke
vereniging in een vereniging zonder winstoogmerk, teneinde, over-
eenkomstig de wet van 27 juni 1921, de rechtspersoonlijkheid te
verwerven.

Met hetzelfde doel als hierna omschreven in artikel 3 werd op
14 maart 1991 bij KBC een bankrekening geopend, waarvan de
stand op 15 november 2000, samen met de staat van het vermogen
op deze datum, aan deze onderhandse akte wordt aangehecht.
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Alle verrichtingen die sedert 15 november 2000 werden gedaan
door de feitelijke vereniging, worden geacht verricht te zijn door de
vereniging.

De statuten van de vereniging zonder winstoogmerk worden als
volgt vastgesteld :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging heeft als naam : « Diocesaan Fonds
Katholiek Onderwijs ».

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel te Gent.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk
winstoogmerk, de bevordering en ondersteuning van het vrij katho-
liek onderwijs. Voor de verwezenlijking van dit doel kan zij
onroerende en roerende goederen bezitten in eigendom of anders-
zins.

Zo kan zij ten bate van het katholiek onderwijs in het Bisdom
Gent fondsen verzamelen, beheren, in bewaring hebben en
besteden.

Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht en kan
te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier
bedragen. De eerste leden zijn de in aanhef genoemde stichters.

Art. 6. Nieuwe leden worden aanvaard bij beslissing van de raad
van beheer op voordracht van de bisschop van Gent. Elk lid kan uit
de vereniging treden door zijn ontslag in te dienen bij de raad van
beheer.

Een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee
derden van de stemmen worden uitgesloten.

Art. 7. De leden zijn tot geen bijdragen verplicht. Uitgetreden en
uitgesloten leden noch de rechtsopvolgers van gewezen leden
hebben enig recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen
vrijwillige inbrengen of bijdragen niet terugvorderen.

Art. 8. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor
de verbintenissen van de vereniging.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering bestaat uit alle leden der
vereniging. Elk lid beschikt over één stem. Een lid mag een ander
lid vertegenwoordigen, maar kan slechts één volmacht hebben.

Art. 10. Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor de
wijziging der statuten, de benoeming en afzetting van beheerders,
de goedkeuring van rekeningen en begrotingen, de vrijwillige
ontbinding en de uitsluiting van leden.

Art. 11. Elk jaar wordt na afloop van het boekjaar en uiterlijk in
de maand april een gewone algemene vergadering gehouden voor
de goedkeuring van de rekening van het afgelopen jaar en van de
begroting van het volgend jaar.

Art. 12. Buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden telkens de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer één vijfde van de leden erom verzoekt.

Art. 13. Oproepingen tot de algemene vergadering dienen schrif-
telijk te gebeuren ten laatste één week vooraf, onder handtekening
van de voorzitter, van twee beheerders of van een vijfde van de
leden. Alle leden moeten opgeroepen worden.

Bij de oproeping worden vermeld dag, uur en plaats van de
vergadering, alsook de agenda. Deze wordt bepaald door de raad
van beheer, maar elk voorstel, ondertekend door een vijfde van de
leden, moet op de agenda geplaatst worden.

Art. 14. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer of, bij diens verhindering, door
de oudste der aanwezige beheerders, tenzij een eenvoudige meer-
derheid een andere beheerder zou verkiezen.

Art. 15. Tenzij anders bepaald door de wet, worden de besluiten
genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, welk ook het
aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Bij staking
van stemmen beslist de stem van degene die de vergadering voorzit.

Art. 16. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen
buiten de agenda, tenzij twee derden van de aanwezige en verte-
genwoordigde leden hierom verzoeken.

Art. 17. Voor het overige oefent de algemene vergadering haar
bevoegdheid uit overeenkomstig artikelen 5 tot 8, 12 en 20 van de
wet van 27 juni 1921, met name wat betreft de vrijwillige ontbinding
en de statutenwijziging.

Art. 18. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat
op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd. Het wordt
ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een register
bewaard.

Afschriften daarvan worden geldig voor eensluidend onderte-
kend door de voorzitter, een afgevaardigd beheerder, of gezamenlijk
door twee beheerders, en ter beschikking gesteld van leden of
derden die van een wettig belang doen blijken.

TITEL IV. — Bestuur, raad van beheer

Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer,
samengesteld uit tenminste vier beheerders, door de algemene
vergadering benoemd en te allen tijde door deze afzetbaar. De
beheerders oefenen kosteloos hun mandaat uit.

Art. 20. De beheerders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Hun mandaat eindigt slechts door overlijden, ontslag of afzetting.

Art. 21. Indien, om welke reden ook, het aantal beheerders tot
minder dan drie is gedaald, zijn de overige beheerders gemachtigd
en verplicht onverwijld een algemene vergadering samen te roepen
teneinde te voorzien in de benoeming van nieuwe beheerders.
Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige
bevoegdheden van de raad van beheer uit en zijn hiervoor persoon-
lijk aansprakelijk.

Art. 22. De beheerders kiezen onder elkaar een voorzitter, een
penningmeester en een secretaris.

Art. 23. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de
voorzitter of door twee beheerders. Een beheerder kan een ander
beheerder vertegenwoordigen, maar kan slechts één volmacht
hebben.

Art. 24. De raad kan slechts geldig vergaderen, wanneer
tenminste twee derden der beheerders aanwezig of vertegenwoor-
digd is. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter,
of, bij diens verhindering, door de oudste der aanwezige beheer-
ders.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van degene die
de vergadering voorzit.

Art. 25. Van elke vergadering van de raad van beheer wordt een
verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt
goedgekeurd. Het wordt ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en in een register bewaard. Afschriften daarvan worden
geldig voor eensluidend, ondertekend door de voorzitter, een
afgevaardigd beheerder, of gezamenlijk door twee beheerders.

Art. 26. De raad van beheer bestuurt de vereniging. Hij verte-
genwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere machtig-
ing van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitenge-
rechtelijke handelingen. Hij mag aldus alle rechtshandelingen
stellen, zo roerende en onroerende, met inbegrip van de daden van
beschikking, voor zover zij door de wet of de statuten niet aan de
algemene vergadering worden voorbehouden.

Art. 27. De raad kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bevoegd-
heden overdragen aan één of meer beheerders of ook aan derden, al
dan niet lid van de vereniging. Elke delegatie van bevoegdheid is
op ieder ogenblik herroepbaar.

Art. 28. De raad van beheer kan één of meer afgevaardigde
beheerders of ook derden met het dagelijks beheer belasten en hen
machtigen om ter zake, ook afzonderlijk, door hun handtekening
de vereniging te verbinden.

Art. 29. Behoudens uitdrukkelijke algemene of bijzondere last-
geving, volstaat, om de vereniging tegenover derden te vertegen-
woordigen, de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, die
hun bevoegdheid niet hoeven te bewijzen, maar ten aanzien van de
vereniging aansprakelijk zijn.

TITEL V. — Rekening en begroting

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar
moet de raad van beheer aan de gewone algemene vergadering
rekenschap geven over zijn beleid. De raad stelt de rekening vast
over het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar.
Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergadering.
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TITEL VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 31. Tot de vrijwillige ontbinding kan slechts worden
besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20
en volgende van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit,
worden één of meer vereffenaars aangeduid.

Art. 32. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend
maatschappelijk actief, na vereffening der schulden en aanzuivering
der lasten, overgedragen aan een werk met een gelijkaardig doel als
de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering of, bij
ontstentenis hiervan, door de bisschop van Gent.

Art. 33. Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is
de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

TITEL VII. — Benoeming van beheerders

Met éénparigheid van stemmen worden tot beheerder benoemd :
Van Paepegem, Paul, vicaris-generaal, Jan Roomsstraat 16,

9040 Sint-Amandsberg;
Coorevits, Norbert, directeur van de Diocesane Pedagogische

Begeleidingsdienst, Beekstraat 1, 9030 Mariakerke;
Mortier, Willy, diensthoofd financiën Bisdom Gent, Paepestraat 4,

9850 Nevele;
Van den Braembussche, Hubert, voorzitter Diocesane Inrichtende

Machten, Beekstraat 1, 9030 Mariakerke,
die hun opdracht aanvaarden.

RAAD VAN BEHEER

Vervolgens vergadert de raad van beheer en benoemt tot :
Voorzitter : Van Paepegem, Paul, vicaris-generaal, Jan Rooms-

straat 16, 9040 Sint-Amandsberg.
Secretaris : Coorevits, Norbert, directeur van de Diocesane Peda-

gogische Begeleidingsdienst, Beekstraat 1, 9030 Mariakerke.
Penningmeester : Mortier, Willy, diensthoofd financiën Bisdom

Gent, Paepestraat 4, 9850 Nevele.
Tot afgevaardigde-beheerders worden benoemd : Van Paepegem,

Paul en Mortier, Willy, belast met het dagelijks beheer en gemach-
tigd om, elk afzonderlijk, hierin door hun handtekening de vereni-
ging te verbinden.

Bovendien wordt Heyndrickx, Guido, voornoemd, benoemd tot
bijzondere gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27, bevoegd voor het doen uitvoeren van betalingsop-
drachten bij de financiële instellingen.
allen aanvaarden hun opdracht.

Aldus aangenomen te Gent, op 15 november 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1750 (24949)
« Brussels Jazz Orchestra »

Pyckestraat 65
2018 Antwerpen

Identificatienummer : 6176/96

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — RAAD VAN BEHEER

Buitengewone algemene vergadering, d.d. 27 november 2000

1. De raad beslist éénparig de zetel van de v.z.w. Brussels Jazz
Orchestra te verplaatsen naar Borgersteinlei 29, 2800 Mechelen, met
ingang van 27 november 2000.

2. De raad beslist éénparig de aanstelling en hun functie van
volgende personen in de raad van beheer (art.24) :

Voorzitter : Paul Peters, musicus, muziekleraar, directeur muziek-
academie, Jourdanstraat 43, 1060 Brussel.

Ondervoorzitter : Marc Godfroid, docent-musicus, Gaver-
straat 130, 9500 Geraardsbergen.

Penningmeester : Frank Vaganée, docent-musicus, Borgerstein-
lei 29, 2800 Mechelen.

Secretaris : Koen Maes, bediende, Eggelstraat 24, 3560 Lummen.

Bestuursleden :
Serge Plume, musicus, rue de Thibermont 18, 1461 Ittre.
Kurt Van Herck, docent-musicus, Viséstraat 48, 2060 Antwerpen.
Jan Schiettekatte, directeur, Doornbilkstraat 7, 9040 Gent.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering

na goedkeuring en ondertekening van deze notulen.
Opgemaakt te Mechelen, 27 november 2001.

De voorzitter, De ondervoorzitter,
(get.) Paul Peeters. (get.) Marc Godfroid.

De penningmeester, De secretaris,
(get.) Frank Vaganée. (get.) Koen Maes.

De bestuursleden :
(Get.) Serge Plume, Kurt Van Herck en Jan Schiettekatte.

N. 1751 (24819)
Kempens Wielerverbond

De Merodelei 197
2300 Turnhout

Identificatienummer : 440/92

NIEUWE STATUTEN

Tussen ondergetekenden :
Boeckx, Louis, bediende, Zoerselbaar 65, 2390 Westmalle;
De Graef, Hildegard, lerares, Venstraat 7, 2381 Weelde;
Driesen, Rudy, arbeider, Salamanderstraat 60, 2340 Beerse;
Goossens, Ortaire, postbode, Gierlebaan 5, 2350 Vosselaar;
Hermans, Bart, arbeider, Sint-Antoniusbaan 247, 2980 Zoersel;
Jacobs, Francis, arbeider, Akkerpad 48, 2300 Turnhout;
Mathieu, Jan, geneesheer, De Merodelei 197, 2300 Turnhout;
Peeters, Jan, gepensioneerde, Sint Pieterstraat 7,2300 Turnhout;
Vandael, Jan, veiligheidsagent, Europalaan 71, 2470 Retie;
Van den Heuvel, Kristel, arbeidster, Akkerpad 48, 2300 Turnhout;
Van Steen, Martine, huisvrouw, Sint-Antoniusbaan 247,

2980 Zoersel;
Wagemans, Alfons, gepensioneerde, Eugeen Van de Vellaan 11,

2970 Schilde.
Allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen over te

gaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk.

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging neemt de naam aan van Kempens
Wielerverbond, afgekort «K.W.V.»

Art. 2. Zij heeft haar zetel in Turnhout, De Merodelei 197. Binnen
deze gemeente wordt de plaats van de vereniging bepaald of
gewijzigd door de raad van beheer.

Art. 3. De vereniging heeft als doel om met alle middelen die tot
haar beschikking staan, mee te werken aan de ontwikkeling van de
wielersport zowel op competitief als op recreatief niveau. Zij heeft
tot doel de bloei van de wielersport in de Kempen te bevorderen en
zij zal steun en bijstand verlenen aan al de bij haar aangesloten
renners en wielertoeristen.

Art. 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. De algemene
vergadering kan, in de voorwaarden door de wet voorzien, haar
ontbinding uitspreken.

HOOFDSTUK II. — Leden, aanvaarding, ontslagneming, uitsluiting

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. We hebben twee soorten leden : de werkende leden, dit
zijn de persoonlijke leden, en anderzijds de niet-werkende leden,
de renners. Deze niet-werkende leden hebben alleen rechten en
plichten die bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Om als werkend lid tot K.W.V. te kunnen toetreden, moet
eenieder toegelaten worden door de raad van beheer. Als tweede
voorwaarde om toe te treden tot K.W.V. moet eenieder ofwel een
lidkaart B.W.B. ofwel een vergunning B.W.B. (Belgische Wielerbond)
aankopen via K.W.V.

Art. 7. Door de werkende leden is er geen bijdrage verschuldigd
buiten de aankoop van de B.W.B. lidkaart of vergunning.
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Art. 8. Elk lid kan ter aller tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Het lid dat geen nieuwe lidkaart of vergunning B.W.B. aanvraagt,
wordt geacht ontslag te nemen.

Het uitsluiten van een lid kan slechts door de algemene vergade-
ring met een tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmen.

Een uittredend of uitgesloten lid kan geen aandeel opeisen van
het vermogen van K.W.V. en kunnen nooit teruggave van gestorte
bedragen of giften inbrengen.

HOOFDSTUK III. — Beheer

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van minstens drie werkende leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te alle
tijden afzetbaar door de algemene vergadering.

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Een beheerraadmandaat duurt vier jaar, waarna de beheerder

herkiesbaar is.

Art. 10. Om tot de raad van beheer te kunnen worden gekozen
moet men sinds één jaar lid zijn van de vereniging.

Art. 11. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of
afzetting, het aantal beheerders is teruggevallen, dan, blijven deze
beheerders in funktie tot in hun vervanging is voorzien.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een
verslaggever.

De voorzitter of twee beheerders roepen de vergadering bijeen.
Er zijn minimum twee vergaderingen per maand tijdens het wieler-
wegseizoen en één per maand tijdens het tussenseizoen.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn
taak over, of wordt deze funktie waargenomen door de bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.

Art. 13. De raad van beheer vergadert slechts geldig als de helft
van de beheerders aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.
Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn
vervanger.

Van iedere vergadering wordt door de verslaggever een verslag
gemaakt dat door de voorzitter en de verslaggever wordt onderte-
kend.

De gang van zaken van de beheerraadsvergaderingen wordt
geregeld in het reglement van inwendige orde.

Art. 14. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
lingen.

De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden met
uitzondering van degene die door de wet aan de algemene verga-
dering zijn voorbehouden.

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van twee beheerders.

De raad van beheer vaardigt het reglement van inwendige orde
uit.

Art. 15. De beheerders gaan geen persoonlijke verplichtingen
aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aanspra-
kelijkheid blijft beperkt tot het vervullen van de gegeven opdracht
en tot de in hun beheer bedreven misdrijven.

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergadering

Art. 16. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende
leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of bij afwezigheid
van deze door de ondervoorzitter.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen bij volmacht door

een ander werkend lid, noch door een derde.

Art. 17. Behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergade-
ring :

a) Wijzigingen van de statuten.
b) Benoeming en afzetting van de beheerders.
c) Uitsluiting van de leden.
d) Goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen.
e) Vrijwillige ontbinding van de vereniging.

De andere funkties zijn voor de raad van beheer.

Art. 18. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar bijeengeroepen in de maand februari.

De beheerraad kan de algemene vergadering meermaals bijeen-
roepen per jaar indien zij dat nodig acht.

Als tien werkende leden schriftelijk de bijeenroeping van de
algemene vergadering vragen, dan moet de beheerraad de alge-
mene vergadering bijeenroepen.

De oproepingsbrief voor de algemene vergadering moet onderte-
kend zijn door de voorzitter en de secretaris.

Alle werkende leden moeten per gewone brief worden opge-
roepen minstens tien dagen vóór de algemene vergadering.

Deze oproepingsbrief moet de plaats, datum, uur en dagorde van
de algemene vergadering bevatten. Deze dagorde wordt opgesteld
door de raad van beheer.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens
vijf werkende leden moet eveneens op de agenda worden geplaatst.
Alleen de onderwerpen op de dagorde worden besproken op de
algemene vergadering.

Art. 19. Beslissingen van de algemene vergaderingen.
De besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid der

stemmen behalve in door de wet voorziene uitzonderingen.
Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn

plaatsvervanger.
Tweederdemeerderheid der stemmen is nodig bij statuutwijzi-

gingen, vrijwillige ontbinding, uitsluiting van leden.
Bij statuutswijzigingen en vrijwillige ontbinding is er ook een

tweederde aanwezigheid vereist na een oproeping die deze punten
vermeldt op de dagorde.

Als deze tweederde aanwezigheid niet bereikt is, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden, die wel kan beslissen :
wel tweederde der stemmen maar ongeacht de aanwezigheid.

Deze besluiten moeten door de rechtbank van eerste aanleg
worden bekrachtigd.

Art. 20. De verslaggever maakt de notulen van de algemene
vergadering, deze worden ondertekend door de voorzitter, de
secretaris en de verslaggever.

Alle leden krijgen inzage in dit verslag.

HOOFDSTUK V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 21. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december. Elk jaar op 31 december worden de
rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten. Deze rekeningen,
alsmede de begroting van het volgend boekjaar, worden onder-
worpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 22. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering een of meerdere vereffenaars. De algemene
vergadering bepaalt ook hun bevoegdheid en de vereffingsvoor-
waarden.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als K.W.V. nastreeft.

Art. 24. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
vermeld geldt de wet van 27 juni 1921.

HOOFDSTUK VII. — Aanstelling raad van beheer

Art. 25. Na goedkeuring van de statuten, worden tot leden van
de raad van beheer aangesteld :

Boeckx, Louis, De Graef, Hildegard, Driesen, Rudy, Goossens,
Ortaire, Hermans, Bart, Jacobs, Francis, Mathieu, Jan, Peeters, Jan,
Vandael, Jan, Van den Heuvel Kristel, Van Steen, Martine, Wage-
mans, Alfons.

De raad van beheer heeft gekozen als :
Voorzitter : Vandael, Jan.
Ondervoorzitter : Hermans, Bart.
Secretaris/verslaggever : De Graef, Hildegard.
Penningmeester : Jacobs, Francis.
Clubdokter : Mathieu, Jan.
Ploegleiders : Boeckx, Louis, Goossens, Ortaire.
Verzorger/materiaal : Driesen, Rudy.
Kledij : Van den Heuvel, Kristel.
Werkende leden : Peeters, Jan, Van Steen, Martine, Wagemans,

Fons.
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Aldus opgemaakt in twaalf exemplaren en aangenomen in eenpa-
righeid der stemmen tijdens de stichtingsvergadering gehouden te
Turnhout, op dinsdag 27 november 1991.

Aanpassing van de statuten doorgevoerd en aangenomen in
eenparigheid der stemmen tijdens de extra algemene vergadering
van dinsdag 7 november 2000.

(Get.) Vandael, Jan, (Get.) Hermans, Bart,
voorzitter. ondervoorzitter.

(Get.) De Graef, Hildegard, (Get.) Jacobs, Francis,
secretaris. penningmeester.

(Get.) Mathieu, Jan, (Get.) Boeckx, Louis,
clubdokter. ploegleider.

(Get.) Goossens, Ortaire, (Get.) Driesen, Rudy,
ploegleider. verzorger/materiaal.

(Get.) Van den Heuvel, Kristel, (Get.) Peeters, Jan,
kledij. medewerker.

(Get.) Van Steen, Martine, (Get.) Wagemans, Alfons,
medewerker. medewerker.

N. 1752 (16458 — 16458P)
« Let’s Move »

Loviestraat 14
8430 Middelkerke

Identificatienummer : 1752/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Baert, Jean-Luc, zelfstandige, Loviestraat 14, 8433 Middel-

kerke.
2. Ghysens, Ruth, verpleegkundige, Nieuwstraat 214,

3511 Hasselt.
3. Frères, Muriel, gepensioneerde, J. Casselaan 15 0201,

8430 Middelkerke.
4. Deflandre, Daniel, monteur, J. Casselaan 15 0201, 8430 Middel-

kerke,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van
27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen :

I. Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Let’s Move »,
vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd in de agglomeratie Middel-
kerke. Het huidig adres is Loviestraat 14, 8430 Middelkerke.

De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij
eenvoudige beslissing van de raad van beheer.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel sport, animatie en kinder
opvang.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die dit doel
kunnen bevorderen. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen enkel voer zover de
opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor
zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en
kan te allen tijde ontbonden worden.

II. Leden, bijdragen, verplichtingen

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens, drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. De
vereniging telt werkende en/of niet-werkende leden.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die door de
raad van beheer als zodanig wordt toegelaten.

Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te
richten aan de raad van beheer.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging
toelaten.

Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum
BEF 1 000.

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet bij aangetekende brief aan de raad van beheer

ter kennis worden gebracht.
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te

nemen.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergade-

ring en met meerderheid van twee derde van de stemmen uitge-
sproken worden.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

III. Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste drie en ten hoogste tien personen, die lid zijn van de
vereniging.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en worden
aanvaard met gewone meerderheid van stemmen. Ze zijn ten allen
tijde door deze afzetbaar met een meerderheid, van twee derde van
de stemmen.

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder

worden binnen een maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

Art. 12. Om tot beheerder verkozen te kunnen worden, moet
men voldoen aan de volgende voorwaarden :

Lid zijn van de vereniging.
Minimum 18 jaar zijn.

Art. 13. Beheerders worden benoemd voor een termijn van 2 jaar
en kunnen opnieuw verkozen worden. Bij tussentijdse verkiezingen
wordt de termijn beperkt tot de eerstvolgende algemene vergade-
ring. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting,
het aantal beheerders is teruggevallen, dan blijven de beheerders in
functie, totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter
(eventueel één of meer ondervoorzitters), een secretaris en een
penningmeester.

Art. 15. De voorzitter roept de raad bijeen en zit de vergade-
ringen voor. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering
voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheerders.

De vergadering kan ook bijeengeroepen worden op verzoek van
tenminste twee leden. Bij een bijzondere vergadering moeten de
aanvragers vooraf de punten opgeven die zij op de agenda wensen
te plaatsen.

Art. 16. De raad kan slechts beslissen indien ten minste de helft
van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking of gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en inge-
schreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die
moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Art. 18. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van beheer benoemt en ontslaat (zelf of door een
lasthebber) de leden van het personeel van de vereniging. Hij
bepaalt hun taken en hun bezoldigingen.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde hande-
lingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een
van de beheerders of zelfs aan een andere persoon die lid is van de
vereniging.

De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig
oordeelt.

De raad kan uit zijn leden een afgevaardigde beheerder of
directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast.
Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en
tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der
Postcheques, banken, spaarkassen, en andere financiële diensten en
instellingen.
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Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de
bijzondere opdrachten vallen, en waarvan de waarde 10 000 BEF te
boven gaat, is de vereniging slechts verbonden door de handteke-
ning van twee beheerders.

Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten
aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige
machtiging.

IV. Algemene vergadering
Art. 19. De algemene vergadering is samengesteld uit alle

werkende leden, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van beheer of, bij ontstentenis door één van de leden van de raad
van beheer.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Art. 20. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van beheer-
ders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig
ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 21. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij met ten minste eenmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar.

De raad van beheer is bovendien verplicht wanneer een derde
van de werkende leden daarom verzoekt een buitengewone alge-
mene vergadering bijeen te roepen.

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig
te zijn ondertekend zijn door de voorzitter, twee beheerders of een
derde van de leden. Alle werkende leden moeten worden opge-
roepen, bij gewone brief, ten minste acht dagen voor de vergade-
ring.

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgesteld door de raad van
beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten
minste een twintigste van de leden moet eveneens op de agenda
worden vermeld.

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet behandeld
worden.

Art. 22. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij standing van stemmen beslist de stem van de voor-
zitter.

Art. 23. Voor het uitsluiten, van een lid is om geldig te stemmen
de aanwezigheid van twee derde der werkende leden vereist. De
persoon in kwestie moet desgewenst kunnen gehoord worden. De
stemming moet geheim gebeuren. Een meerderheid van twee derde
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is noodzakelijk.

Art. 24. Tot wijziging van de statuten en ontbinding van de
vereniging kan slechts worden besloten indien het op de oproeping
is vermeld, en indien tweederde van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen; een door deze tweede vergadering
genomen besluit tot wijziging of ontbinding moet door de Burger-
lijke Rechtbank worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op de tweede vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
éénparigheid van stemmen worden besloten.

Art. 25. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en opge-
nomen wordt in een bijzonder register.

Uittreksels daarvan worden ondertekend door de voorzitter en
de secretaris of door twee beheerders. Leden alsook derden, die van
een belang doen blijken, hebben het recht om image en afschrift van
de notulen te vragen.

V. Begrotingen, rekeningen
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot

31 december.
In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de

oprichting tot 31 december.
De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor

en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

VI. Ontbinding, vereffening

Art. 27. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en
van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergade-
ring tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in artikel 24.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 28. Voor alles wat in deze statuten niet duidelijk is geregeld,
blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Art. 29. Voor de eerste maal werden uit de stichtende leden
volgende personen als raad van beheer aangesteld. Zij verdeelden
de onderscheiden functies als volgt :

Voorzitter : Baert, Jean-Luc, Loviestraat 14, 8433 Middelkerke.
Secretaris : Ghysens, Ruth, Nieuwstraat 214, 3511 Hasselt.
Penningmeester : Baert Jean-Luc, Loviestraat 14, 8433 Middel-

kerke.
Beheerders :

Frères, Muriel, J, Casselaan 15 0201, 8430 Middelkerke.Deflandre,
Daniel, J.Casselaan 15 0201, 8430 Middelkerke.

Middelkerke, 30 juni 2000.
(Get.) Baert, Jean-Luc; Ghijsens, Ruth; Frères, Muriel; Deflandre,

Daniel.

N. 1753 (25127)
Société de Tir les Carabiniers Castellois

Rue de Brocqueroy 1
7061 Casteau (Soignies)

Numéro d’identification : 1484/72

DISSOLUTION

Extraits des délibérations de l’assemblée générale
extraordinaire du 10 novembre 2000

Présents : Boisdequin, Max; Hanuise, Marc; Flamand, Raymond;
Beausart, Paul; Fort, Alice; Gosselin, Fabrice; Turine, Denise; Fran-
çois, Pierre; Martin, José; Fostier, Léon.

Procuration de : Desquesnes, Joseph et Antoine, Berthe.
Excusés : Glineur, Alberty et Delhaye, Odette.
M. Boisdequin, Max, absent au vote et excusé.
Cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée en

fonction des nouvelles lois relatives au tir sportif par armes à feu.
Après avoir pris connaissance des nouvelles dispositions,

l’assemblée décide par vote secret la dissolution pure et simple de
l’a.s.b.l.

Le président : Boisdequin, Max; chaussée de Bruxelles 31,
7061 Casteau (Soignies).

Le secrétaire : Flamand, Raymond, parc du Bois de Mons 42,
7000 Mons.

(Suivent les signatures.)

N. 1754 (07970)
« Good Vibrations »

2600 Berchem
Identificatienummer : 19256/92

ONTBINDING — VEREFFENING

Uittreksel uit het verslag
van de algemene vergadering van 25 februari 2000

De ontbinding van de v.z.w. daar zij reeds gedurende een paar
jaar op non-aktief stond.

De vergadering werd geopend om 14 uur, en werd bijgewoond
door twee derde van de leden.

Aangezien er nog maar drie leden zijn, namelijk : Alex Van Eygen,
Philippe Vuylsteke en Stefan van den berg, respectievelijk voor-
zitter, penningmeester en secretaris, was het voldoende deze drie
mensen uit te nodigen.

Stefan van den berg, liet zich vertegenwoordigen door Ph. Vuyl-
steke.
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Ontbindingbesluit

Daar de v.z.w. reeds gedurende een paar jaar op non-aktief staat,
is het verstandig deze te stoppen.

Er zijn geen schulden die nog moeten betaald worden van
mogelijke partijen.

Er is geen nettoactief, noch onroerend goed verbonden aan de
v.z.w., dus er zullen geen vereffenaars moeten worden bekendge-
maakt.

De vergadering werd gesloten om 15 u. 20 m.

De voorzitter,
(get.) A. Van Eygen.

N. 1755 (16347)
Musée des Transports en Commun du Pays de Liège

4020 Liège

Numéro d’identification : 5396/86

DÉMISSIONS — RÉÉLECTIONS
NOMINATION — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale et conseil d’administration
tenus le 22 juin 2000

1. L’assemblée acte :

La démission de M. Freddy Joris de ses mandats d’administrateur
représentant le TEC Liège-Verviers et de président du conseil
d’administration de l’a.s.b.l.

La démission de M. Jean-Pierre Delfosse de son mandat d’admi-
nistrateur représentant le Ministre président de la Région wallonne
chargé du tourisme.

2. L’assemblée reconduit dans leur mandat de commissaire aux
comptes :

Représentant le TEC Liège-Verviers : M. Dominique Thonnard,
rue de Liège 173, à 4800 Verviers.

Représentant le GTG : M. Jacques Braive, rue du Batty 11,
à 4000 Liège.

3. Le conseil d’administration nomme en qualité de président du
conseil d’administration : M. Hector Magotte, administrateur repré-
sentant le TEC Liège-Verviers, en Féronstrée 92, à 4000 Liège.

4. Le conseil reconduit dans leur mandat :

M. François Malvaux : vice-président.

M. Alain Hölter : administrateur fondé de pouvoir.

M. Jean-Henri Renard : secrétaire.

M. Rodolphe Dieudonne : trésorier.

(Signé) Alain Hölter, (Signé) François Malvaux,
administrateur fondé de pouvoir. vice-président.

N. 1756 (18466)
Belgische Arachnologische Vereniging

1000 Brussel

Identificatienummer : 19547/86

RAAD VAN BEHEER

Op de algemene vergadering van « Arabel », Belgische Arachno-
logische Vereniging, op 29 januari 2000, in het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29,
1040 Brussel, werd een nieuwe beheerraad verkozen. Aanleiding
van de afzetting van de oude beheerraad en de benoeming van
nieuwe bestuursleden is het vervallen van het vierjaarlijkse
mandaat van de beheerraad.

De volgende wijziging van de beheerraad werd door de aanwe-
zige leden unaniem goedgekeurd :

Voorzitter : Jean-Pierre Maelfait werd vervangen door
Mark Alderweireldt.

Ondervoorzitter : Léon Baert werd vervangen door Dries Bonte.
Secretaris : Rudy Jocqué werd vervangen door Frederik Hend-

rickx.
Penningmeester : Robert Bosmans werd vervangen door

Shirley Gurdebeke.
(Get.) Jean-Pierre Maelfait, (Get.) Mark Alderweireldt,
uittredend voorzitter. intredend voorzitter.
(Get.) Rudy Jocqué, (Get.) Frederik Hendrickx,
uittredend secretaris. intredend secretaris.
(Get.) Robert Bosmans, (Get.) Shirley Gurdebeke,
uittredend penningmeester. intredend penningmeester.

N. 1757 (22644)
« Belgian Industrial Vision Association »,

en abrégé : « BIVA »

Boulevard A. Reyers 80
1030 Bruxelles

Numéro d’identification : 16587/95

DISSOLUTION
NOMINATION DE LIQUIDATEUR — LIQUIDATION

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 octobre 2000

Après délibération, l’assemblée à la majorité des deux tiers de ses
membres présents ou représentés :

Décide de mettre l’association en liquidation.
Nomme M. Looghe, employé, Dorpstraat 219, 3078 Kortenberg,

comme liquidateur de l’association qui accepte cette nomination. Il
aura le pouvoir le plus étendu pour accomplir sa mission.

Décide que l’actif net après la liquidation de l’association sera
destiné à AIM Belgium a.s.b.l., boulevard A. Reyers 80,
1030 Bruxelles.

Divers
L’assemblée générale confirme que la personne ci-après a tous

pouvoirs pour les opérations financières pour un montant illimité :
M. Looghe, liquidateur.
La présente décision enlève tous pouvoirs de signature à

MM. Joannes, Dewinter et Capitaine.
(Signé) Eric Berg, (Signé) Herman Looghe,
président. liquidateur.

N. 1758 (23194)
Royal Cercle nautique dinantois

5500 Dinant
Numéro d’identification : 600/25

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale statutaire du 4 novembre 2000
Président : Dethise, Jean-Claude, route de Pessoux 68,

5590 Haversin;
Vice-président : Burny, Jean-Pierre, route des Forges 68,

5500 Anseremme;
Secrétaire : Delvigne, Francine, route de Pessoux 68,

5590 Haversin;
Trésorier : Fivet, Daniel, route de Walzin 24, 5500 Dréhance;

Administrateurs :
Bodaux, Pierre, rue des Forges 28, 5500 Anseremme;
Gilain, Marc, rue Genard 12, 5500 Dinant;
Frys, Vincent, Charreau de Dréhance 46, 5500 Anseremme;
Fashold, Christine, rue Genard 12, 5500 Dinant;
Libert, Robert, rue A. Caussin 13, 5500 Anseremme;
Richard, Marc, rue du Tige 41, 5500 Dréhance;
Burny, Christian, rue S’ul Try 13, 5523 Sommière;
Collin, Daniel, rue Arbre Sainte-Barbe 368, 4000 Rocourt;
Boone, Pol, rue des Massennes 11, 5501 Awagne.
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N. 1759 (25043)
Katholiek Secundair Onderwijs Limburg (Bocholt),

afgekort : « KSOL-Bocholt »

Kaulillerweg 3
3950 Bocholt

Identificatienummer : 14350/90

BENOEMING — ONTSLAG
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — VERBETERING

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering
van 29 november 2000

De algemene vergadering beslist onder meer het volgende :
1. Maatschappelijke zetel :
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt,

Kaulillerweg 3.
2. Ontslag beheerder :
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgend lid

van de raad van beheer : Clauwers, Laurent, ere-directeur S.O.,
Brogelerweg 56, 3950 Bocholt.

3. Benoeming beheerders :
De algemene vergadering heeft benoemd tot leden van de raad

van beheer voor een periode van zes jaren :
Weltjens, Eliane, regentes, Winnerstraat 86, 3941 Eksel
Vandeweyer, Lambert, leraar, Vinkstraat 10, 3950 Bocholt.
4. Verbetering vorige publicatie : de identiteit van volgende

beheerders is :
Coolen, Eric, in plaats van Coolen, Erik, Stramproyerweg 32,

3950 Bocholt.
Grossen, Irène, in plaats van Gorsen Irène, Souheideweg,

3950 Bocholt.

Bocholt, 6 december 2000

(Get.) Coolen, Eric, (Get.) Palmans, Mathieu,
voorzitter. secretaris.

N. 1760 (20087 — 20087P)
Eendracht Parochie Berg-Waterloos

Drievekkenweg 81
3680 Maaseik

Identificatienummer : 1760/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
De heer Damiaens, Jean, ingenieur, Waterlozeweg 46,

3680 Maaseik.
De heer Geron, Johan René, gepensioneerde, Drievek-

kenweg 1/A, 3680 Maaseik.
De heer Geyens, Michel, gepensioneerde, Drievekkenweg 81,

3680 Maaseik.
De heer Leurs, Paul, gepensioneerde, Waterlozeweg 122,

3680 Maaseik.
Mevr. Sicora, Annick, interieurverzorgster, Opoeterseweg 34,

3680 Maaseik.
De heer Vissers, Gerard, priester, Sint-Lambertuskerkstraat 22,

3680 Maaseik,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van
27 juni 1921, met de volgende statuten :

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Eendracht Parochie
Berg-Waterloos », v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3680 Maaseik,
Drievekkenweg 81.

De zetel kan door een beslissing van de raad van beheer bij
gewone meerderheid worden verplaatst.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : het organiseren van activi-
teiten van culturele, religieuze en sociale aard in de parochiezaal
Eendracht te Berg-Waterloos, de zorg en het onderhoud van voor-
noemde zaal, het verlenen van steun voor de werking van de
verenigingen van de parochie O.L.V.-Hulp der Christenen Berg-
Waterloos te Neeroeteren-Maaseik.

Met het oog op het verwezenlijken van dit doel, mag de vereni-
ging roerende en onroerende goederen kopen, verkopen,
vervreemden, huren of verhuren, hypothekeren, ontlenen of
uitlenen, in erfpacht geven of nemen, in concessie nemen, schen-
kingen en handgiften ontvangen, op voorwaarde dat de opbrengst
wordt bestemd voor het maatschappelijk doel van de vereniging.

Tevens mogen ook andere activiteiten, inclusief bijkomstige
handelsdaden, worden georganiseerd, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. — De leden

Art. 5. Het aantal leden bedraagt minstens drie.

Art. 6. Iedere natuurlijke persoon kan, mits toestemming van de
raad van beheer, lid worden van de vereniging.

Art. 7. Het lid dat ontslag wenst te nemen, richt hiertoe een
aangetekend schrijven aan de raad van beheer.

De raad van beheer kan dit ontslag weigeren, indien door dit
ontslag het aantal leden lager zou worden dan drie. In dat geval
roept de raad van beheer de algemene vergadering samen ten einde
over de ontbinding van de vereniging te beslissen.

Anderzijds kan de raad van beheer een lid wegens ernstige
redenen uitsluiten. Deze beslissing dient bekrachtigd te worden op
de eerstvolgende algemene vergadering.

Een lid dat uitgetreden of uitgesloten is, kan geen schadevergoe-
ding of teruggave uit welke hoofde ook, eisen.

HOOFDSTUK III. — De raad van beheer

Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste 3 leden.

Art. 9. De beheerders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Ze worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun mandaat is kosteloos.
Hun benoeming, ontslag of afzetting wordt binnen de maand

ingediend bij de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor publicatie.

Art. 10. Het ontslag van een beheerder gaat pas in na de eerst-
volgende algemene vergadering.

Art. 11. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
secretaris en penningmeester en één of meerdere ondervoorzitters.
De functie van penningmeester mag gecumuleerd worden met deze
van ondervoorzitter of van secretaris.

Art. 12. De beslissingen van de raad van beheer worden
genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend. Voor een geldige beslissing
is vereist dat de meerderheid van de leden van de raad van beheer
aanwezig zijn.

Art. 13. Van iedere vergadering worden notulen opgesteld die
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en die door
de secretaris of een ander door de beheerraad aangewezen lid van
de raad van beheer worden bijgehouden in een daartoe bestemd
register.

Art. 14. De raad van beheer leidt de vereniging en vertegen-
woordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aange-
legenheden en rechtshandelingen behalve voor deze die de wet of
de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering hebben
voorbehouden.

Voor handelingen van de vereniging is de handtekening van
minstens 2 leden van de beheerraad vereist, behoudens ingeval van
verhuring van de parochiezaal, waarvoor enkel de handtekening
van de penningmeester of een ander daartoe aangesteld persoon is
vereist.

Art. 15. De raad van beheer kan eventueel aan één van haar
leden, aan een gewoon lid of aan een derde het dagelijks bestuur
van de vereniging overdragen. Deze kan de vereniging voor wat de
daden van dagelijks bestuur betreft, geldig vertegenwoordigen.

De raad van beheer kan deze persoon eveneens ontslaan van zijn
bevoegdheden.
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HOOFDSTUK IV. — De algemene vergadering

Art. 16. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
van de vereniging.

Ieder lid, inclusief de beheerders, beschikt over slechts één stem.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering

laten vertegenwoordigen middels een geschreven en ondertekende
volmacht. Een lid mag echter over niet meer dan één volmacht van
een ander lid beschikken.

Art. 17. De algemene vergadering is bevoegd voor :
het benoemen, afzetten en ontslaan van de beheerders;
het wijzigen van de statuten;
het ontbinden van de vereniging;
het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen;
het uitsluiten van een lid.

Art. 18. De algemene vergadering wordt samengeroepen door
de raad van beheer en dit minstens tien dagen voor de datum van
de vergadering.

De oproepingsbrief wordt ondertekend door de voorzitter en de
secretaris of door twee beheerders en vermeldt de dag, het uur en
de plaats van de algemene vergadering.

Bij de oproepingsbrief wordt tevens de dagorde van de algemene
vergadering vermeld.

Indien 25 % van de leden het ten laatste drie dagen voor de
vergadering vragen, kunnen bijkomende punten aan de dagorde
worden toegevoegd.

Art. 19. De jaarlijkse algemene vergadering gaat door in de
maand maart.

Art. 20. Indien minstens 30 % van de leden het vragen, dient de
raad van beheer een algemene vergadering samen te roepen.

De raad van beheer roept eveneens de algemene vergadering
samen, indien door overlijden van een lid het aantal leden minder
dan drie bedraagt. In dat geval beslist de algemene vergadering
over de ontbinding van de vereniging.

Art. 21. De besluiten van de algemene vergadering zijn geldig
indien ze genomen zijn bij gewone meerderheid van de aanwezige
leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van
degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

Art. 22. Er kan enkel tot statutenwijziging of tot ontbinding van
de vereniging worden besloten, indien dit op de oproepingsbrief is
vermeld en tevens vermeld is welke wijziging in de statuten dient
te worden aangebracht.

De algemene vergadering kan slechts geldig over een statuten-
wijziging of ontbinding beraadslagen indien twee derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging is slechts
geldig indien twee derde van de aanwezige leden ermee
instemmen.

Indien er niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, wordt binnen de maand een nieuwe algemene vergadering
samengeroepen. Ook in dit geval kan een statutenwijziging of
ontbinding slechts aangenomen worden met een twee derde meer-
derheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er is echter
niet vereist, in tegenstelling tot de eerste vergadering, dat twee
derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter
twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is,
moet deze beslissing bekrachtigd worden door de rechtbank van
eerste aanleg.

Art. 23. De procedure van artikel 22 wordt eveneens gevolgd
indien een wijziging van het doel van de vereniging op de dagorde
staat. In dat geval is echter wel de eenparigheid van stemmen
vereist.

Art. 24. Voor het uitsluiten van een lid, is een twee derde
meerderheid van de aanwezige leden vereist.

Art. 25. Van elke vergadering worden door de secretaris of zijn
daartoe aangeduide vervanger, notulen opgesteld, welke bewaard
worden in een daartoe bestemd register. De notulen worden geldig
ondertekend door de secretaris en de voorzitter of door 2 leden van
de beheerraad.

HOOFDSTUK V. — Rekeningen en begrotingen

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De begroting en de rekeningen worden ter goedkeuring voorge-

legd aan de algemene vergadering.
In afwijking van het voorgaande, loopt het eerste boekjaar vanaf

de oprichting van de vereniging tot 31 december 2000.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 27. In geval van ontbinding door de algemene vergadering
of gerechtelijke ontbinding, benoemt de algemene vergadering of de
rechtbank, één of meer vereffenaars.

Zij bepaalt eveneens de vergoedingen voor de vereffenaar(s).

Art. 28. Het netto-actief zal geschonken worden aan de paro-
chiale werken van de parochie O.L.V.-Hulp der Christenen Berg-
Waterloos.

Indien deze vereniging niet meer bestaat, zal de algemene verga-
dering in het ontbindingsbesluit bepalen aan welke vereniging het
netto-actief zal worden geschonken.

Slotbepaling

Art. 29. Voor al wat niet in de statuten bepaald is, blijft de wet
van 27 juni 1921 van toepassing.

Aldus opgemaaktop 28 juni 2000.
Maaseik, 1 juli 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

RAAD VAN BEHEER

De algemene stichtingsvergadering d.d. 28 juni 2000 heeft over-
eenkomstig de statuten tot beheerders benoemd :

Damiaens, Jean, ingenieur, Waterlozeweg 46, 3680 Maaseik.
Geron, Johan René, gepensioneerde, Drievekkenweg 1/A,

3680 Maaseik.
Geyens, Michel, gepensioneerde, Drievekkenweg 81,

3680 Maaseik.
Leurs, Paul, gepensioneerde, Waterlozeweg 122, 3680 Maaseik.
Sicora, Annick, interieurverzorgster, Opoeterseweg 34,

3680 Maaseik.
Vissers, Gerard, priester, Sint-Lambertuskerkstraat 22,

3680 Maaseik,
allen van Belgische nationaliteit.

Vervolgens heeft de raad van beheer de volgende personen
aangesteld tot :

Voorzitter : De heer Paul Leurs.
Ondervoorzitter : Mevr. Annick Sicora.
Secretaris : De heer Michel Geyens.
Penningmeester : De heer Jean Damiaens.

Maaseik, 28 juni 2000.

(Get.) Paul Leurs, (Get.) Michel Geyens,
voorzitter. secretaris.

N. 1761 (10278 — 10278P)
BBC Sint-Katelijne-Waver

Clemenceaustraat
2860 Sint-Katelijne-Waver

Identificatienummer : 1761/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Wilfried Belmans, leraar, Lange Zandstraat 24A, 2860 Sint-Kate-

lijne-Waver;
Luc De Keyser, bediende, Valkstraat 113, 2860 Sint-Katelijne-

Waver;
Marc De Wit, spoorwegbeambte, Begoniastraat 62, 2860 Sint-

Katelijne-Waver;
Herman Pauwels, leraar, Slachthuislaan 44, 2800 Mechelen;
Johan Rheinhard, bediende, Kerkhoflei 36, 2800 Mechelen;
Willy Rynders, arbeider, Liersesteenweg 164, 2860 Sint-Katelijne-

Waver;
Jan Van Itterbeeck, leraar, Molenvelden 19, 2860 Sint-Katelijne-

Waver;
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Louis Van Reeth, vertegenwoordiger, Nokerstraat 41,
2800 Mechelen;

Bavo Winkelmans, boekhouder, Clemenceaustraat 21, 2860 Sint-
Katelijne-Waver,
allen van de Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten
de volgende zijn :

TITEL I. — Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « BBC Sint-Katelijne-
Waver v.z.w. ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Katelijne-
Waver.

Art. 3. Doel : Het promoten van actieve sportbeoefening.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vijf
bedragen.

De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
Zijn werkende leden :

zij die bij deze akte verschijnen;
ieder toetredend lid dat als dusdanig wordt toegelaten bij beslis-

sing genomen door de raad van beheer, met de twee derden van het
aantal beheerders.

Niet-werkende leden hebben uitsluitend de rechten en plichten,
bepaald door het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Om werkend lid te kunnen worden, dient een aangete-
kend schrijven gericht te worden aan de voorzitter of aan de
secretaris van de raad van beheer. De raad van beheer is verplicht
binnen een termijn van twee maanden een beslissing te nemen over
de aanvraag en deze ter kennis te brengen van de aanvrager. De
raad van beheer beslist bij gewone meerderheid.

Art. 7. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan
wordt vastgesteld door de raad van beheer. Zij kan niet meer
bedragen dan tienduizend frank.

Art. 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht. Het lid, dat de door hem verschuldigde
bedragen niet betaalt, is automatisch ontslagnemend. De uitsluiting
van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen worden
uitgesproken.

Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van Beheer

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste vijf en ten hoogste acht leden die lid zijn van de
vereniging.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te
allen tijde door deze afzetbaar. Het mandaat van de eerste raad van
beheer loopt tot 30 september 1996. Het mandaat van de raad van
beheer eindigt op de dag van de jaarlijkse statutaire algemene
vergadering.

De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 11. § 1. Aan de algemene vergadering wordt een lijst met de
namen van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en het
lid (= de vier handtekeninghouders bij de K.B.B.B.) ter goedkeuring
voorgelegd. Deze lijst moet goedgekeurd worden bij gewone meer-
derheid van stemmen.

In geval van niet-aanvaarding door de algemene vergadering
moet een nieuwe lijst met de vier namen ter goedkeuring worden
voorgelegd tijdens een buitengewone algemene vergadering.

§ 2. Voor de overige vier mandaten in de raad van beheer moeten
de kandidaat-beheerders hun kandidatuur via een eenvoudig
schrijven indienen bij de voorzitter van de raad van beheer, uiterlijk
drie dagen vóór de algemene vergadering.

Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, zal er
een geheime verkiezing met stembriefjes worden georganiseerd.
Deze verkiezing wordt geleid door de voorzitter of eventueel het
lid met de hoogste leeftijd van de algemene vergadering.

Degenen die de meeste stemmen behalen, worden als verkozen
beschouwd.

Art. 12. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig beheerder door de raad van beheer gecoöpteerd. Hij
voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.
Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het
aantal beheerders is teruggevallen tot minder dan vijf, blijven de
beheerders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Indien nodig, worden de mandaten (voorzitter,...) binnen de raad
van beheer herschikt.

Art. 13. § 1. De raad van beheer bestaat uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventuele
andere mandaten nodig voor de goede werking van de vereniging.

Het mandaat van ondervoorzitter wordt bij eenvoudige meerder-
heid in de raad van beheer toegewezen.

De voorzitter of de secretaris of drie beheerders roepen de raad
bijeen.

De voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van de
voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de aanwezige
beheerder met de hoogste leeftijd.

§ 2. De raad vergadert slechts geldig voor zover de helft van de
beheerders aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de dienst-
doende voorzitter.

§ 3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die worden
ondertekend, hetzij door de voorzitter en de secretaris, hetzij door
drie beheerders, en die worden ingeschreven in een daartoe
bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere
akten, worden geldig ondertekend, hetzij door de voorzitter en de
secretaris, hetzij door drie beheerders.

Art. 14. § 1. De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke
reglementen uit die hij nodig oordeelt.

§ 2. De raad van beheer is verplicht jaarlijks de rekening van het
verlopen dienstjaar en de begroting van het volgend dienstjaar aan
de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.

Rekening en begroting zijn bij de penningmeester ter beschikking
van alle leden van de algemene vergadering vanaf uiterlijk drie
dagen voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

TITEL IV. — Algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle

werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de beheerder met de hoogste leeftijd. Een
lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid
vertegenwoordigen, mits voorlegging van een eigenhandig
geschreven volmacht. Elk lid beschikt over één stem op de algemene
vergadering.

Art. 16. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van beheer-

ders, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en
rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van
beheer.

Art. 17. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.

Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begrotingen van het volgend jaar op de vierde maandag van de
maand september.

§ 2. De raad van beheer is bovendien verplicht wanneer de helft
plus één van de leden daarom verzoekt, een buitengewone alge-
mene vergadering bijeen te roepen.

§ 3. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter, of door twee
beheerders.

Alle werkende leden moeten worden opgeroepen per gewone
brief ten minste acht dagen vóór de vergadering.

§ 4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van
beheer.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens
een derde van de werkende leden moet eveneens op de agenda
worden vermeld, op voorwaarde dat dit veertien dagen op voor-
hand werd ingediend bij de voorzifter of de secretaris van de raad
van beheer.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behan-
deld worden.
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Art. 18. § 1. Met uitzondering van de door de wet en door de
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten

indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee
derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan
nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Dit besluit tot wijzi-
ging moet door de rechtbank van eerste aanleg worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derden der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede
vergadering.

Voorstellen tot statuutwijzigingen moeten schriftelijk ingediend
worden bij de voorzitter of de secretaris van de raad van beheer, en
dit veertien dagen op voorhand.

§ 3. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts door
de algemene vergadering worden besloten wanneer twee derde van
haar leden aanwezig zijn. Een besluit tot vrijwillige ontbinding kan
slechts worden genomen met een tweederdemeerderheid der
stemmen. Zijn twee derde van de leden niet aanwezig, dan dient
een tweede algemene vergadering te worden samengeroepen die
geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezigen, maar wel dient
een tweederdemeerderheid bereikt. Dit besluit moet evenwel door
de rechtbank van eerste aanleg worden bekrachtigd.

§ 4. Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist
voor het uitsluiten van een lid, ongeacht het aantal aanwezigen.
Over de uitsluiting wordt een geheime stemming gehouden.

Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden, hetzij door de voorzitter en de secretaris,
hetzij door drie beheerders, en opgenomen in een bijzonder register.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door, hetzij de
voorzitter en de secretaris, hetzij door drie beheerders.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot
31 juli. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag
van de oprichting tot 31 juli 1996.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 21. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank van eerste
Aanleg, een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun
bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 22. In geval van ontbinding worden de activa, na een
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van deze vereniging nastreeft.

Art. 23. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing of is voorzien
in het huishoudelijk reglement.

Art. 24. Op de oprichtersvergadering van 25 september 1995 te
Sint-Katelijne-Waver, werden de statuten met eenparigheid van
stemmen aangenomen. Onder de hoger geı̈dentificeerde oprichters
werd volgende raad van beheer gekozen : Wilfried Belmans, Marc
De Wit, Luc De Keyser, Jan Van Itterbeeck, Bavo Winkelmans.

Aldus opgemaakt te Sint-Katelijne-Waver op 25 september 1995.

N. 1762 (25542)
Basketbalclub Sint-Amandse

2890 Sint-Amands

Identificatienummer : 4942/67

RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

Tijdens de algemene vergadering van 4 november 2000, werd
beslist dat :

De rekeningen van de werkjaren 1999 en 2000 werden goedge-
keurd.

De ontlasting van de beheerders wordt goedgekeurd.
De nieuwe raad van beheer wordt aangesteld, met name :
Voorzitter : Peeters, Johan, 2880 Bornem, Eikenlaan 7.
Ondervoorzitter : Annerel, Willy, 9200 Dendermonde,

Th. Vermeylenstraat 80.

Secretaris : Roelants, Danny, 2890 Sint-Amands, Boonhof 16.
Penningmeester : Schevenhals, Ronald, 2890 Sint-Amands,

Weversstraat 1.
Leden commissarissen :

Boodts, Aimé, 2890 Sint-Amands, Borgstraat 137.
Delforge, Bernadette, 2890 Sint-Amands, Weversstraat 1.
De Wachter, Olga, 2880 Bornem, Eikenlaan 7.
Meskens, Rita, 9200 Dendermonde, Th. Vermeylenstraat 80.
De begroting 2000-2001 wordt goedgekeurd.
Volmachten op de financiële rekening 800-2127844-33 en

800-7280500-49 bij AXA worden gegeven aan Schevenhals, Roland
(penningmeester) en Roelants, Danny (secretaris).

Zij kunnen afzonderlijk tekenen.
Het adres van de v.z.w. Basketbalclub Sint-Amandse, wordt

bepaald bij : Roelants, Danny (secretaris), Boonhof 16, 2890 Sint-
Amands.

(Get.) Peeters, Johan,
voorzitter.

N. 1763 (25856 — 25856P)
« Alter Ego Films »

Rue d’Ecosse 46
1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 1763/2001

STATUTS

Il résulte d’un acte sous seing privé en date 1er décembre 2000
que :

Les soussignés :
1. Bruneau, Sophie, cinéaste, rue d’Ecosse 46, à 1060 Bruxelles;
2. Roudil, Marc Antoine, cinéaste, rue d’Ecosse 46, à

1060 Bruxelles;
3. Meert, Antoine Marie, cinéaste, rue Termeulen 96 A, à

1640 Rhode-Saint-Genèse,
ont convenu de constituer une association sans but lucratif, confor-
mément à la la loi du 27 juin 1921, dont ils ont arrêté les statuts
comme suit :

Article 1er. L’association est dénommée : « Alter Ego Films ».

Art. 2. Son siège social est établi rue d’Ecosse 46, à
1060 Bruxelles.

Il peut être transféré par décision du conseil d’administration
dans tout autre lieu. Toute modification du siège social doit être
publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge.

Art. 3. L’association a pour objet : développer toutes les activités
se rapportant directement ou indirectement à la création, la produc-
tion, la réalisation, la diffusion, la distribution, la promotion, la
conception et labelisation de toute activité artistique dont notam-
ment la musique, le théâtre, l’audio-visuel, l’événementiel, l’écri-
ture, l’art plastique et ce quelqu’en soit le support connu ou inconnu
à ce jour : disques, CD, livres, imprimés, scènes, vidéos, bandes,
cassettes, télévisuel, multimédias...

Elle peut également apporter son soutien à tout type d’activités
culturelles et artistiques, à l’organisation et à la proposition de
concerts, d’animations, de projections, d’expositions, de formations,
de stages et d’enregistrements.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours
et s’intéresser à toute activité similaire à son objet tant en Belgique
qu’à l’Etranger, pour elle-même ou pour compte de tiers, seule ou
en participation. Elle peut adhérer à tout organisme professionnel
ayant le même objet social que l’association, en vue d’accroı̂tre la
réalisation de son objet.

Durée

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment, dans les conditions de la loi
du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents.

Le nombre de membres de l’association n’est pas limité, son
minimum est fixé à trois. Les premiers membres sont les fondateurs
soussignés.
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Art. 6. Sont membres effectifs :
1° Les comparants au présent acte.
2° Tout membre adhérent qui, présenté par un associé au moins,

est admis en cette qualité par décision du conseil d’administration
réunissant les trois quarts des voix présentes.

Adhésion

Art. 7. Toute personne qui désire être membre adhérent doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration. Cette
demande présentée à un administrateur est soumise par ce dernier
à l’agrément du conseil d’administration.

Exclusion

Art. 8. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne
paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui
lui est adressé par lettre recommandée à la poste.

L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers
des voix présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupable
d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la
bienséance.

Les décisions de mise en demeure et d’exclusion sont prises par
le conseil d’administration et à la majorité des trois quarts des voix
présentes.

Art. 9. L’associé démissionnaire ou exclu, et les ayants droit d’un
associé démissionnaire, exclu ou défunt, n’ont aucun droit à faire
valoir sur l’avoir social de l’association et n’incombe aucune obli-
gation de la part du conseil d’administration à rembourser la
cotisation annuelle.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé ou reddition de
comptes, ni appositions de scellés ni inventaire.

Art. 10. Les membres effectifs et les membres adhérents paient
une cotisation annuelle identique.

Le montant de cette cotisation est fixé par l’assemblée générale et
sur proposition du conseil d’administration.

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Elle est présidée par un membre du conseil d’administration.

Art. 12. Les attributions de l’assemblée générale comportent le
droit :

1° De modifier les statuts et de prononcer la dissolution de
l’association en se conformant aux dispositions légales en la matière.

2° De nommer et de révoquer les administrateurs et les membres.
3° D’approuver annuellement les budgets et les comptes.
4° D’exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Art. 13. Il doit être tenu une assemblée générale au moins une
fois par an, dans le courant du mois de mai. Les membres effectifs
sont convoqués aux assemblées générales par le président du
conseil d’administration.

Ils peuvent s’y faire représenter par un associé, effectif ou adhé-
rent.

Les convocations sont faites par lettre missive, adressée huit jours
au moins avant la réunion de l’assemblée.

Elles contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre

endroit indiqué par la convocation.

Art. 14. L’association peut être réunie en assemblée générale
extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’administra-
tion ou à la demande écrite d’un cinquième au moins des membres.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés
dans la convocation. Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 15. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président de la séance ou de
l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 16. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921 relative
aux associations sans but lucratif.

Art. 17. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président de la
séance et un administrateur.

Ce registre est conservé au siège social où tous les membres
peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du
registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des
tiers intéressés par lettre à la poste.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes au Moniteur belge.

Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation
d’administrateur.

Tous associés ou tiers justifiants d’un intérêt légitime peuvent
demander des extraits signés par le président du conseil d’adminis-
tration et par un administrateur.

Art. 18. L’association est administrée par un conseil composé au
moins par trois administrateurs nommés et révocables par
assemblée générale, et choisis parmi les membres effectifs.

Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres
est présente.

Art. 19. La durée du mandat est fixée à six années.
En cas de vacance au cours d’un mandat, l’administrateur provi-

soire nommé pour y pourvoir achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des
administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée
générale.

Les nominations, démissions ou révocations d’administrateur
sont publiées dans le mois de leur date aux annexes au Moniteur
belge.

Art. 20. Le conseil d’administration désignera parmi ses
membres un président, éventuellement un vice-président, un tréso-
rier et un secrétaire.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées
par le vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Lors de chaque séance, la voix du président sera prépondérante
en cas de partage des voix.

Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité simple des voix émises par les administrateurs présents
ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 22. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière administrative, commerciale et/ou
technique de l’association, avec l’usage de la signature afférente à
cette fonction, à l’un de ses membres ou à un tiers associé ou non et
dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou l’appoin-
tement.

Art. 23. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, par deux administrations, lesquels n’auront pas à
justifier de leur pouvoir à l’égard des tiers.

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une
assemblée générale, statuant à la majorité simple des associés
présents ou représentés.

Art. 26. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre. Par exception le premier exercice débutera
trois mois avant le jour de la constitution de l’Organisme pour se
clôturer le 31 décembre 1997.

Art. 27. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget du
prochain exercice seront annuellement soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 31 mai de chaque
année à 19H00, où le jour immédiatement suivant, s’il s’agit d’un
jour férié.
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Art. 28. Pour le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels et de la régularité des opérations à constater dans les
comptes annuels, l’assemblée générale pourra nommer un commis-
saire sans qu’une modification des statuts soit nécessaire.

Au cas où il n’est pas nommé de commissaire chaque associé a
individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des
commissaires et peut, pour l’exercice de ses pouvoirs, se faire
représenter ou assister par un expert-comptable.

Art. 29. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une
oeuvre de bienfaisance ou d’une oeuvre similaire, à désigner par
l’assemblée générale.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresses du ou des
liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Art. 30. Tout ce qui n’a pas été prévu par les présents statuts sera
réglé par les dispositions de la loi du 27 juin 1921, régissant les
associations sans but lucratif.

Dispositions transitoires

L’association étant constituée, les fondateurs se réunissent en
assemblée générale et ont élu à l’unanimité, en qualité d’adminis-
trateurs pour une durée de six années :

Bruneau, Sophie, en qualité de présidente.
Meert, Antoine Marie, en qualité de secrétaire.
Roudil, Marc Antoine, en qualité de trésorier.
Le premier exercice commence ce jour et se clôture exceptionnel-

lement le 31 décembre 2001.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2000.

(Signé) Bruneau, Sophie; Meert, Antoine; Roudil, Marc.

N. 1764 (24553)
Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering Oost-Vlaanderen,

afgekort : « C.S.B.O. - Oost-Vlaanderen »

Holstraat 95
9000 Gent

Identificatienummer : 5797/72

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING

Uittreksel uit het verslag
van de algemene vergadering van 27 april 2000

Ontbinding van de vereniging en benoeming van twee veref-
fenaars :

Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering van de
vereniging « Provinciale C.S.B.O. », op datum van 27 april 2000, die
heeft beraadslaagd overeenkomstig de voorschriften van artikel 20
van de wet van 27 juni 1921, wordt de vereniging ontbonden op
30 juni 2000.

De algemene vergadering benoemt volgende twee vereffenaars :
André Fermon, bediende, Pastorijstraat 17, 9552 Herzele;
Guy De Paepe, bediende, Everslaarstraat 11, 9160 Lokeren,

leden van de vereniging.

Bestemming van de goederen

Conform de statuten van de vereniging en aangezien er een
superverwantschap is met de nieuwe v.z.w. « Vrije CLB-koepel
Oost-Vlaanderen », worden de goederen, gelden, na aanzuivering
van het passief (artikel 24 van de wet van 27 juni 1921), overge-
dragen aan de v.z.w. « Vrije CLB-koepel Oost-Vlaanderen ».

(Get.) H. De Blende,
voorzitter.

(Get.) A. Fermon, (Get.) G. De Paepe,
vereffenaar. vereffenaar.

N. 1765 (24808)
Het Kerstbeurscomité Herne

Imbeekstraat 16,
1540 Herne

Identificatienummer : 6505/98

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR

Bij besluit van de algemene vergadering van 25 oktober 2000, is
de vereniging ontbonden. De vergadering heeft tot vereffenaar
benoemd, de heer Luc Roosens, bediende, wonende te 1540 Herne,
Ninoofsesteenweg 9. De vereffening zal geschieden als volgt :

a) De vereffenaar zal kennis nemen van de activa van de vereni-
ging die, onder voorbehoud van verificatie, enkel bestaan in het
saldo van een financiële rekening.

b) De vereffenaar zal akte nemen van de verschillende schulden
van de vereniging.

c) Met de staat van activa en passiva zal de vereffenaar nakijken
welke fiskale verplichtingen de v.z.w. desgevallend nog dient te
voldoen en hij kan, zo nodig, bij voorrang het actief hiervoor
aanspreken.

Het saldo van het actief zal desgevallend onder de eventuele
andere schuldeisers verdeeld worden, zo nodig rekening houdend
met hun voorrecht.

Indien hierna nog enig actief zou overblijven, dan zal dit gedu-
rende vijf jaar worden geconsigneerd op een door de vereffenaar
beheerde rekening om eventuele onvoorziene schulden te voldoen.
Na vijf jaar vanaf heden, zal de vereffenaar het eventuele saldo
kunnen overmaken, overeenkomstig de statuten, aan een andere
v.z.w. met hetzelfde of een gelijkaardig doel.

d) De vereffenaar verklaart zijn benoeming te aanvaarden en te
zullen handelen zoals hierboven beslist.

Voor echt verklaard uittreksel.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1766 (12624 — 12624P)
Sovanna Phum

7620 Wez-Velvain
Numéro d’identification : 1766/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
1. M. Denis Coquay, demeurant rue de la Sucrerie 23, 7620 Wez-

Velvain;
2. M. Jean Delier, demeurant rue Haute Cour 6, 7620 Jollain-

Merlin;
3. M. Pieter Moreels, demeurant rue de Marvis 102, 7500 Tournai,

tous de nationalité belge.
Il est arrêté les statuts d’une association sans but lucratif, confor-

mément à la loi du 27 juin 1921.

TITRE Ier. — Dénomination du siège

Article 1er. La dénomination de l’association sans but lucratif est
« Sovanna Phum a.s.b.l ».

Art. 2. Le siège de l’association est fixé rue de la Sucrerie 23,
7620 Wez-Velvain (Brunehaut) ou tout autre endroit à désigner par
le Conseil d’Administration.

L’association peut établir des succursales ou dépendances en tout
autre endroit de Belgique, par décision du Conseil d’Administra-
tion.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet l’organisation d’activités en
tous genres, en vue de récolter des fonds pour organiser une aide
matérielle visant à soutenir des associations de promotion, de
formation ou de développement des arts au Cambodge, de soutenir
des échanges culturels et intellectuels avec le Cambodge, d’aider à
subventionner et organiser des tournées artistiques au Cambodge
où d’artistes cambodgiens à l’étranger, en particulier en Belgique.

Elle peut faire toutes les opérations accessoires se rattachant
directement ou indirectement à son objet principal, et notamment
acquérir des immeubles pour y installer des établissements.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée, elle
peut en tout temps être dissoute.
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TITRE III. — Associés

Art. 5. Le nombre des associés n’est pas limité; leur nombre est
au minimum de trois; les fondateurs sont les premiers membres de
l’association.

Art. 6. Personne ne peut être admis comme membre de l’asso-
ciation s’il ne fait pas préalablement la demande par écrit (parrainé
par un membre de l’assemblée générale) adressée au conseil et s’il
ne signe pas le registre des associés et les statuts et règlement
intérieur de l’association. Ces signatures constatent l’adhésion du
membre, lequel se trouve lié par les statuts et règlements.

Art. 7. Le conseil d’administration fixera le montant de la coti-
sation annuelle ou unique et le droit d’entrée à payer comme
membre associé de l’association, les règlements en tiendront
compte; le taux maximum des cotisation à verser s’élève à
BEF 1 500.

Art. 8. Les associés sont libres de se retirer de l’association à tout
moment; ils notifieront leur démission par lettre recommandée à la
poste, adressée au Conseil d’Administration. Est réputé démission-
naire d’office l’associé qui ne paie pas les cotisations qui lui
incombent.

Art. 9. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par
le Conseil d’Administration. Celui-ci statue au scrutin secret et à la
majorité des deux tiers des voix présentes; ce après avoir entendu
ou appelé à fournir des explications de l’associé qui semble devoir
être l’objet de cette mesure, à l’exception de l’exclusion pour
non-paiement de cotisation, qui ne requiert pas d’explications à
fournir. La personne dont est proposée l’exclusion ne pourra voter
s’il fait partie du conseil d’administration, ni être pris en compte
pour le nombre de voix présentes. L’inobservation des prescriptions
statutaires ou règlements est un motif d’exclusion.

Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers ou ayant droit
de l’associé décédé n’ont aucun droit sur le fonds social et ne
peuvent réclamer aucun compte, faire apposer les scellés ou requérir
l’inventaire.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle a le pouvoir de modifier les statuts, de nommer et de
révoquer les administrateurs et commissaires, d’approuver les
budgets et comptes annuels, de dissoudre anticipativement l’asso-
ciation, d’exclure des membres et, en général, de prendre toutes
décisions qui dépassent les limites des pouvoirs légalement ou
statutairement dévolus au conseil d’administration.

Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du mois d’avril.

L’assemblée doit se réunir extraordinairement lorsqu’un
cinquième au moins des associés en font la demande. Elle peut être,
en outre, convoquée par le conseil d’administration lorsque l’intérêt
social l’exige.

Toute assemblée se tient, en principe, au siège social, aux jours et
heures indiqués dans la convocation; tous les associés doivent être
convoqués.

Art. 12. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion, par lettre missive ordinaire adressée à chaque membre, huit
jours au moins avant la réunion; les convocations contiennent
l’ordre du jour.

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre
du jour. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au
vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du
jour.

Art. 13. Chaque associé a le droit d’assister à l’assemblée, soit en
personne, soit par l’intermédiaire de tout mandataire de son choix,
directement porteur d’une procuration pourvu que celui-ci soit
associé lui-même.

Tous les associés ont droit de vote légal, chacun d’eux disposant
d’une voix.

Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procura-
tion.

Art. 14. L’assemblée est valablement constituée quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés et ses décisions seront
prises à la simple majorité des voix émises; en cas de parité des voix,
celle du président est prépondérante.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, les décisions de l’Assemblée
comportant modification de statuts, exclusion d’associés ou disso-
lution prématurée de l’association, ne sont prises que moyennant
les conditions spéciales de présence, de majorité et d’éventuelle-
ment d’homologation judiciaire requises par les articles 8, 12 et 20
de la loi spéciale.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée aénérale sont consignées
dans un registre spécial signé par le président et le secrétaire ainsi
que par les membres qui le demandent et conservé au siège de
l’association, où tous les intéressés pourront en prendre connais-
sance, mais sans déplacement des registres.

TITRE V. — Conseil d’administration

Art. 16. L’association est gérée par un conseil de trois membres
au moins, cinq au plus, tous associés, nommés pour six ans ou plus
par l’assemblée générale des associés et en tout temps révocables
par elle. Ils sont rééligibles.

Art. 17. Les administrateurs ne contractent aucune obligation
personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur
responsabilité se limite à l’exécution du mandat reçu.

Art. 18. Le conseil élit parmi ses membres un président, un
secrétaire, un trésorier, et éventuellement un vice président et des
délégués.

Art. 19. Le conseil d’administration se réunit sur convocations. Il
ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres sont
présents ou représentés. Une deuxième convocation est alors
adressée. Le conseil d’administration peut alors délibérer, même si
le quorum n’est pas atteint. Les décisions se prennent à la simple
majorité des voix, la voix du président est prépondérante. Les votes
blancs, nuls ainsi que les abstentions ne sont pas prises en compte
pour le calcul des majorités. Les délibérations seront consignées
dans un registre des procès-verbaux.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour faire tous les actes d’administration ou de disposition
qui intéressent l’association. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents
statuts à l’assemblée générale. Il a, notamment le pouvoir de
décider, de sa seule autorité, toutes les opérations qui rentrent, au
terme de l’article 3 ci-dessus, dans l’objet social.

Il peut notamment, faire et recevoir tous paiements et en donner
ou exiger quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger
ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail, même pour plus de
neuf ans, tous biens, meubles et immeubles affectés au service de
l’association; accepter et recevoir tous subsides et subventions
privés ou officiels; accepter et recevoir donations; consentir et
conclure tous contrats, marchés et entreprises; contracter touts
emprunts avec ou sans garantie, consentir et accepter toutes subro-
gations et cautionnements, hypothéquer les immeubles sociaux,
contracter et effectuer tous prêts et avances avec stipulation de voie
parée; renoncer à tous droit obligationnels ou réels ainsi qu’à toutes
garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée, avant et après
paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires,
transcriptions, saisies ou autres empêchement; plaider tant en
demande qu’en défense, devant toutes les juridictions et exécuter
ou faire exécuter tous jugements; transiger, compromettre.

C’est le conseil d’administration également qui, soit par
lui-même, soit par délégation, nomme ou révoque tous les agents,
employés et membres du personnel de l’association et fixe leurs
attributions et rémunérations.

Art. 21. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association, avec l’usage de la signature sociale
afférente à cette gestion à un administrateur-délégué choisi par ses
membres et dont il fixera les pouvoirs ainsi que la rémunération
éventuelle. Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à tous
mandataires de son choix. Il suffit d’une simple décision à
l’unanimité du conseil d’administration pour que le mandat cesse.

Art. 22. Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense
sont suivies au nom de l’association par le conseil d’administration,
poursuivies et diligentées par son président ou un Administrateur à
ce délégué.

Art. 23. Les administrateurs exercent leurs fonctions gratuite-
ment. Toutefois les frais occasionnés dans l’accomplissement de leur
mission pourront être remboursés.

La fonction d’administrateur ou d’administrateur-délégué peut
être rémunérée.

Dans ce cas, l’assemblée générale fixera le montant des rémuné-
rations qui lui seront accordées.
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Art. 24. Tous actes engageant l’association, tous pouvoirs et
procurations, toutes révocations d’agents, employés, salariés de
l’association à défaut d’une délégation donnée par une délibération
spéciale du conseil d’administration, sont signés par le président du
conseil d’administration, lequel n’aura pas à se justifier, à l’égard
des tiers, d’une décision préalable du conseil.

TITRE VI. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur peut être instauré. Son
acceptation ainsi que les modifications qui pourraient y être
apportées nécessitent une décision de l’Assemblée Générale réunis-
sant au moins la moitié des membres associés et statuant à la
majorité absolue des voix présentes et représentées.

Art. 26. Chaque année, à la date du 31 décembre, et pour la
première fois le 31 décembre deux mille un (2001), le compte de
l’exercice écoulé est arrêté et le prochain exercice est dressé. L’un et
l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordi-
naire qui donne décharge aux administrateurs pour les opérations
qui y figurent, ainsi que pour celles qui ont été communiquées à
l’assemblée générale.

Art. 27. La dissolution et la législation de l’association sont
réglées par les articles 18 et 22 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 28. En cas de dissolution anticipée de l’association,
l’assemblée générale qui l’aura prononcée nommera, s’il y a lieu,
des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs. Les biens sociaux
seront remis à une ASBL ayant un objet se rapprochant autant que
possible de l’objet en vue duquel l’association dissoute a été créée.

Art. 29. Tous autres points non prévus par les présents statuts se
règlent conformément à la loi.

TITRE VII. — Dispositions transitoires

Art. 30. Sont nommés par l’Assemblée Générale de ce jour,
créant l’a.s.b.l., les personnes suivantes qui acceptent d’être admi-
nistrateurs : Coquay, Denis; Délier, Jean; Coquay, Robert; Moreels,
Pieter; Vandenbroucke, Marc; Fontaine, Bernard.

Art. 31. Le conseil désigne :
Denis Coquay comme président.
Pieter Moreels comme secrétaire.
Jean Delier comme trésorier.

Art. 32. Le conseil à l’unanimité désigne... comme administra-
teur délégué de l’a.s.b.l.

Fait à Wez-Velvain, le 17 avril 2000.

(Signé) Denis Coquay,
président.

(Signé) Pieter Moreels, (Signé) Jean Delier,
secrétaire. trésorier.

N. 1767 (25192)
Koksijde Yachting Club

Dumontlaan 8
8670 Koksijde

Identificatienummer : 3678/65

RAAD VAN BESTUUR

Op de algemene vergadering van zondag 26 november 2000 werd
beslist de raad van bestuur als volgt samen te stellen :

Claude Meersseman, Koninklijkebaan 307, 8670 Koksijde, onder-
voorzitter;

Pierre Quaeyhaegens, Zeepannelaan 53, 8670 Koksijde, secretaris;
Pierrette Devolder, Boechoutlaan 225, 1853 Strombeek-Bever,

penningmeester;
Pat Stockelynck, schepen van sport, gemeente Koksijde,

Zeelaan 44, 8670 Koksijde;
Patrick Tilleman, Myriamweg 17, 8670 Koksijde;
Annemie Van Den Hauten, Albert I laan, 8670 Oostduinkerke;
Jean-Paul Samyn, W. Elsschotlaan 41, 8670 Koksijde;
Raymond Plovier, Fazantenlaan 2, 8660 De Panne;
Franck De Clerck, Albertlaan 64 F/0301, 8620 Nieuwpoort;
Jef De Kinder, Lostraat 29, 8691 Leisele.

(Get.) Claude Meersseman, (Get.) Pierre Quaeyhaegens,
ondervoorzitter. secretaris.

N. 1768 (22695)
Oudervereniging Spring, afgekort : « Spring »

2431 Veerle (Laakdal)

Identificatienummer : 2481/99

RAAD VAN BEHEER

Artikel 28 wordt vervangen door de hiernavolgende bepaling :
De algemene vergadering van 20 september 2000 heeft volgende

beheerders bevestigd voor een periode van twee jaar :
De heer Wim Goris, bediende, wonende te 2431 Laakdal, Hulst-

sestraat 54, Belg.
De heer Jos Mellebeek, kinesteitherapeut, wonende te 2431 Laak-

dal, Lakstraat 3, Belg.
Mevr. Marleen Peeters, lerares, wonende te 2431 Laakdal, De

Hegge 40, Belgische.
De heer Dirk Van Bael, bankbediende, wonende te 2431 Laakdal,

Klaverhoeve, Belg,
allen hiervoor genoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De beheerders hebben aangesteld als :
Voorzitter : de heer Dirk Van Bael.
Ondervoorzitter : de heer Jos Mellebeek.
Secretaris : Mevr. Marleen Peeters.
Penningmeester : de heer Wim Goris.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Marleen Peeters, (Get.) Dirk Van Bael,
secretaris. voorzitter.

N. 1769 (24659)
C.G.S.O. Diest

Michel Theysstraat 7
3290 Diest

Identificatienummer : 3304/77

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR

De algemene vergadering, samengekomen op 27 november 2000,
heeft met eenparigheid van stemmen besloten de vereniging in
vereffening te stellen vanaf heden, met het oog op de definitieve
ontbinding.

Ontslag en volledige ontlasting voor hun mandaat wordt
verleend aan de beheerders. Als vereffenaar wordt aangesteld de
heer Paul Colin, Wijerstraat 18, 3980 Tessenderlo, die aanvaardt.

(Get.) Dany Vandewouwer, (Get.) Etienne Maes,
secretaris. voorzitter.

SLUITING VEREFFENING

Luidens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergade-
ring van de v.z.w. C.G.S.O. Diest, Michel Theysstraat 7, te 3290 Diest
in vereffening, werd aan de heer Paul Colin kwijting gegeven als
vereffenaar;

vastgesteld dat het nettoactief overgedragen wordt aan de v.z.w.
Hageborg caw, Michel Theysstraat 7, te 3290 Diest;

de vereffening als gesloten verklaard en vastgesteld dat de
vereniging definitief heeft opgehouden te bestaan;

beslist dat de boeken en bescheiden van de vereniging ten minste
vijf jaar na publicatie van huidig uittreksel, bewaard blijven bij
v.z.w. Hageborg caw, Michel Theysstraat 7, te 3290 Diest.

(Get.) Paul Colin,
vereffenaar.
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N. 1770 (24930)
De Bruidsgemeente van Onze Here Jezus-Christus

Brusselsesteenweg 85-87
9050 Gent (Ledeberg)

Identificatienummer : 3514/74

OVERLIJDEN — ONTSLAGNEMINGEN
BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Wijziging van de beheerraad

Jean Armand Vanhees, overleden; Michel Mareels, ontslag van
ambtswege, en Wilfried Becelaere, ontslagnemend.

Nieuwe leden : Antoon Tanghe, Ivan Van Iseghem en Jona-
than Eijbersen, hierna vermeld, in het aangepast artikel 12.

...
1. Verantwoordelijk voor de doelstelling van de v.z.w. :
De voorzitter, Albert Norbert Victor Alice Van Crombrugge,

gepensioneerde, Bergstraat 3, 9260 Wichelen, van Belgische natio-
naliteit.

De ondervoorzitter Hendrik Eijbersen, bediende, Kasselstraat 19,
9080 Lochristi, nummer nationaal bevolkingsregister 460725 285.77,
van Nederlandse nationaliteit.

2. Verantwoordelijk voor financiële en materiële aangelegenhe-
den :

De penningmeester : Samuël Armand Vanhees, bediende, L. De
Meesterstraat 11, 9890 Gavere, van Belgische nationaliteit.

De eerste secretaris Antoon Adhemar Gilbert Tanghe, bediende,
Sportstraat 7, 8340 Damme, van Belgische nationaliteit.

De tweede secretaris Ivan Henri Joseph Van Iseghem, bediende,
Brugsesteenweg 95, 8530 Kortrijk, van Belgische nationaliteit.

De beheerder Jonathan Eijbersen, kaderlid, Kleempstraat 43,
9270 Laarne, van Belgische nationaliteit.

N. 1771 (25284 — 25284P)
« Equiprom »

Pierpont 19
4570 Marchin

Numéro d’identification : 1771/2001

STATUTS

Les soussignés :
Philippe Soreil, journaliste, demeurant avenue Fond Marie

Monceau 44, 1330 Rixensart, de nationalité belge;
Serge Michel, gérant de banque, demeurant Arbespinne 29 à

4845 Jalhay, de nationalité belge;
Lucette Ferire, sans profession, demeurant à 4570 Marchin, Pier-

pont 18, de nationalité belge,
ont convenu de constituer, ce 20 octobre 2000, une association sans
but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée : « Equiprom » a.s.b.l.

Art. 2. Son siège social est établi à 4570 Marchin, Pierpont 19.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration

dans tout autre lieu de cette agglomération. Toute modification du
siège social doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au
Moniteur belge.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet d’organiser toutes activités qui
aient pour but de développer et de promouvoir le sport équestre et
de faciliter l’accès et aider à la pratique de ce sport. Ces activités
peuvent être de tous ordres et de toutes natures et notamment
consister en l’organisation de courses, fêtes, tombolas, recherche de
sponsoring, participation à toutes manifestations sportives etc.

Elle pourra également acquérir du matériel ou des chevaux qui
pourront être loués ou mis à la disposition de jeunes ou de toutes
personnes ou organisations susceptibles d’être aidées dans la
pratique du sport équestre.

TITRE III. — Associés

Admission
Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de

membres adhérents. Le nombre des membres n’est pas limité. Le
nombre minimum des membres effectifs est fixé à trois.

Les premiers membres effectifs sont les fondateurs soussignés.
Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées

souverainement par le conseil d’administration; ses décisions sont
sans appel et ne doivent pas être motivées. Par ailleurs, les
personnes qui désirent aider l’association à la réalisation de son but
peuvent être admises, sur leur demande écrite adressée au conseil
d’administration, en qualité de membre adhérent de l’association;
ces membres sont encore appelés membres sympathisants ou
protecteurs.

Démission, exclusion, suspension
Art. 6. La démission, la suspension et l’exclusion des membres

se font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.
Les membres effectifs sont libres de se retirer à tout moment de

l’association en adressant, par écrit, leur démission au conseil
d’administration. Est réputé démissionnaire, l’associé qui, quinze
jours après un avertissement écrit du conseil d’administration, ne
paie pas sa cotisation. Sera également réputé démissionnaire
l’associé qui ne se conforme pas au but de l’association.

Les membres adhérents pourront présenter leur démission orale-
ment au conseil d’administration. Sera réputé démissionnaire, tout
membre adhérent en retard de plus d’un mois du paiement de sa
cotisation.

Art. 7. L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale statuant à la majorité des
deux tiers (2/3) des voix présentes. Le conseil d’administration peut
suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres
qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou
aux lois de l’honneur et de la bienséance. Les associés démission-
naires, suspendus ou exclus, ainsi que les héritiers ou ayants droit
de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social et ne
peuvent exiger le remboursement des cotisations versées. Ils ne
peuvent réclamer ou requérir ni relevé ni reddition de comptes, ni
apposition de scellés ni inventaire.

Cotisations
Art. 8. Les membres effectifs et les membres adhérents paient

une cotisation annuelle. Le montant de ces cotisations est fixé
chaque année par le conseil d’administration. Elle ne pourra être
supérieure à Euro 25/an. Cette somme sera toutefois indexée sur
base de l’indice des prix à la consommation du mois de
septembre 2000. L’engagement de chaque associé est strictement
limité au montant de ses cotisations.

TITRE IV. — Conseil d’administration
Art. 9. L’association est administrée par un conseil composé de

trois membres (3) au moins et de vingt (20) au plus, élus par
l’assemblée générale pour un terme de trois (3) ans, et en tout temps
révocable par elle. Leur mandat est renouvelable. Le conseil désigne
parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président,
un trésorier et un trésorier-adjoint, un secrétaire et un secrétaire
adjoint. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont
assumées par le vice-président ou le plus âgé des administrateurs
présents.

Art. 10. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président et ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité
des membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité
simple des voix; quand il y a parité de voix, celle du président ou
de son remplaçant est prépondérante. Ses décisions sont consignées
sous forme de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire
et inscrite dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être
produits et tous les autres actes seront signés par le président et le
secrétaire.

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou
les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un ou
plusieurs administrateurs-délégués choisis parmi ses membres et
dont il fixera les pouvoirs et éventuellement la rétribution.
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Art. 14. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du prési-
dent ou de l’administrateur délégué.

Art. 15. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de
gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 16. Le secrétaire, ou en son absence le président, est habilité
à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à
l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur
acquisition.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 17. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Art. 18. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle est régie par les articles quatre à huit de la loi du
27 juin 1921. Elle possède les pouvoirs qui lui sont exclusivement
reconnus par la loi et les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
les modifications des statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’approbation des budgets et comptes;
la dissolution volontaire de l’association;
les exclusions d’associés.

Art. 19. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année le premier mardi du mois de juin.

L’assemblée générale peut être réunie en assemblée générale
extraordinaire, à tout moment par décision du conseil d’adminis-
tration ou à la demande d’un cinquième (1/5) des membres effectifs
au moins. Chaque réunion se tiendra au jour, heure et lieu
mentionnés dans la convocation. Tous les membres effectifs doivent
y être convoqués.

Art. 20. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre recommandée adressée à chaque
membre effectif, au moins huit jours avant l’assemblée et signée par
le secrétaire au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. Toute propo-
sition signée par le cinquième des associés doit être portée à l’ordre
du jour. Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du
27 juin 1921, l’assemblée générale peut délibérer valablement sur
des points qui ne sont pas mentionnés dans la convocation.

Art. 21. Chaque membre effectif a le droit d’assister à l’assemblée
générale. Il peut se faire représenter par un mandataire, lui-même
membre effectif. Chaque membre effectif ne peut être titulaire que
d’une procuration. Tous les membres effectifs ont un droit égal,
chacun disposant d’une seule voix.

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 23. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est
décidé autrement par la loi ou par les statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 24. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921 relative
aux associations sans but lucratif.

Art. 25. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en est de même de toute
nomination, démission ou révocation d’un administrateur.

TITRE VI. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 26. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE VII. — Exercice social
Art. 27. L’exercice social commence le premier janvier pour se

terminer le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social
débutera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2001.

Art. 28. Le compte de l’exercice clôturé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire conformément à l’article 13 le la loi du
27 juin 1921.

Art. 29. L’assemblée générale aura la faculté de désigner un
commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui
présenter un rapport annuel. Elle déterminera, le cas échéant, la
durée de son mandat.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Ces
décisions, ainsi que les nom, profession et adresse du ou des liqui-
dateurs seront publiées aux annexes au Moniteur belge.

Art. 31. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif.

Dispositions transitoires

Assemblée générale
A l’instant, s’est réunie l’assemblée générale des membres de

l’association qui vient d’être constituée.
L’assemblée a élu ce jour en qualité d’administrateurs :
M. Philippe Soreil, journaliste, demeurant avenue Fond Marie

Monceau 44, 1330 Rixensart.
Serge Michel, gérant de banque, demeurant Arbespinne 29 à

4845 Jalhay.
Lucette Ferire, sans profession, demeurant à Pierpont 18,

4570 Marchin.
Ceux-ci ont désignés entre eux, en qualité de :
Président : M. Philippe Soreil.
Vice-président : M. Serge Michel.
Mme Lucette Ferire a également été nommée administratrice-

déléguée, comme tel chargé de la gestion journalière de l’association
et ayant l’usage de la signature sociale afférente à cette gestion.

Fait à Marchin, le 20 octobre 2000.
(Signé) Philippe Soreil, Serge Michel, Lucette Ferire.

N. 1772 (23257 — 23257P)
Kasteel van Rumbeke

8800 Roeselaere-Rumbeke
Identificatienummer : 1772/2001

STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Kasteel van Rumbeke,

v.z.w. ».
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het kasteel van

Rumbeke, Moorseelsesteenweg 2, te Roeselare-Rumbeke. Hij kan bij
beslissing van de algemene vergadering volgens de bepalingen van
artikel 18 van deze statuten naar elke andere plaats worden over-
gebracht.

Art. 3. Het doel van de vereniging is het in stand houden,
restaureren en valoriseren van het kasteel en het kasteeldomein van
Rumbeke, eveneens bekendstaande onder de namen « Kaaster-
kasteel » en « kasteel van ’t Sterrebos », en het bijdragen tot de
bekendmaking, culturele uitstraling en ontwikkeling die hieraan
verbonden kunnen zijn.

Art. 4. Ter verwezenlijking van dit doel kan de vereniging alle
activiteiten ontwikkelen die haar wettelijk zijn toegelaten. Zij mag
economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbreng-
sten ervan ten goede komen aan het doel van de vereniging. Zij kan
meewerken aan elk initiatief dat overeenstemt met het geheel of een
deel van haar doelstellingen. De vereniging mag ter verwezenlijking
van haar doelstellingen bijdragen, huurgelden en vergoedingen
innen, en schenkingen en subsidies ontvangen om haar lasten en
kosten te dekken. Ontvangen huurgelden moeten integraal worden
besteed aan de instandhouding en valorisatie van het goed of de
onderdelen die tot het goed behoren.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
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HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 6. De vereniging bestaat uit werkende, steunende en
ereleden.

Art. 7. Het aantal leden is onbeperkt maar telt minstens zeven
werkende leden.

Art. 8. De werkende leden zijn zij die daadwerkelijk aan de
realisatie van het doel van de vereniging meewerken.

Art. 9. De steunende leden zijn zij die door hun speciale finan-
ciële bijdragen en schenkingen toedragen tot de verwezenlijking
van het doel van de vereniging. De ereleden zijn zij die door hun
inzet, verwezenlijkingen of naam bijdragen tot de verwezenlijking
van het doel van de vereniging.

Art. 10. De leden worden ten individuele titel door de raad van
bestuur aanvaard en verplichten zich tot het betalen van de jaar-
lijkse ledenbijdrage en tot het respecteren van de statuten en het
reglement van inwendige orde. De maximum ledenbijdrage beloopt
10 000 BEF.

Art. 11. Ieder lid heeft het recht te allen tijde de vereniging te
verlaten. Het ontslag moet per aangetekend schrijven aan de
voorzitter van de vereniging worden gestuurd. Het lidgeld voor het
lopende jaar blijft eisbaar. Het lidmaatschap eindigt evenwel van
rechtswege indien het lid wordt uitgesloten of zijn jaarlijkse leden-
bijdrage niet binnen de gestelde termijnen betaalt.

Art. 12. De leden kunnen uit de vereniging worden gesloten als
zij de statuten, het reglement van inwendige orde en de bijzondere
verordeningen van de vereniging niet naleven of wanneer hun
handelwijze van aard is de belangen van de vereniging te schaden.
De uitsluiting moet worden uitgesproken door tweederde van de
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering nadat de
belanghebbende werd uitgenodigd en toegelaten zich te verde-
digen.

Art. 13. Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Zij kunnen
evenmin gedane inbrengsten of lidgelden terugvorderen.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
van de vereniging. Alleen de werkende leden hebben stemrecht.

Art. 15. De algemene vergadering bekleedt het hoogste gezag in
de vereniging en is bevoegd voor de wijziging van de statuten, de
benoeming en afzetting van de bestuurders, de uitsluiting van
leden, de goedkeuring van de lidgelden, begroting en rekeningen,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging en alle beslissingen die
verder reiken dan de door de statuten aan de Raad van bestuur
toegekende bevoegdheden.

Art. 16. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of
bij belet door de ondervoorzitter of bij diens verhindering door de
oudste van de bestuurders. Dit gebeurt in het eerste semester van
het kalenderjaar. Bovendien kan een buitengewone algemene verga-
dering steeds worden bijeengeroepen door een beslissing van de
raad van bestuur of op schriftelijk verzoek van minstens twee derde
van de stemgerechtigde leden. Om geldig te kunnen vergaderen
moet de algemene vergadering minstens acht kalenderdagen vooraf
schriftelijk zijn bijeengeroepen. De oproep dient gericht aan elk lid,
met vermelding van plaats, datum en uur van de vergadering en
van de agenda.

Art. 17. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur of bij belet door de ondervoor-
zitter of bij diens verhindering door de oudste van de bestuurs-
leden.

Art. 18. De besluiten van de algemene vergadering worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan over de wijziging van de statuten, de afzetting van
leden en van bestuurders en de vrijwillige ontbinding van de
vereniging slechts geldig beraadslagen als het voorwerp hiervan
vermeld wordt in de oproepingsbrief en wanneer tweederde van de
werkende leden op de vergadering aanwezig zijn. Een tweede
vergadering, met dezelfde dagorde bijeengeroepen, kan echter
beslissen welke ook het aantal aanwezige leden is. Deze punten
moeten worden goedgekeurd door een tweederde meerderheid van
de werkende leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter.

Art. 19. De besluiten van de algemene vergadering worden aan
de werkende leden van de vereniging kenbaar gemaakt door het
toesturen van het verslag. Alle andere leden kunnen kennisnemen
van de verslagen op de zetel van de vereniging. Belanghebbende
derden kunnen op de zetel van de vereniging na schriftelijk verzoek
en mits goedkeuring door de raad van bestuur, kennisnemen van
die verslagen die zij aanvroegen.

HOOFDSTUK IV. — Raad van bestuur

Art. 20. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur bestaande uit minimum 7 en maximum 14 leden.

Art. 21. Het mandaat van bestuurder wordt toegekend voor
vernieuwbare termijnen van vier jaar Om de twee jaar wordt de
helft van het bestuur herkiesbaar gesteld. De bestuurders met de
hoogste leeftijd behorend tot de eerst verkozen raad van bestuur
zijn verkozen voor vier jaar; de andere helft voor een eerste termijn
van twee jaar. De kandidaturen moeten minstens acht kalender-
dagen vóór de verkiezende algemene vergadering schriftelijk ter
zetel worden ingediend. Een bestuurder die verkozen wordt om een
bestuurder te vervangen, voltooit diens mandaat.

Art. 22. De raad van bestuur is bevoegd voor al wat niet uitdruk-
kelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden en neemt zijn
beslissingen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. Hij
benoemt alle personeelsleden en stelt hun taken en vergoedingen
vast. Hij is bevoegd voor het aanvaarden van nieuwe leden. Hij stelt
het reglement van inwendige orde op, dat voorziet in alle punten
die niet door deze statuten of de wet worden geregeld, of die
verduidelijking behoeven.

Art. 23. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter telkens wanneer deze dit nodig acht of wanneer minstens
één derde van de bestuurders hierom verzoekt. De oproeping bevat
agenda, uur, plaats en datum van de vergadering. De raad van
bestuur vergadert geldig als minstens één derde van de bestuurders
aanwezig is. Een tweede vergadering, met dezelfde dagorde bijeen-
geroepen, kan echter beslissen welke ook het aantal aanwezige
bestuurders is. Elke bestuurder beschikt over één stem. Bij staking
van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Het mandaat van de
bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende bepa-
ling door de raad van bestuur.

Art. 24. In de eerste vergadering van de raad van bestuur
volgend op de verkiezende algemene vergadering, verdelen de
bestuurders onder elkaar bij geheime stemming de functies van
voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en gedelegeerde
bestuurder. Deze functies gelden voor de termijn waarvoor de
betrokken bestuurders werden verkozen, doch zijn minstens om de
vier jaar herkiesbaar.

Art. 25. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging tegenover
de overheid en derden, zit de algemene vergadering en de raad van
bestuur voor, en draagt het handteken van de vereniging. Hij tekent
alle stukken die de vereniging binden. Hij treedt op in rechte. Dit
alles behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur aan
een ander persoon gegeven.

Art. 26. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens
afwezigheid.

Art. 27. De penningmeester is de bewaarder van de goederen en
bezittingen van de vereniging, die hij bestuurt overeenkomstig de
beslissingen van de raad van bestuur. Hij bereidt de financiële
verslagen, de rekeningen en de begroting voor.

Art. 28. De gedelegeerde bestuurder is belast met het opstellen
van de verslagen van de raad van bestuur en van de algemene
vergadering en met de dagelijkse leiding van het secretariaat en het
personeel. Hij staat in voor de uitvoering van de beslissingen van
de bestuursorganen en voor de dagelijkse werking en organisatie
van de vereniging.

Art. 29. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders of aan kern-
groepen wiens samenstelling zij zelf bepaalt. Deze samenstelling en
de bevoegdheden en de manier waarop zij worden uitgeoefend,
worden opgenomen in het reglement van inwendige orde.

Art. 30. De besluiten van de raad van bestuur liggen ter inzage
van de leden op de zetel van de vereniging. Belanghebbende derden
kunnen op de zetel van de vereniging na schriftelijk verzoek in mits
goedkeuring door de raad van bestuur, kennisnemen van die
verslagen die zij aanvroegen.
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HOOFDSTUK V. — Handtekening, maatschappelijk fonds en boekjaar

Art. 31. De maatschappelijk handtekening wordt gedragen door
de in de artikels 25 tot en met 28 vernoemde mandatarissen en dit
in functie van hun opdracht. Eventuele beperkingen of bijzondere
volmachten terzake worden opgenomen in het reglement van
inwendige orde.

Art. 32. Het maatschappelijk fonds is samengesteld uit
lidgelden, legaten, schenkingen, bijdragen, huurgelden, vergoe-
dingen en zowel privé- als officiële subsidies.

Art. 33. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het
eerste boekjaar loopt van de stichtingsdatum tot 31 december 2001.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding

Art. 34. In geval van ontbinding zal een algemene vergadering
de bestemming moeten bepalen van de goederen toebehorend aan
de vereniging, rekening houdend met de bepalingen van de wet van
27 juni 1921. Zij duidt één of meer vereffenaars aan. De bestemming
van het netto-actief bij ontbinding zal overgemaakt worden aan een
vereniging met gelijkaardige doelstellingen.

RAAD VAN BEHEER

Lijst van de stichtende leden, bestuurders, mandaten

Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van
West-Vlaanderen, wettig erkende beroepsvereniging, vereniging
naar Belgisch recht, met zetel te Roeselare, vertegenwoordigd door
haar voorzitter, Guido Vlieghe, autobusondernemer, wonende te
Kortrijk, behoorlijk gemandateerd door zijn raad van bestuur, Belg;

Marc D’Eigens, autocarondernemer, wonende te 8870 Izegem,
Leenstraat 21, Belg.

Bert Desmet, autocarondernemer, wonende te 8500 Kortrijk;
Meensesteenweg 101, Belg.

Hugo Eelbode, autocarondernemer, wonende te 8740 Pittem,
Tieltstraat 186, Belg.

Luc Glorieux, bediende, wonende te 8800 Roeselare, Dr. Delbek-
estraat 2, Belg.

Pascal Linglez, autocarondernemer, wonende te 8000 Brugge,
Ezelpoort 7, Belg.

Luc Popelier, autocarondernemer, wonende te 8980 Passendale,
Statiestraat 104, Belg.

Marc Van den Bossche, autocarondernemer, wonende te
1790 Affligem, Brusselbaan 260, Belg.

Die hiervoor tekenen :

(Volgen de handtekeningen.)

RAAD VAN BESTUUR

Dezelfde personen werden tijdens de stichtingsvergadering van
6 november 2000 tot bestuurders verkozen.

Tijdens de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur
werden verkozen tot :

Voorzitter : Guido Vlieghe.

Ondervoorzitter : Marc Van den Bossche.

Penningmeester : Marc D’Eigens.

Gedelegeerd bestuurder : Luc Glorieux.

N. 1773 (25028)
Nationale Vereniging voor Naaimachinevakhandelaars,

afgekort : « Navenanak »

Ankerstraat 53, bus 1
9100 Sint-Niklaas

Identificatienummer : 3651/62

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
RAAD VAN BEHEER

1. De algemene vergadering beraadslagend en beslissend over-
eenkomstig de statuten en overeenkomstig artikel 8 van de
v.z.w.-wet van 27 juni 1921, heeft volgende statutenwijziging aange-
nomen :

Artikel 1, tweede zin wordt als volgt gewijzigd :
« De werkzaamheden strekken zich uit over het gehele Belgische

grondgebied en de maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-
Salvatorstraat 105, 9000 Gent ».

2. Raad van beheer.
De raad van beheer is als volgt samengesteld :
Allewaert, Patrick, zelfstandige, Sint-Amandstraat 37, 8800 Roese-

lare;
Goethals, Kris, zelfstandige, Edestraat 30, 9990 Maldegem;
Petit, Sylvia, zelfstandige, Oude Bareellei 16, 2170 Merksem;
Van Zeveren, Emmanuel, zelfstandige, Sint-Salvatorstraat 105,

9000 Gent;
Carpentero, Sylvain, zelfstandige, Oude Bareellei 18,

2170 Merksem;
Vercruysse, Franky, zelfstandige, Marboroughlaan 2, 9700 Ouden-

aarde.

Opgemaakt te Gent, 9 november 2000

(Get.) Allewaert Patrick, Petit Sylvia,
voorzitter. secretaris.

N. 1774 (20642 — 20642P)
Mini Foot Cosmo Sambreville,

en abrégé : « MFC Sambreville »

5060 Sambreville

Numéro d’identification : 1774/2001

STATUTS

Entre les soussignés nommés à l’article 3, il a été constitué une
association sans but lucratif, régi par la loi du 27 juin 1921, dont les
statuts suivent :

Dénomination, siège social

Article 1er. L’a.s.b.l. est dénommée « Mini Foot Cosmo Sambre-
ville », en abrégé : « MFC Sambreville ».

Son siège social est fixé au boulevard Pont Sainte-Maxence 90,
5060 Sambreville.

Objet

Art. 2. L’a.s.b.l. a notamment pour objet :
La gestion du club de football en salle inscrit à l’URBSFA, sous le

matricule A2584, et le club Mini Foot Cosmo Moustier, matri-
cule A06374.

L’a.s.b.l. poursuit la réalisation de son objet par tous les moyens
notamment organisations diverses, brochures publicitaires spor-
tives, etc.

L’a.s.b.l. peut, d’une manière générale, poser tous les actes se
rapportant directement ou indirectement à son objet.

La présente nomenclature est purement exemplative.

Membres

Art. 3. L’a.s.b.l. est composée :
de membres effectifs : Jaumart, Struys, Bruyr, Picavet, Lison,

Henrottin, Mathy, Laurent, Barreaux, Leroy, Charue,
de membres adhérents.
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Membres adhérents

Sont tous les affiliés en règle de cotisation.
Le montant maximum de cette cotisation est fixé de BEF 300.

L’assemblée générale peut en modifier le montant.

Membres effectifs

Sont « membres effectifs » : les membres du conseil d’administra-
tion.

Ces membres perdent leur qualité de membre effectif, en vertu
des articles traitant des exclusions.

Conseil d’administration

Membres effectifs

Les membres effectifs sont au nombre de onze.
La durée du mandat est maximum de trois ans. Ils sont sortants

et rééligibles par tiers tous les ans.
Après chaque assemblée générale, les membres élus désignent

parmi eux : un président d’honneur, un président, un
vice-président, un trésorier, un secrétaire.

Les membres suivants ont été élus pour :
Un an : Lison, Charue, Leroy, Henrottin.
Deux ans : Struys, Mathy, Barreaux.
Trois ans : Picavet, Bruyr, Laurent.
Les membres sont élus par l’ensemble des membres de l’a.s.b.l. à

l’occasion d’une assemblée générale des membres adhérents.
Ont été élus :
Président d’honneur : Jaumart, Georges, pré-retraité, rue Gustave

Wauthier 6, 5060 Sambreville, Belge.
Président Struys, André, chef de projet, rue Pont-Sainte-

Maxence 90, 5060 Sambreville.
Vice-président : Picavet, Dany, magasinier, rue Pont-Sainte-

Maxence 110, 5060 Sambreville, Belge.
Trésorier : Charue, Philippe, comptable, rue des Quatre Vents 2,

5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belge.
Secrétaire : Lison, Daisy, employée, rue de Falisolle 27,

5060 Sambreville.
Membres :

Bruyr, Joël, agent de police, rue de la Fabrique 15, 5190 Jemeppe-
sur-Sambre, Belge.

Leroy, Patricia, ménagère, rue du Chapitre 8, 5190 Moustier-sur-
Sambre, Belge.

Henrottin, Claudy, technicien en hôtellerie 11, place du Louet 11,
5060 Sambreville, Belge.

Mathy, André, directeur technique, rue de la Glacerie 115,
5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belge.

Barreaux, José, technicien, rue du Moulin 3, 5190 Moustier-sur-
Sambre, Belge.

Laurent, Alain, informaticien, rue du Cortil 14, 5150 Floreffe,
Belge.

Peuvent être présents au réunion du conseil d’administration, un
représentant par équipe inscrite dans un championnat officiel de
l’URBSFA, ainsi que les délégués des équipes à titre de consultant.

En cas de vacance d’un mandat en cours d’exercice, le remplaçant
sera élu par les membres effectifs pour la durée du mandat restant
à couvrir. Il devra impérativement adhérer à l’a.s.b.l.

Démission

Art. 4. Les membres effectifs sont libres de se retirer à tout
moment de l’a.s.b.l. en adressant, par lettre simple, leur démission.

Obligation des membres

Art. 5. Les membres effectifs sont tenus d’assister régulièrement
aux réunions qui se tiendront à l’initiative du conseil d’administra-
tion.

Les membres qui seraient absents sans excuse valable à plus de
trois réunions au cours d’une même saison, peuvent se voir
suspendre leur mandat par décision du conseil d’administration,
sous réserve des droits de l’assemblée générale à cet égard.

Exclusion

Art. 6. L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée
que par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des
membres adhérents à la majorité simple des voix présentes.

S’agissant d’une décision concernant une personne, elle devra
impérativement être prise par vote secret.

Néanmoins, le conseil d’administration peut suspendre un
membre effectif jusqu’à décision de l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire; cette décision de suspension ne pourra être prise
qu’après avoir entendu le membre effectif en ses moyens de défense,
sur convocation simple. Tout membre qui enfreindra une disposi-
tion du règlement d’ordre intérieur peut se voir suspendu.

Droits des membres démissionnaires, exclus, décédés

Art. 7. Les membres effectifs, démissionnaires, exclus ou décédés
ainsi que leurs ayants droit éventuels n’ont aucun droit à faire valoir
sur l’avoir social de l’a.s.b.l.

Prise de décision

Art. 8. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la
majorité simple des voix des administrateurs présents (les membres
effectifs absents étant présumés se rallier à la majorité).

En principe, les suffrages s’expriment à main levée, sauf lorsqu’il
s’agit de questions de personnes ou le vote secret est de rigueur.

Le vote sera également secret si la moitié des membres présents
en fait la demande. En cas de vote secret et qu’aucune majorité ne
s’est dessinée, il sera procédé à un nouveau vote et ce jusqu’à ce
qu’une majorité soit trouvée.

La représentation n’est pas admise au sein du conseil d’adminis-
tration.

En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le
remplace est prépondérante.

Le conseil d’administration ne pourra valablement statuer que
pour autant que la moitié des membres dûment convoqués soient
présents.

Néanmoins, le conseil d’administration peut s’adjoindre, pour un
temps déterminé, une ou plusieurs personnes en raison notamment
de leurs compétences particulières ces personnes n’auront pas voix
délibérative.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’a.s.b.l.

Il peut notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive
et sans préjudice de tous autres pouvoirs dérivant de la loi :

passer des actes de disposition et d’administration;
conférer pouvoir ou fonction à un ou plusieurs mandataires

choisis par lui;
couvrir, gérer, clôturer les comptes de l’a.s.b.l.;
déléguer à deux personnes la signature bancaire;
réunir les membres effectifs et ou les membres adhérents lorsque

la nécessité s’en fait sentir;
établir un règlement d’ordre intérieur.
Ont été élus ayant droit à la signature : Struys, André; Charue,

Philippe.

Réunion des membres effectifs et autres membres adhérents

Art. 10. Lors des réunions, les décisions seront prises à la
majorité simple des présents.

Assemblées générales ordinaires, extraordinaires, périodicité, date

Art. 11. Une assemblée générale ordinaire se tiendra chaque
année avant le 20 mai.

Composition

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont
composées de tous les membres adhérents.

Convocation aux assemblées générales

La décision de convoquer une assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire sera prise par le conseil d’administration qui délé-
guera, à cet effet, au secrétaire, la mission d’accomplir les formalités
administratives afin que tous les membres adhérents soient convo-
qués.

Une assemblée générale ordinaire doit impérativement être
convoquée chaque année, par le conseil d’administration.

Une assemblée générale peut être réunie de manière extraordi-
naire autant de fois que l’intérêt de l’a.s.b.l. l’exige.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk 1093



Contenu de la convocation
La convocation aux assemblées générales ordinaires ou extraor-

dinaires contiendra, outre la convocation proprement dite, un ordre
du jour, c’est-à-dire l’indication précise et circonstanciée des ques-
tions qui feront l’objet des délibérations de l’assemblée générale.

Cet ordre du jour sera établi par le conseil d’administration, sauf
faculté laissée à un cinquième des membres adhérents en règle de
cotisation de demander l’insertion d’un point déterminé à l’ordre
du jour et pour autant que cette demande soit adressée au conseil
d’administration, par lettre simple, dans les huit jours calendrier, le
jour de l’assemblée générale ne comptant pas.

Néanmoins, l’assemblée générale pourra délibérer valablement,
en cas d’urgence admise par les deux tiers des voix des membres
présents, sur des points non repris à l’ordre du jour ou non adressés,
comme dit ci-avant, au conseil d’administration, dans les formes et
délais prescrits.

Cette convocation avec l’ordre du jour seront envoyés aux
membres adhérents par simple lettre missive.

Prise des décisions
Le secret est de rigueur.
Le vote secret sera également de rigueur si un tiers des membres

présents en fait la demande.
Les décisions seront prises à la majorité simple des membres

adhérents.

Dissolution de l’a.s.b.l.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’a.s.b.l.

que si les deux tiers de ses membres adhérents sont présents et si la
décision est adoptée à la majorité des deux tiers.

Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une
seconde assemblée générale qui délibérera valablement quel que
soit le nombre des membres adhérents présents et à la majorité des
deux tiers.

En cas de dissolution, les avoirs de l’a.s.b.l. seront attribués à des
œuvres caritatives.

Compétence de l’assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale a comme compétences :
l’élection du conseil d’administration;
l’élection de membres de droit;
l’établissement d’un rapport d’activités de l’a.s.b.l.;
de traiter les divers points soulevés par les membres;
les modifications des statuts;
désignation des vérificateurs aux comptes.
Lu en séance le 28 septembre 2000, accepté à l’unanimité et signé

par :
Président d’honneur : Jaumart, Georges.
Président : Struys, André.
Vice-président : Picavet, Dany.
Secrétaire : Lison, Daisy.
Trésorier : Charue, Philippe.
(Suivent les signatures.)

N. 1775 (24720)
Le Bailliage

Rue Franklin Roosevelt 21
6840 Neufchâteau

Numéro d’identification : 4751/79

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale statutaire du 1er décembre 2000

1. Modification de l’adresse du siège social suite à une nouvelle
numérotation imposée par l’Administration communale : rue Fran-
klin Roosevelt 19, 6840 Neufchâteau.

2. Admission de nouveaux membres associés :
Cécile Landenne, logopède, rue de la Justice 89, 6840 Neufchâ-

teau;
Jean-Pierre Gérard, enseignant, rue Albert Ier 85, 6738 Loufté-

mont;
Jean-Marie Léonard, banquier, Dessous-la-Ville39, 6800 Libra-

mont.
Jean-Marie Francard, directeur d’école, rue de la Fontaine 5,

6800 Libramont.

3. Composition du nouveau conseil d’administration :
Président : José Verbist, rue du Rinchay, 6860 Léglise;
Secrétaire : Josianne Cools, avenue de la Victoire 9, 6840 Neufchâ-

teau;
Jean-Marie Léonard, Dessous-la-Ville 39, 6800 Libramont;
Jean-Pierre Gérard;
Jean-Marie Francard;
Christine Fays, rue du Rinchay, 6860 Léglise.

(Signature illisible.)

N. 1776 (24621)
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Tremelo

3120 Tremelo
Identificatienummer : 5663/97

NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend

over de nodige quora inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft
in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te
vervangen door onderstaande tekst.

Hierdoor bevestigd zij dat alle vroegere publicaties in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad komen te vervallen en als onbestaande
dienen beschouwd te worden.

Artikel 1. Artikel 1. De benaming van de vereniging zonder
winstoogmerk is : « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van
Tremelo ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3120 Tremelo,
gemeentehuis, Veldonkstraat 1.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het beheer van het plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap van Tremelo, overeenkomstig
artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de uitvoeringsbe-
sluiten.

Zij kan alle bijkomende verrichtingen doen die in verband staan
met haar hoofddoel.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij
kan op ieder moment worden ontbonden.

Art. 5. De algemene vergadering van de vereniging is paritair
samengesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 1,
derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het aantal leden is vastgesteld op twaalf die als volgt verdeeld
worden :

1. Worden aangeduid door de gemeenteraad :
Haegemans, Louis, onderwijzer, Camille Huysmansstraat 70,

3128 Baal.
Van Dessel, Alphons Vital, onderwijzer, Boterstraat 48,

3120 Tremelo.
Van Espen, Maria Rosalia, zelfstandige, Astridstraat 1,

3120 Tremelo.
Van Looy, Ronny, bediende, Nobelstraat 77, 3128 Baal.
Verlinden, Marc, bediende, Heidelaan 8, 3120 Tremelo.
Wouters, André, hulpboekhouder, Barabarastraat 71,

3120 Tremelo.
2. Worden aangeduid door de organisaties die zetelen in de

nationale arbeidsraad :
Willems, Ludovicus, zelfstandig landbouwer, Veldonkstraat 341,

3128 Baal, voor de Belgische Boerenbond.
Van Vlasselaer, Roger, bediende, Rechtestraat 34, voor A.B.V.V.
Van Herck, Jan, bediende, Camille Huysmansstraat 144,

3128 Baal, voor A.C.V.
Van Dessel, Willy, elektricien, Pandhoevestraat 50, 3128 Baal,

voor A.C.L.V.B.
Van Houtvinck, Anja, bediende, Kleine Schaluinstraat 16,

3128 Baal, voor de Kamer van Handel en Nijverheid.
Heremans, Victor, bakker, Schrieksebaan 40, 3120 Tremelo,

voor Unizo.
Iedere organisatie die zetelt in de nationale arbeidsraad heeft het

recht om op haar verzoek vertegenwoordigd te zijn door minstens
één lid.

De gemeenteraad kan eveneens deskundigen met raadgevende
stem laten deelnemen aan het beheer van de v.z.w.

Art. 6. De v.z.w. stelt haar intern reglement van orde op.
Art. 7. De leden zijn vrij om zich op ieder moment terug te

trekken uit de vereniging; zij betekenen hun ontslag door een
aangetekende brief per Post geadresseerd aan de raad van beheer.
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Om de paritaire samenstelling van de vereniging te verzekeren,
dient een vervangern te worden aangesteld binnen een termijn van
drie maanden door, naargelang het geval, ofwel de gemeenteraad,
ofwel door één van de organisaties die zetelen in de nationale
arbeidsraad.

Art. 8. Het ontslagnemende lid heeft geen enkel recht op het
sociaal fonds en kan geen enkele rekening vragen, noch iets laten
verzegelen, noch de inventaris opeisen.

Art. 9. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de
vereniging. Ze heeft de bevoegdheid om statuten te wijzigen,
beheerders te benoemen en af te zetten, de jaarlijkse begrotingen en
jaarrekeningen goed te keuren, de vereniging vervroegd te
ontbinden en in het algemeen alle beslissingen te nemen die de
limieten van de wettelijke of statutaire bevoegdheden toegekend
aan de raad van beheer overstijgen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer.

Art. 10. Ieder jaar moet er minstens één algemene vergadering
gehouden worden, in de loop van de maand november.

Een buitengewone vergadering dient uitzonderlijk bijeenge-
roepen te worden als minstens één vijfde van de leden dit vraagt. Zi
kan bovendien ook bijeengeroepen worden door de raad van beheer
als het belang van de vereniging dit vereist.

Iedere vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel, op
de dag en uur aangegeven in de oproeping : alle leden dienen
opgeroepen te worden.

Art. 11. De oproepingen worden gedaan door de raad van
beheer per gewone brief, minstens acht dagen vooraf toegezonden
aan ieder lid; de dagorde wordt bij de oproeping bijgevoegd.

De vergadering kan alleen beslissen over zaken die op de dagorde
staan. Ieder voorstel, ondertekend door minstens één vierde van de
leden, moet worden toegevoegd aan de dagorde.

Art. 12. Ieder lid heeft het recht van de vergadering bij te wonen
en er deel aan te nemen ofwel in persoon ofwel vertegenwoordigd
door ieder gevolmachtigde naar zijn keuze op voorwaarde dat deze
zelf lid is. Alle leden hebben gelijk stemrecht, allen beschikken over
één stem.

Art. 13. De vergadering is rechtsgeldig samengesteld als
minstens de helft van de leden die de gemeente vertegenwoordigen
en minstens de helft van de leden die de organisaties vertegenwoor-
digen die zetelen in de nationale arbeidsraad aanwezig zijn of
vertegenwoordigd worden.

Als de vergadering niet geldig kan zetelen, wordt er opgeroepen
tot een nieuwe zitting binnen een termijn van vijftien dagen; voor
deze nieuwe zitting is er geen enkel aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige leden.

De beslissing van de vergadering die wijzigingen aanbrengt in de
statuten of de vereniging vervroegd ontbinden, zijn niet geldig
tenzij voldaan is aan de bijzondere vereisten van aanwezigheid,
meerderheid en eventueel van gerechtelijke homologatie vereist
door artikelen 8 en 20 van voornoemde wet.

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door de raad van beheer
met twaalf leden, paritair samengesteld in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 8, § 1, derde lid van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.

Iedere organisatie die zetelt in de nationale arbeidsraad heeft het
recht, op haar verzoek, op minstens één mandaat van beheerder.

Deze beheerers worden benoemd voor maximum zes jaar door
de algemene vergadering van leden en zijn steeds afzetbaar door
deze laatste. Ze zijn herkiesbaar.

In het geval van afzettig of ontslag van een beheerder, zal zijn
vervanging plaatsvinden binnen een termijn van één maand om zo
de paritaire samenstelling van de raad van beheer te verzekeren.

De gemeenteraad kan deskundigen met raadgevende stem
toevoegen aan de raad van beheer.

Art. 15. De beheerders hebben geen persoonlijke verplichting ten
opzichte van de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel
verantwoordelijk voor de uitoefening van het ontvangen mandaat.

Art. 16. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
voorzitter wordt verkozen onder de leden die de gemeenteraad
vertegenwoordigen en de ondervoorzitter wordt verkozen onder de
leden die de organisaties vertegenwoordigen die zetelen in de
nationale arbeidsraad.

Art. 17. De raad van beheer komt bijeen na oproepig door de
voorzitter. Op vraag van minstens twee beheerders, is de voorzitter
verplicht de raad van beheer op te roepen.

Hij kan slechts rechtsgeldig beslissen als minstens de helft van de
leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen en minstens de helft
van de leden die de organisaties die zetelen in de nationale arbeids-
raad vertegenwoordigen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd
worden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

Als de raad van beheer niet geldig kan zetelen, wordt er opge-
roepen tot een nieuwe zitting binnen een termijn van vijftien dagen;
voor de nieuwe zitting is geen enkel aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen worden genoteerd in een register van processen-
verbaal.

Art. 18. De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide
bevoegdheden om alle handelingen van beheer of van beschikking
te stellen die de vereniging aanbelangen. Alle handelingen die niet
door de wet en deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van
de raad van beheer.

De raad heeft in het bijzonder de bevoegdheid om op eigen gezag
te beslissen over alle handelingen die volgens artikel 3 behoren tot
het sociaal doel.

Art. 19. De raad van beheer kan het dagelijks beheer van de
vereniging aan ieder persoon die hiertoe lastgeving heeft ontvangen
vanwege de meerderheid van twee derde van de stemmen.

De leden van het personeel van het plaatselijk werkgelegenheids-
agentschap en de agenten die er gedetacheerd worden, hebben de
bevoegdheid om de gebruiksformulieren bedoeld door artikel 79,
§ 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 behoudende de
werkloosheidsreglementering te valideren in overeenstemming met
de toepasselijke reglementering en de richtlijnen van de raad van
beheer.

Art. 20. Het optreden in rechte als eiser of als verweerder, wordt
namens de vereniging verricht door de raad van beheer, vertegen-
woordigd door zijn voorzitter.

Art. 21. Iedere handeling die de vereniging verbindt, alle
bevoegdheden en volmachten van de vereniging worden, bij
gebreke van delegatie gegeven bij een speciale beslissing van de
raad van beheer, getekend door de voorzitter en de ondervoorzitter
van de raad van beheer, die zich ten overstaan van derden niet moet
rechtvaardigen met een voorafgaandelijke beslissing van de raad.

Art. 22. Ieder jaar, in de loop van de maand november, worden
de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het
volgende jaar opgesteld. Beide dienen voorgelegd te worden ter
goedkeuring aan de gewone algemene vergadering.

Art. 23. De ontbinding en de vereffening worden geregeld door
artikelen 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 24. In geval van vervroegde ontbinding van de vereniging,
benoemt de algemene vergadering die de ontbinding heeft beslist,
indien nodig, de vereffenaars; de algemene vergadering bepaalt hun
bevoegdheden en draagt de goederen en waarden van de
ontbonden vereniging over aan een plaatselijk werkgelegenheids-
initiatief.

Art. 25. Alle andere punten die niet voorzien zijn door deze
statuten worden geregeld overeenkomstig de wet.

Tremelo, 30 november 2000.

(Get.) Haegemans, Louis, (Get.) Wouters, André,
voorzitter. secretaris.

RAAD VAN BEHEER

Worden aangeduid door de gemeenteraad :
Haegemans, Louis, onderwijzer, Camille Huysmansstraat 70,

3128 Baal.
Van Dessel, Alphons Vital, onderwijzer, Boterstraat 48,

3120 Tremelo.
Van Espen, Maria Rosalia, zelfstandige, Astridstraat 1,

3120 Tremelo.
Van Looy, Ronny, bediende, Nobelstraat 77, 3128 Baal.
Verlinden, Marc, bediende, Heidelaan 8, 3120 Tremelo.
Wouters, André, hulpboekhouder, Barabarastraat 71,

3120 Tremelo.
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Worden aangeduid door de organisaties die zetelen in de natio-
nale arbeidsraad :

Willems, Ludovicus, zelfstandig landbouwer, Veldonkstraat 341,
3128 Baal, voor de Belgische Boerenbond.

Van Vlasselaer, Roger, bediende, Rechtestraat 34, voor A.B.V.V.
Van Herck, Jan, bediende, Camille Huysmansstraat 144,

3128 Baal, voor A.C.V.
Van Dessel, Willy, elektricien, Pandhoevestraat 50, 3128 Baal,

voor A.C.L.V.B.
Van Houtvinck, Anja, bediende, Kleine Schaluinstraat 16,

3128 Baal, voor de Kamer van Handel en Nijverheid.
Heremans, Victor, bakker, Schrieksebaan 40, 3120 Tremelo, voor

Unizo.
Dezen hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : Haegemans, Louis.
Ondervoorzitter : Heremans, Victor.
Secretaris : Wouters, André.
Schatbewaarder : Van Dessel, Willy.

Tremelo, 30 november 2000.

(Get.) Haegemans, Louis, (Get.) Wouters, André,
voorzitter. secretaris.

N. 1777 (25301)
Les Colverts

Avenue Félicien Rops 38
5000 La Plante (Namur)

Numéro d’identification : 7188/73

MODIFICATIONS AUX STATUTS — POUVOIR

Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2000

1. Remplacer le première paragraphe de l’article 3 par :
« L’association a pour but l’aide spécialsée aux adolescents en

difficulité, telle que définie par le décret, en leur proposant un
service, résidentiel ou non, dans un encadrement psychosocio-
éducatif stucturé. »

2. Ajouter l’article 20bis :
« La direction recrute le personnel.
Le choix du candidat retenu est justifié, par écrit, par la direction,

préalablement à la signature de l’acte d’engagement.
Cet acte d’engagement sera signé par le président, ou en cas

d’empêchement, par tout autre administrateur. Le nouveau membre
du personnel sera présenté à la prochaine réunion du conseil.

En cas de licenciement, la direction justifiera sa décision au
conseil et après signature du président ou, en cas d’empêchement,
d’un autre administrateur, la notifiera à l’intéressé. »

(Signé) J. Deguelle,
président.

N. 1778 (23013)
Lion Vintage Association

1410 Waterloo

Numéro d’identification : 9353/90

MODIFICATION AUX STATUTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 2. remplacer : avenue Bel Air par : Chapelle David 22.
Article 11. après 2 000 FB, ajouter 50 euros.
Article 13. remplacer : fin novembre par : en novembre.
Aricle 24 remplacer : inscrits dans un régistre tenu par le secré-

taire par : dont les minutes sont conservées chronologiquement par
le secrétaire.

Article 30. supprimer : forfaitaire.
Article 37. président - supprimer Richard Storm, employé ...

remplacé par : Henri Storm, retraîté, belge, Chapelle David 22, à
Waterloo.

Secrétaire - supprimer Henri Storm, retraîté ... remplacé par :
Didier Jamart, belge, clos Charles Bailly 9, à La Hulpe.

Ajouter : Secrétaire-adjoint : Eric Moerman, employe, belge, rue
du Grand Bigard 252, à 1082 Bruxelles.

Trésorier - supprimer Jean-Luc Theys ... remplacé par : René
Seligmann, employé, belge, rue de la Station 137/5, à Waterloo.

Adminstrateurs - supprimer René Seligmann ... remplacé par :
Roland Desmaels, belge, Duivenstraat 3, à Overijse; Harold Degand,
belge, avenue Capouillet à Waterloo.

(Signé) Henri Storm,
président.

N. 1779 (23465)
Vriendenkring Pater Briers

Eikenhouw 3
1653 Beersel (Dworp)

Identificatienummer : 1784/86

ONTSLAG — BENOEMING
RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten, het
ontslag aanvaard van volgende beheerders :

Devroede, Gojacques, Sollenerf 3, 1654 Huizingen.
Marien, Jan, Zevenbronnenstraat 18, 1653 Dworp.
Marien, Paul, Eikenhouw 3, 1653 Dworp.
Marchal, Ronald, Erf de Keizer 41, 1652 Alsemberg.
Versteldt, William, Eikenhouw 13, 1653 Dworp.
De algemene vergadering heeft als nieuwe beheerders aangeno-

men :
Voorzitter : Roger Van den Neste, Waterpoelstraat 25, 1652 Alsem-

berg.
Ondervoorzitter : William Versteldt, Eikenhouw 13, 1653 Dworp.
Secretaris : Jozef Vandenbosch, Astridlaan 19, 1500 Halle.
Penningmeester : Ronald Marchal, Erf De Keizer 41, 1652 Alsem-

berg.
Public relations : Paul Marien, Eikenhouw 3, 1653 Dworp.
De algemene vergadering heeft tevens als maatschappelijke zetel

van de vereniging het adres Eikenhouw 3, te 1653 Dworp aange-
nomen.

Beersel, 9 november 2000.

(Get.) Van den Neste, Roger,
voorzitter.

N. 1780 (24912)
Biennale internationale de la Dentelle-Art contemporain

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 121/83

NOMINATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2000

L’assemblée nomme membre du conseil d’administration de
l’association, pour un terme venant à expiration après l’assemblée
générale de 2003, les personnes suivantes :

Mme Anne Vandenbulcke, archiviste-conservateur à la ville de
Bruxelles, avenue E. Plasky 210, boîte 2, à 1030 Bruxelles.

Extrait du procès-verbal
du conseil d’administration du 20 septembre 2000

Le conseil d’administration désigne aux fonctions de :
Présidente du conseil artistique : Mme Anne Vandenbulcke,

archiviste-conservateur de la ville de Bruxelles, avenue
E. Plasky 210, boîte 2, à 1030 Bruxelles.

Pour extrait conforme :

(Signé) Marion Lemesre,
présidente.
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N. 1781 (24923)
Centre de Santé de l’Enseignement supérieur

Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)

Numéro d’identification : 14211/93

NOMINATIONS — RÉÉLECTIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale

Réunis en assemblée générale le 19 juin 2000, les membres
associés ont accepté la démission de :

M. Henry Larouillère, administrateur.
M. Marcel Pitance, vérificateur aux comptes.
Ont décidé de désigner en qualité de vérificateur aux comptes :

M. G. Degand.

Conseil d’administration

La composition du conseil d’administration s’établit donc comme
suit à partir du 19 juin 2000 :

Président : M. Philippe van Meerbeeck.
Administrateur chargé de la gestion journalière : M. Philippe van

Meerbeeck.
Administrateurs :

Mme Marie-Henriette Becu.
M. Alain Deccache.
M. Robert Lauwerys.
Mme Anne-Marie Libion-Champagne.
M. Paul Malvaux.
Mme Paulina Van Emelen-Glibert.

(Signé) Ph. van Meerbeeck,
président.

N. 1782 (25059)
Scouts et Guides pluralistes de Belgique

Avenue de la Porte de Hal 38-39
1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 3068/66

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à l’assemblée générale du samedi 18 mars 2000, la compo-
sition du conseil d’administration a été modifiée et se présente
comme suit :

Président : Alain Krier, professeur, Clos du Stockay 44, à
4821 Andrimont.

Conseillers issus des régions :
Michaël Absil, étudiant, drève des Marronniers 26, à

1410 Waterloo.
Dorothée Baillet, étudiante, rue de l’Automne 50, à 1050 Bruxelles.
Alexandre Berg, indépendant, avenue de Broqueville 198/9, à

1200 Bruxelles.
Daniel Careme, étudiant, avenue Marius Renard 27A, B313, à

1070 Bruxelles.
Vincent Duchatel, indépendant, rue E. Dekoster 133, à

1140 Bruxelles.
Nathalie Hayet, employée, rue Draily 47, à 6044 Roux.
Olivier Jeuniau, employé, rue des Crollies 35, à 1430 Rebecq.
Olivier Servais, chercheur, impasse du Rateau 1, à 1348 Louvain-

la-Neuve.
Anne-Françoise Torck, étudiante, avenue des Courses 24/13, à

1050 Bruxelles.

Pour extrait conforme :

(Signé) Maurice Torck,
directeur général.

N. 1783 (24863 — 24863P)
Elsie’s Evenementen

Kerkhofstraat 2
2850 Boom

Identificatienummer : 1783/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. De heer Van Grieken, Patrick Maria Jozef, werkloos, wonende

te 2850 Boom, Kerkhofstraat 2;
2. De heer Van Moorleghem, Ivo Johannes, electricieker, wonende

te 2530 Boechout, Binnensteenweg 258;
3. Mevr. Plompen, Viviane Germaine, huisvrouw, wonende te

2530 Boechout, Binnensteenweg 258,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten met de hierna volgende
statuten.

Naam

Artikel 1. De vereniging heeft als naam : « Elsie’s Evenemen-
ten ».

Zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 2850 Boom, Kerkhofstraat 2. Hij kan worden overgebracht naar
elke andere plaats in dezelfde agglomeratie bij besluit van de raad
van beheer. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt
worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel op dienstige wijze bij te
dragen tot een betere cultuurbelevenis o.a. door het creëren, orga-
niseren en promoten van culturele initiatieven (podiumkunsten,
muziekavonden, festivals,...). Daartoe mag de vereniging zich de
nodige apparatuur aanschaffen of ter beschikking stellen.

Prijzen uitloven of er in ontvangst nemen.
Informatie publiceren en verspreiden.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-

streeks verband houden met haar doel, en het bereiken ervan
mogelijk maken of vergemakkelijken.

Zij kan haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige bedrij-
vigheid.

Duur

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur
vanaf heden. Zij kan ten alle tijden ontbonden worden, overeen-
komstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit
toetredende leden.

Het getal van de leden is niet beperkt.
Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder dan

drie bedragen.

Art. 6. De effectieve, leden zijn :
a) De verschijners in deze akte.
b) De personen die op voorstel van ten minste twee effectieve

leden, als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige effectieve leden.

Art. 7. Eenieder die wenst toetredend lid te worden, moet een
aanvraag indienen bij de raad van bestuur. Deze plaatst de aanvraag
op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering en belegt
daartoe zonodig een buitengewone algemene vergadering. Over de
aanvraag wordt beslist door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend. De beslissing van de raad van
bestuur moet niet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen
beroep. Bij gewone brief wordt de kandidaat in kennis gesteld van
de genomen beslissing.

Associations sans but lucratif Annexe au Moniteur belge du 1er février 2001
Verenigingen zonder winstoogmerk Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2001 N. 1781 - 1790 1097

A.S.B.L.-V.Z.W. 2001 138



Art. 8. De effectieve en toetredende leden zijn vrij op ieder
ogenblik zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun
ontslag te geven aan de raad van bestuur.

De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts
uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meer-
derheid van twee derde van de aanwezige stemmen.

De raad van bestuur mag, tot de beslissing van de algemene
vergadering der leden, schorsen die leden, welke zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of
op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals de rechthebbenden
van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen
enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

Art. 9. De effectieve en toetredende leden dienen geen lidgeld te
betalen.

De leden zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen
van de vereniging.

Art. 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle
effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur.

Algemene vergadering

Art. 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
a) Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de

vereniging uit te spreken met inachtname van de wettelijke beschik-
kingen ter zake.

b) Het recht om de bestuurders te benoemen en te herroepen.
c) Het recht om jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te

keuren.
d) Het recht om alle andere machten, die voortvloeien uit de wet

of de statuten, uit te oefenen.

Art. 12. De effectieve leden worden samen uitgenodigd op de
jaarlijkse algemene vergadering door de voorzitter van de raad van
bestuur. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een effectief
of toetredende lid. De uitnodigingen worden gedaan door middel
van een gewoon schrijven, dat ten minste acht dagen vóór de
vergadering dient verstuurd te worden. De agenda wordt in de
uitnodigingen vermeld.

Art. 13. De vergadering moet uitgenodigd worden door de raad
van bestuur wanneer één vijfde van de effectieve en toetredende
leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel dat ondertekend
wordt door één vijfde van de effectieve en toetredende leden op de
agenda geplaatst te worden.

Art. 14. Alle effectieve leden hebben op de algemene vergade-
ring gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvou-
dige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over
beslist door de wet of de onderhavige statuten.

Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of
van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk.

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de processen-verbaal die onder-
tekend worden door de voorzitter en een bestuurder. Dit register
wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er
zonder verplaatsing inzage kunnen van nemen.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad, binnen de maand na de vergade-
ring. Dit geldt tevens voor de benoeming, het ontslag of de
herroeping van bestuurders.

Beheer, dagelijks bestuur

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad, samenge-
steld uit minstens drie en hoogstens zeven bestuurders die
benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene vergade-
ring, en gekozen onder de effectieve leden. De raad van bestuur
beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegen-
woordigd zijn.

Art. 18. De duur van het mandaat van de bestuurders is vastge-
steld op zes jaar. Bij het openvallen van een mandaat wordt een
voorlopige bestuurder benoemd om het mandaat van diegene die
hij vervangt te beëindigen. Deze bepaling is enkel dwingend indien
het aantal overgebleven bestuurders het in artikel 17 vermelde
minimum aantal niet bereikt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 19. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een
voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris.

Art. 20. De beslissingen van de raad van bestuur worden
genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter of van zijn vervanger beslissend.

Art. 21. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere
machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en
contracten stellen en affluiten, minnelijke schikkingen treffen, alle
roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of
met hypotheek bezwaren, leningen affluiten, huurcontracten van
om het even welke duur affluiten, legaten, subsidies, schenkingen
en overdrachten aanvaarden, aan alle rechten verzaken, alle
machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al
dan niet lid zijn, de vereniging in recht vertegenwoordigen zowel
als eiser als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en
herroepen, alle sommen en waarden innen, alle in bewaring
gegeven sommen en waarden opvragen, rekeningen openen bij de
erkende financiële instellingen, op voornoemde rekeningen alle
verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van
cheques, overschrijvings- of tranfertorders of elk ander betalings-
mandaat, een banksafe in huur nemen, alle door de vereniging te
betalen sommen betalen, alle al dan niet aangetekende of verze-
kerde brieven en verzendingen afhalen, alle postwissels, post-
assignaties of kwijtingen innen.

Art. 22. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijk-
heid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één of
meer van zijn leden, of aan één derde al dan niet effectief of
toetredend lid.

Art. 23. De andere daden dan deze van beheer van de vereni-
ging worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuur-
ders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien
van derden, tenzij de raad van bestuur een bijzondere volmacht
heeft verleend betreffende die daden.

Art. 24. De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun
functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts
verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit
mandaat wordt kosteloos waargenomen.

Art. 25. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzi-
gingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement
aangebracht worden met eenvoudige meerderheid van de aanwe-
zige of vertegenwoordigde stemmen.

Begroting, rekening

Art. 26. Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op
31 december.

Het eerste dienstjaar zal eindigen op 31 december 2001.

Art. 27. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begro-
ting van het volgend dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering, die zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei te 18 uur,
of de daaropvolgende werkdag indien deze datum een feestdag is.

Ontbinding, vereffening

Art. 28. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun machten
alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschap-
pelijk kapitaal zal gegeven worden. Deze bestemming zal noodza-
kelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een goed werk of een
vereniging met gelijkaardig doel. Deze beslissing alsmede de naam,
het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.
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Eerste benoemingen
Art. 29. Alle voormelde oprichters van de vereniging zijn na de

oprichting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen
met eenparigheid van stemmen :

a) Het aantal beheerders te bepalen op drie.
b) Worden aangesteld tot beheerder, voor een termijn van zes jaar,

ingaand op heden :
Voorzitter van de raad van beheer : Van Grieken, Patrick.
Ondervoorzitter van de raad van beheer : Van Moorleghem, Ivo.
Secretaris : Plompen, Viviane.
Schatbewaarder : Plompen, Viviane,

die allen aanvaarden.
Antwerpen, 2 december 2000.

(Get.) Van Grieken Patrick,
voorzitter.

(Get.) Ivo Van Moorleghem, (Get.) Plompen Viviane,
bestuurder. bestuurder.

RAAD VAN BEHEER
Mevr. Plompen, Viviane, huisvrouw, wonende te 2530 Boechout,

Binnensteenweg 258, bestuurder, voorzitter.
De heer Van Grieken, Patrick, werkloos, wonende te 2850 Boom,

Kerkhofstraat 2, bestuurder.
De heer Van Moorleghem, Ivo, electrieker, wonende te

2530 Boechout, Binnensteenweg 258, bestuurder.
(Get.) Van Grieken, Patrick,

voorzitter.

N. 1784 (25281 — 25281P)
Publications linguistiques de Louvain,

en abrégé : « P.L.L. »

Rue de Hanret 40
5380 Fernelmont (Cortil-Wodon)

Numéro d’identification : 1784/2001

STATUTS

L’an deux mille, le deux janvier, les personnes suivantes se sont
réunies en vue de fonder la présente a.s.b.l. :

1. M. Guy Jucquois, professeur à l’Université de Louvain, domi-
cilié rue de Hanret 40, à 5380 Fernelmont;

2. Mme Maria Salakenos, infirmière graduée - psychothérapeute,
domiciliée rue de Hanret 40, à 5380 Fernelmont,

3. M. Yves Duhoux, professeur à l’Université de Louvain, domi-
cilié rue de la Ferme du Coq 28, à 1490 Court-Saint-Etienne;

4. Mme Anne Tihon, professeur à l’Université de Louvain, domi-
ciliée rue de la Ferme du Coq 28, à 1490 Court-Saint-Etienne;

5. M. Jean Dumont, expert-comptable, domicilié rue de Hanret 42,
à 5380 Fernelmont,
tous de nationalité belge.

Lesquels comparants ont dressé par les présentes les statuts d’une
association sans but lucratif (A.S.B.L.), qu’ils déclarent constituer
entre eux, conformément à la loi du vingt sept juin mil neuf cent
vingt et un.

Dénomination, siège social.
Article 1er. L’association est dénommée : « Publications Linguis-

tiques de Louvain », en abrégé, « P.L.L. ».
Art. 2. Son siège social est établi à 5380 Fernelmont (Cortil-

Wodon), rue de Hanret 40.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration

dans tout autre lieu.
Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois

de sa date aux annexes au Moniteur belge.

Objet.
Art. 3. L’association a pour objectifs :
de faciliter l’édition et la diffusion, sur tous supports et par tous

les moyens, de travaux dans le domaine des sciences du langage et
des disciplines annexes;

d’encourager la collaboration, nationale et internationale, entre
hommes de sciences et chercheurs œuvrant dans ces secteurs.

Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité
compatible avec son objet.

Associés, admission.
Art. 4. L’association est composée de membres associés et de

membres adhérents.
Le nombre minimum des membres ne peut être inférieur à trois.
Art. 5. Sont membres associés :
1° les comparants au présent acte;
2° les membres adhérents qui présenteront des qualités et des

connaissances suffisantes, seront présentés par deux membres
associés et seront admis par le conseil d’administration;

3° le nombre de membres associés n’est pas limité. Son minimum
est fixé à trois.

Art. 6. Toute personne qui désire être membre adhérent doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration. Le conseil
d’administration examine la candidature lors de sa plus prochaine
réunion. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle
est portée à la connaissance du candidat. Le candidat non admis ne
peut se représenter qu’après une année à compter de la date de la
décision.

Art. 7. Tous les membres doivent se conformer aux dispositions
des présents statuts.

Art. 8. Indépendamment des membres associés et adhérents, le
conseil d’administration pourra créer des membres d’honneur,
sympathisants ou protecteurs.

Démission, exclusion, suspension.
Art. 9. Tout membre est libre de se retirer en tout temps de

l’association en adressant sa démission au conseil d’administration.
La cotisation de l’année en cours restera due.

Art. 10. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

Art. 11. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi
que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n’ont aucun
droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Cotisations.
Art. 12. Les membres paient une cotisation annuelle. Les

montants sont fixés annuellement par le conseil d’administration.

Assemblée générale.
Art. 13. L’assemblée générale est composée de tous les membres

associés adhérents. Seuls les membres associés ont droit de vote.
Art. 14. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-

ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
1° les modifications aux statuts sociaux;
2° la nomination ou la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des budgets et des comptes;
4° la dissolution volontaire de l’association;
5° les exclusions d’associés.
Art. 15. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque

année, au plus tard le 30 juin. L’association peut être réunie en
assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du
conseil d’administration, chaque fois que l’intérêt de l’association
l’exige ou à la demande d’un cinquième des membres associés au
moins.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés
dans la convocation.

Tous les membres associés doivent y être convoqués.
Art. 16. Toute assemblée générale est convoquée par le conseil

d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée
par le secrétaire, ou par le président au nom du conseil d’admini-
stration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du vingt-

sept juin mil neuf cent vingt et un, l’assemblée peut délibérer
valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du
jour.

Art. 17. Chaque membre associé a le droit d’assister à l’assem-
blée. Il peut se faire représenter par un mandataire, membre associé.

Chaque membre présent ne peut être titulaire que d’une procu-
ration.

Art. 18. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième au moins des membres associés en
fait la demande.

De même, toute proposition signée par le cinquième des membres
doit être portée à l’ordre du jour.
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Art. 19. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration, ou à défaut par l’administrateur qui le
remplace.

Art. 20. Tous les membres associés ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 21. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du vingt sept juin mil
neuf cent vingt et un relative aux associations sans but lucratif.

Art. 22. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au secrétariat où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre.

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander
des extraits signés par le président du conseil d’administration et
par un administrateur.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans les trois mois
aux annexes au Moniteur belge. Il en est de même de toute nomina-
tion, démission ou révocation d’administrateur.

Administration, gestion journalière.
Art. 23. L’association est administrée par un conseil d’admini-

stration composé de deux membres au moins et douze membres au
plus, nommés parmi les membres associés par l’assemblée générale
pour un terme de trois ans et en tout temps révocables par elle. Les
administrateurs sortant sont rééligibles. Les nouvelles candidatures
doivent être adressées au président avant l’assemblée.

Art. 24. En cas de vacance d’un mandat, un administrateur
provisoire peut être nommé par le conseil d’administration. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 25. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un
ou plusieurs vice-présidents, un trésorier et un secrétaire. En cas
d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un
vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 26. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président et/ou du secrétaire ou à la demande d’un tiers des
administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres
est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix; quand il
y a parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est
prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux,
signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un registre
spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes
seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 27. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Art. 28. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligence du prési-
dent ou de l’administrateur délégué.

Art. 29. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 30. Le secrétaire, et en son absence, le président est habilité
à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à
l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur
acquisition.

Durée de l’association.
Art. 31. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Règlement d’ordre intérieur.
Art. 32. Les membres de l’association devront se conformer au

règlement d’ordre intérieur qui sera établi par le conseil d’admini-
tration.

Dispositions diverses.
Art. 33. L’exercice social commence le premier janvier pour se

terminer le trente et un décembre.
Art. 34. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice

suivant seront annuellement dressés par le conseil d’administration
et soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. L’excé-
dent favorable du bilan sera versé aux fonds propres.

Art. 35. L’assemblée générale désignera deux vérificateurs
chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter
un rapport annuel. Ils sont nommés pour deux années.

Art. 36. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette
affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une associa-
tion dont l’objet sera similaire à celui pour lequel la présente
association est créée.

Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des
liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur Belge.

Dispositions transitoires.

Art. 37. L’assemblée générale constituante a, ce jour, élu en
qualité d’administrateurs :

1. M. Guy Jucquois, domicilié rue de Hanret 40, à Fernelmont.
2. M. Yves Duhoux, domicilié rue de la Ferme du Coq 28, à

1490 Court-Saint-Etienne.

Art. 38. L’assemblée constituante désigne comme administrateur
délégué chargé de la gestion journalière, M. Yves Duhoux.

Son mandat a une durée de trois ans.
Par « gestion journalière », il faut notamment entendre les affaires

courantes et la correspondance journalière. L’administrateur
délégué est en outre habilité à lier l’association par sa signature dans
des affaires relatives à la gestion journalière parmi lesquelles figu-
rent, en particulier, les opérations financières avec les institutions
ad hoc.

Art. 39. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations
sans but lucratif.

Dont acte, fait et passé à Fernelmont, en date du deux janvier
deux mil.

Et, lecture faite, les comparants ont signé.
(Suivent les signatures.)

N. 1785 (21381 — 21381P)
Buurteconomie Initiatieven Kuurne,

afgekort : « B.I.K. »

8520 Kuurne
Identificatienummer : 1785/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Namens het gemeentebestuur Kuurne :

Carl Vereecke, advokaat, Populierenlaan 14, 8520 Kuurne, Belg.
Germain Vandesompele, leraar, Molensteen 7, 8520 Kuurne, Belg.
Suzanne Delagrange, huisvrouw, Beeklaan 26, 8520 Kuurne, Belg.
Callewaert Pol, maatschappelijk werker, Sint-Michielsweg 32,

8520 Kuurne, Belg.
Carlier Viviane, huisvrouw, Morgenster 13, 8520 Kuurne, Belg.

2. Namens het O.C.M.W. van Kuurne :
Maertens, Frans, huisarts, Elfde Julilaan 39, 8520 Kuurne, Belg.
Laridon, Françinne, onderwijzer, Vijverhoek 52, 8520 Kuurne,

Belg.
Decock, Martine, verpleegster, Boomgaardstraat 15, 8520 Kuurne,

Belg.
3. Deskundigen doelgroep :

Fien Dewaele, maatschappelijk werker, Stampkotstraat 7,
8580 Avelgem, Belg.

Nikie Maes, pedagoog, J. Wautersstraat 19, 8200 Sint-Michiels,
Belg.

Sansen, Dirk, pedagoog, A. Wybolaan 12, 8200 Sint-Andries, Belg.
Jean-Marie Viaene, maatschappelijk werker, Heulekouter 47,

8560 Gullegem, Belg.
Van Hecke, Rita, huisvrouw, Schardauw 68, 8520 Kuurne, Belg.
Vandenhende, Marc, werkzoekende, Schardauw 46, 8520 Kuurne,

Belg.
Carine Ovaere, huisvrouw, Hulstsestraat 146, 8520 Kuurne, Belg.
Vanassche, Monique, bediende, Sint-Katriensteenweg 91,

8520 Kuurne, Belg.
Van Den Berghe, Greta, huismoeder, Nieuwenhuyse 28,

8520 Kuurne, Belg.
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TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « B.I.K. », .v.z.w. Ze
heeft haar zetel te 8520 Kuurne, Schardauw 5. De zetel kan te allen
tijde door de algemene vergadering verplaatst worden.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel om in het kader van het
lokaal werkgelegenheidsbeleid buurtdiensten, zoals omschreven in
het de beleidsnota « werkgelegenheid 2000-2004 », van de Vlaamse
regering uit te bouwen en te organiseren in de gemeente Kuurne.
Bij buurtdiensten gaat het om een specifieke vorm (van diensten-
werkgelegenheid) waarbij de diensten met en voor de buurt worden
opgezet en vanuit de doelstelling van buurtontwikkeling
vertrekken.

De vereniging mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op
gelijk welke en volgens de modaliteiten die haar het best voor-
komen.

Art. 3. De vereniging is voor een onbeperkte termijn opgericht
maar kan te allen tijde door de algemene vergadering ontbonden
worden.

TITEL II. — Algemene vergadering

Art. 4. De algemene vergadering bestaat uit werkende leden die
behoren tot minstens één van de volgende categorieën zijnde :

1. Gemeenteraad Kuurne.
2. Raad voor maatschappelijk welzijn van het O.C.M.W. van

Kuurne.
3. Deskundigen die omwille van hun beroep of deskundigheid

ofwel betrokken zijn bij de opleiding en tewerkstelling van risico-
groepen werkzoekenden, ofwel betrokken zijn bij buurt- en wijk-
ontwikkeling, ofwel behoren tot de doelgroep.

De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.
De algemene vergadering bestaat daarnaast uit een onbeperkt

aantal niet werkende leden die enkel genieten van de activiteiten
van de vereniging.

De vereniging wordt alleen vertegenwoordigd door de werkende
leden. Zij alleen hebben stemrecht. Werkende leden zijn geen
lidgeld verschuldigd. Zij zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk
voor de verbintenissen en verplichtingen van de vereniging.

Art. 5. Het lidmaatschap van de kandidaten behorend tot cate-
gorie 1 en 2 wordt voorgedragen op de eerste zitting van elke
nieuwe legislatuur. De kandidaat-leden behorend tot categorie 3
moeten hun schriftelijke kandidatuur indienen bij de raad van
beheer. De algemene vergadering beslist over de eventuele toetre-
ding van het kandidaat-lid, met gewone meerderheid van stemmen
en na voorafgaandelijk advies van de raad van beheer. Bij weigering
is de algemene vergadering er niet toe gehouden haar beweegre-
denen bekend te maken.

Art. 6. Leden die een politiek mandaat op lokaal bestuur uitoe-
fenen worden geacht ontslagnemend te zijn op het moment dat ze
voor om het even welke reden dit mandaat niet meer uitoefenen.
Andere leden kunnen te allen tijde uit de vereniging treden. Tot
uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering
worden besloten met volstrekte meerderheid van stemmen en nadat
het lid is gehoord of niet is ingegaan op de uitnodiging om gehoord
te worden.

Art. 7. De leden die hun lidmaatschap verliezen, alsook de
erfgenamen of rechthebbende van een lid, kunnen geen aanspraak
maken op het maatschappelijk vermogen, noch rekening of inven-
taris eisen, noch zegels doen leggen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering wordt samengesteld uit verte-
genwoordigers van de leden van de vereniging :

1. Het lid van de categorie 1 zoals opgesomd in artikel 4, kan zich
maximaal door vijf natuurlijke personen laten vertegenwoordigen.

2. Het lid van categorie 2 zoals opgesomd in artikel 4, kan zich
maximaal door drie natuurlijke persoon laten vertegenwoordigen.

3. Van categorie 3 zoals opgesomd in artikel 4, kunnen maximum
9 natuurlijke personen als werkend lid aangenomen worden door
de algemene vergadering.

Art. 9. De algemene vergadering wordt samengeroepen per
gewone brief, ondertekend door de voorzitter en de secretaris met
opgave van de agenda van de vergadering en dit minstens twee
weken op voorhand.

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
De gewone algemene vergadering komt samen in de loop van de
maand september.

De leden van de algemene vergadering worden in kennis gesteld
van de beslissingen van de algemene vergadering middels een per
gewoon schrijven verstuurd verslag binnen de dertig dagen na de
datum waarop de algemene vergadering is bijeengekomen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden bijge-
houden in een register en kunnen door de leden geraadpleegd
worden op de zetel van de vereniging.

Art. 10. De algemene vergadering heeft de door de wet bepaalde
bevoegdheden.

De algemene vergadering heeft de volgende opdrachten :
de kennisneming van het jaarlijks activiteitenverslag;
de goedkeuring van de rekeningen;
de goedkeuring van de begroting;
de benoeming van de leden van de raad van beheer;
de deelneming aan de besprekingen over de oriëntering en de

werking van de vereniging;
de wijziging van de statuten;
de ontbinding van de vereniging.

Art. 11. Alle leden hebben één stem. De algemene vergadering
beslist bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens anders
vermeld in deze statuten of huishoudelijk reglement. De vereniging
beslist bij bijzondere meerderheid in de door de wet van 27 juni 1921
bepaalde gevallen.

Art. 12. Ingeval een lid door overmacht verhinderd is aanwezig
te zijn op de algemene vergadering, kan hij of zij een ander lid
mandateren bij middel van een exclusief voor hem/haar geschreven
volmacht.

Deze volmachtdrager kan deelnemen aan de stemming.
Elk stemgerechtigd lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

Art. 13. De voorzitter van de vereniging wordt aangeduid door
de leden van de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissingsbevoegdheid.

Art. 14. De algemene vergadering kan op tijdelijke basis raad-
gevende leden en/of deskundigen, zonder stemrecht, toelaten de
vergadering bij te wonen.

Art. 15. Een vertegenwoordiger van een lid van categorie 1 en 2
blijft lid tot :

1. op het ogenblik dat het lidmaatschap van het bestuur, die hij of
zij vertegenwoordigt, ophoudt;

2. hij of zij overlijdt of ontslag neemt;
3. het bestuur, die hij of zij vertegenwoordigt, zijn

vertegenwoordigingsmandaat intrekt.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 16. De raad van beheer is samengesteld uit maximum vier
vertegenwoordigers van het lid uit de onder artikel 4 genoemde
categorie 1, maximum twee vertegenwoordigers van het lid cate-
gorie 2 en maximum vijf vertegenwoordigers van het lid categorie 3.
De raad van beheer kiest onder zijn leden een secretaris en desge-
wenst een schatbewaarder.

De raad van beheer wordt aangeduid voor een periode van zes
jaar. Deze periode van kan ingekort worden voor de leden van de
raad van beheer :

1° op het ogenblik dat het lidmaatschap van de organisatie die hij
of zij vertegenwoordigt, ophoudt;

2° hij of zij overlijdt, ontslag neemt of wordt afgezet;
3° de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt, zijn

vertegenwoordigingsmandaat intrekt.

Art. 17. De raad van beheer heeft in de wet bepaalde bevoegd-
heden, alsmede de bevoegdheid, onverminderd hetgeen bepaald
onder de artikelen 4 tot en met 8, tot aanvaarding van de leden.

De vereniging kan om het doel omschreven in artikel 1 en 2 te
realiseren alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het maatschappelijk doel te maken hebben. De vereniging is
bevoegd om over te gaan tot de uitgifte van obligatieleningen, tot
het stellen van handelsdaden in ondergeschikte orde teneinde het
in artikel 1 en 2 gestelde doel te bereiken alsmede de onroerende
goeder de vereniging te beheren in overeenstemming met het doel
waarvoor de vereniging is opgericht.
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Art. 18. De raad van beheer heeft de volgende opdracht :

de garantie van de naleving van de doelstellingen en het totale
beleid van de vereniging;

de goedkeuring van de projecten en de stemming over de
toegekende middelen, zij het na overleg met de algemene vergade-
ring;

de ondertekening van alle contracten van gelijk welke aard
ongeacht of ze de vereniging geheel of gedeeltelijk binden;

instaan voor het beheer van de centrale rekeningen;

betaling van de lonen, inning en toewijzing van de toelagen, enz.;

de controle van de rekeningen van alle activiteitencentra;

de controle van de activiteiten, het opstellen van het document
nodig voor het indienen van projecten en de jaarlijkse eindevaluatie,
en het opstellen van het verslag over de bijeenkomst van de
coördinatoren van de projecten;

optreden als scheidsrechter in alle conflicten die binnen of onder
de activiteitencentra onderling geen oplossing vinden;

opstellen van een huishoudelijk reglement.

Art. 19. De raad van beheer stelt een huishoudelijk reglement op
en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen enkel aange-
bracht worden door de algemene vergadering.

TITEL V. — Financieel beheer

Art. 20. De verantwoording over de rekeningen van elk boekjaar,
eindigend op 31 december van elk kalenderjaar, gebeurt aan de
hand van een door de raad van beheer opgesteld jaarverslag.

TITEL VI. — Statutenwijziging

Art. 21. De statuten zijn wijzigbaar onder de normale voor-
waarden en procedures gesteld door de wet van 27 juni 1921.

TITEL VII. — Gebruik van de maatschappelijke handtekening

Art. 22. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts
verbonden door de gezamenlijke handtekeningen van voorzitter en
secretaris, tenzij anders wordt beslist binnen de raad van beheer.

TITEL VIII. — Ontbinding van de vereniging

Art. 23. Bij de ontbinding van de vereniging v.z.w. zal de bestem-
ming van het netto-vermogen overgedragen worden aan de
O.C.M.W. Kuurne. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid,
noch zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden hebben enig recht op
het maatschappelijk vermogen.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2000.

Voor eensluidend afschrift :

Voor de Burgemeester,
(Get.) F. Gerryn.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering aldus en zoals samengesteld komt
bijeen in vergadering en beslist met éénparigheid van stemmen :

als voorzitter te verkiezen : Jean-Marie Viaene.

als secretaris te verkiezen : Fien Dewaele.

Voor eensluidend afschrift :

Voor de Burgemeester,
(Get.) F. Gerryn.

N. 1786 (24496)
Cercle Saint Clément

Rue du Loutrier 57
1170 Bruxelles

Numéro d’identification : 13056/80

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Extrait du rapport
de l’assemblée générale extraordinaire 13 novembre 2000

L’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2000 prend
acte et accepte :

La démission de se fonctions de président et d’administrateur du
révérend père Vande Gucht, désigné comme curé canonique dans
une autre paroisse.

La démission de ses fonction de secrétaire de Mme Janine
Putman, qui conserve cependant son mandat d’administrateur.

La nomination en qualité d’administrateur du père Gérard Daix,
nouveau curé canonique, rue du Loutrier 50, 1170 Bruxelles.

La nomination en qualité de président du conseil d’administra-
tion de M. Alfred Ferraro.

La nomination en qualité de secrétaire de M. Charles De Troch.

Composition du conseil d’administration :
Président : Ferraro, Alfred.
Trésorier : Gekiere, Gilbert.
Secrétaire : De Troch, Charles.
Membres : Daix, Gérard; Moklowicz, Jean; Putman, Janine; Wiard,

Luc, Wiard, Raoul.

(Get.) Ferraro, Alfred, (Get.) De Troch, Ch.,
président. secrétaire.

N. 1787 (24943)
« Ruusbroeckoor »

1560 Hoeilaart

Identificatienummer : 8877/79

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAARS

De bijzondere algemene vergadering van het « Ruus-
broeckoor », v.z.w., identificatienummer 8877/79, rechtsgeldig
samengekomen en samengesteld, heeft op 29 februari 2000 beslist
met twintig stemmen vóór en drie stemmen tegen, op de zesent-
wintig leden, de vereniging te ontbinden. De leden Bernard Vande-
lanotte en René Vaeremans worden als vereffenaars aangesteld.

Zij zullen samen met de penningmeester Ange Celis de boeken
controleren en afsluiten en de netto-aktiva overdragen aan de
feitelijke vereniging « Ruusbroeckoor ».

Zoals eveneens beslist op deze bijzondere algemene vergadering
zullen de netto-aktiva door de feitelijke vereniging « Ruus-
broeckoor » besteed worden aan hetzelfde doel als dit voorzien in
artikel 2 van de ontbonden v.z.w.

Vereffenaars :
Vaeremans, René, gepensioneerde, Vlaanderenveldlaan 49,

1560 Hoeilaart.
Vandelanotte, Bernard, bediende, G. Huynenstraat 20, 1560 Hoei-

laart.

(Get.) Dirk Allaerts,
voorzitter.

(Get.) Jos Uyttenbroeck, (Get.) Fons de Haas,
secretaris. bestuurslid.

(Get.) Ange Celis, (Get.) René Hannaert ,
penningmeester. bestuurslid.
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N. 1788 (24488 — 24488P)
A.H.A.C. Hondentrouw - ’t Apportje

9300 Aalst

Identificatienummer : 1788/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
Van Driessche, Wilfried, arbeider, Donkerstraat 27, 1740 Ternat;
Evenepoel, Edith, zonder beroep, Kapellestraat 5, 1770 Liede-

kerke;
Van Den Borre, Emiel, gepensioneerde, Kapellestraat 5,

1770 Liedekerke;
Bael, An, ambtenaar, Schriekenstraat 58, 9290 Berlare;
Geeroms, Alex, ambtenaar, Resschebeke 49, 9320 Erembodegem;
Smetrijns, Roger, gepensioneerde, Stationstraat 38, 9308 Gijzegem;
Vonck, Florinne, zonder beroep, Alf. De Cockstraat 27,

9310 Herdersem,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, met hiernavolgende statuten.

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « A.H.A.C. Honden-
trouw - ’t Apportje », vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 9300 Aalst, Affligemdreef.
Briefwisseling : Alfons de Cockstraat 27, te 9310 Herdersem.
Binnen deze gemeente kan de maatschappelijke zetel worden

verplaatst bij beslissing van de raad van beheer.
Deze beslissing wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad.

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel de oprichting en beoefe-
ning van de hondensport in de ruimste zin van het woord. Zij zal
iedere activiteit mogen uitoefenen die de hondensport kan bevor-
deren, met inbegrip van onderricht en vorming van personeel nodig
voor deze activiteiten.

Zij zal haar sociaal doel mogen verwezenlijken volgens de
modaliteiten, met de middelen, en op de wijze die haar het meest
geschikt lijken.

Alle onroerende goederen die nuttig en nodig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel zal zij mogen bezitten, hetzij als
huurder, hetzij als eigenaar.

De vereniging kan in het kader van het maatschappelijk doel,
daden van koophandel stellen, rechtsgeldige overeenkomsten
afsluiten en fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen
of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht

op de algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden.

De vzw telt tenminste drie werkende leden.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk
persoon of rechtspersoon, die door de raad van beheer als zodanig
wordt aanvaard.

Art. 7. Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum
BEF 2 000/jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast. Bij niet
betaling worden werkende leden als ontslagnemend aanzien.

Art. 8. Door zijn toetreding verbindt elk lid zich tot het naleven
van de statuten en ontzegt zich alle daden die tegenstrijdig zouden
zijn met het doel van de vereniging of haar leden.

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het
opsturen van een aangetekend schrijven aan de raad van beheer.
Een lid kan enkel worden uitgesloten door de algemene vergade-
ring, mits het akkoord van twee derde van de aanwezigen.

Art. 9. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvol-
gers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte
bedragen of gedane inbrengsten.

TITEL III. — Raad van beheer (R.v.B.)

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een R.v.B. van
tenminste drie beheerders, allen lid van de vereniging.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, en zijn ten
allen tijden door deze afzetbaar, met een meerderheid van twee
derde van de aanwezige leden.

De beoefening van het mandaat is kosteloos.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder

wordt binnen één maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

Art. 11. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
vier jaar, en zijn herkiesbaar.

Om de twee jaar wordt de beheerraad voor de helft vernieuwd,
de aftredende leden zijn herverkiesbaar.

De eerste helft aftredende leden zijn de ondervoorzitter, de
secretaris en twee afgevaardigde beheerders (bij lottrekking).

Ontslagnemende beheerders zullen tijdens het lopende dienstjaar
niet worden vervangen.

Aansluitend bij het voorgaande blijven ze in functie tot in het
wettelijk min. van drie beheerders is voorzien, zowel bij ontslag,
afzetting enz...

Art. 12. § 1. De R.v.B. kiest uit zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter(s), een secretaris en een penningmeester.

§ 2. Meerdere mandaten kunnen door de R.v.B. worden verleend.
§ 3. De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De

voorzitter zit voor, in geval van afwezigheid door de oudste van de
aanwezige beheerders.

§ 4. De R.v.B. kan slechts geldig beslissen indien min. de helft van
de beheerders aanwezig is, bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij gelijke stemming is de stem van de voorzitter, of zijn vervanger,
doorslaggevend.

§ 5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de
voorzitter of de secretaris, en ingeschreven in een register. De
uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten
worden geldig ondertekend door de secretaris of een beheerder.

§ 6. Van elke discipline van de vereniging dient zeker één
afgevaardigde in de R.v.b. te kunnen zetelen.

Art. 13. § 1. De R.v.B. leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
deze die door de wet uitdrukkelijk aan de A.V. zijn voorbehouden.

De raad kan zelfs alle daden van beschikking stellen met inbegrip
van, o.m. het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroe-
rende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle
handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken...

§ 2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig
verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee beheer-
ders. Beheersers die namens de R.v.B. optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging.

De R.v.B. kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden
van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid, of zijn verantwoordelijk-
heid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer beheer-
ders.

§ 3. De R.v.B. vaardigt een huishoudelijk reglement uit zo hij dit
nodig oordeelt.

§ 4. Rechtshandelingen, zowel als aanlegger dan als verweerder,
worden ingespannen in naam van de vereniging, door de voorzitter
of een beheerder.

Art. 14. Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt elk jaar op
31 december, dit is tevens de datum van afsluiting van de boeken,
de opmaak van de inventaris en de afrekening van uitgaven en
inkomsten.

TITEL IV. — Algemene vergadering (A.V.)

Art. 15. De A.V. is samengesteld uit alle werkende leden, met een
minimum leeftijd van 18 jaar, en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de R.v.B. of door de oudste van de aanwezige
beheerders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de A.V.
laten vertegenwoordigen.

Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem op de A.V.
Vervanging voor een ander lid kan enkel mits een schriftelijke

volmacht.
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Art. 16. De A.V. is uitsluitend bevoegd voor :
wijzigen van de statuten;
benoemen en ontslaan van de beheerders;
goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
vrijwillig ontbinden van de vereniging;
uitsluiten van leden;
beslissing over de bestemming van goederen bij ontbinding.
Art. 17. § 1. De A.V. wordt door de R.v.B. bijeengeroepen telkens

als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet
minimum éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goed-
keuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting
van het volgend jaar, op een door de R.v.B. te bepalen datum.

§ 2. De A.V. wordt steeds gehouden binnen de twintig kalender-
dagen volgend op de sluiting van het werkjaar.

§ 3. Alle werkende leden worden bij gewone brief uitgenodigd
op de A.V. minstens twee weken vóór datum.

Deze wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris, ze
vermeld dag, plaats en uur.

§ 4. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de
R.v.B. Ze kan slechts op geldige wijze een beslissing nemen over
punten die op de agenda vermeld zijn.

Art. 18. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoor-
digde leden, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van de
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 2. Ingeval de uitsluiting van een lid, van wijziging van de
statuten of van ontbinding van de vereniging zal de in de wet
voorgeschreven procedure worden nageleefd.

§ 3. Wijziging van statuten kan enkel mits een meerderheid van
twee derde van de stemmen.

Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de secretaris of een beheerder, ze worden
opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden
ondertekend door de secretaris of een beheerder.

Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben
recht van inzage en of het opvragen van afschriften van de notulen.

Art. 20. § 1. Op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag, gedaan
door minstens één vijfde der leden aan de voorzitter van de beheer-
raad, moet deze laatste de leden in buitengewone algemene verga-
dering bijeenroepen.

§ 2. Elk voorstel, ondertekend door één twintigste der leden, moet
op de dagorde van de A.V. worden gebracht.

§ 3. De leden die van § 1 en 2 gebruik maken, moeten hun
aanvraag, schriftelijk en tien dagen op voorhand, aan de voorzitter
overmaken, samen met een verklarende nota inzake het punt.

TITEL V. — Begroting en rekeningen
Art. 21. Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt elk jaar op

31 december, dit is tevens de datum van afsluiting van de boeken,
de opmaak van de inventaris en de afrekening van uitgaven en
inkomsten.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de
oprichting tot 31 december van dit jaar.

De R.v.B. bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 22. Een regelmatig bij te houden kasboek is verplicht, met
vermelding van alle inkomsten en uitgaven van de club, onder de
verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Elk jaar dient de boekhouding te worden gecontroleerd door twee
commissarissen, welke gekozen worden uit te leden van de A.V.
voor het volgend werkjaar.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening
Art. 23. De vereniging kan slechts ontbonden worden door de

A.V., welke wettelijk is samengeroepen en twee derde van de leden
aanwezig is. Bij niet vervulling van deze voorwaarde dient een
tweede vergadering te worden samengeroepen, die ongeacht het
aantal aanwezigen, wettig kan beslissen.

De ontbinding wordt niet aangenomen, indien zij niet gestemd is
door twee derde van de aanwezige leden.

Art. 24. Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding
en van ontbinding van rechtswege, kan de A.V. tot ontbinding
besluiten op de wijze zoals bepaald is in artikelen 19, § 2 en § 3 en
artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de A.V., of bij
gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt
tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 25. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 26. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijks is
geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing, de algemene
wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken
terzake.

TITEL VII. — Benoeming van de beheerders

Art. 27. De algemene vergadering van heden heeft volgende
medestichters tot het ambt van beheerder benoemd tot :

Voorzitter : de heer Geeroms.
Ondervoorzitter : Mevr. Bael, An.
Secretaris : Mevr. Vonck, Fl.
Penningmeester : Mevr. Evenpoel, E.
Beheerder : Van Driessche, Wilfried.
Beheerder : Van Den Borre, Emiel.
Beheerder : Smetrijns, Roger.

11 februari 2000.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1789 (25068)
Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah de Couvin

Rue des Frères Bouré 8
5670 Olloy-sur-Viroin

Numéro d’identification : 400/79

NOMINATION — DÉMISSION

Du registre de l’assemblée générale, il est extrait ce qui suit :
La démission de M. Couture, Jean-Marie, rue Grande 51, à

5670 Nismes, de la fonction de secrétaire (raison de santé).
M. Couture, Jean-Marie reste cependant membre de ladite associa-
tion.

Est élu secrétaire en remplacement, M. de Coninck, Daniel,
employé, de nationalité belge, résidant rue de la Forestière 286,
5660 Brûly-de-Pesche.

Nominations en qualité de membres :
M. de Conninck, André, pensionné, de nationalité belge, résidant

rue de la Forestière 286, 5660 Brûly-de-Pesche.
M. Bertrand, Marcel, pensionné, de nationalité belge, résidant

Résidence E. Donnay 522, 5660 Couvin.
M. Croce, Gaëtano, pensionné, de nationalité italienne, résidant

rue Rochette 3, 5660 Couvin.
Changement d’adresse du président :
Nouvelle adresse : Jean Paternoster, rue des Frères Bourés 8,

5670 Olloy-sur-Viroin (Viroinval).
Ancienne adresse : rue de la Champagne Camping Olloy,

5670 Viroinval.

Certifié exacte :

(Signé) de Coninck, Daniel, (Signé) Paternoster, Jean,
secrétaire. président.

N. 1790 (19227)
« Timecircus »

2000 Antwerpen
Identificatienummer : 10171/2000

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — WIJZIGING STATUTEN

Hoofdstuk I. Wijziging artikel 2 : Overbrenging maatschappelijke
zetel : van Van Maerlantstraat 58, A6, Antwerpen, naar Edmond
Thieffrylaan 130, 2640 Mortsel.

De overbrenging is beslist op de algemene vergadering van
7 september 2000, met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

(Get.) Bram Soli,
voorzitter.

(Get.) Steven Peeters, (Get.) Bram Rombouts,
penningmeester. secretaris.
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N. 1791 (24013P)
Fondation Chopin Espace Wallonie

et Communauté française de Belgique

Froidmont 1
5370 Flostoy

Numéro d’identification : 1791/2001

STATUTS

Entre les membres fondateurs soussignés suivants :
Son Excellence M. J.W. Piekarski, ambassadeur de Pologne, rési-

dant à 1040 Bruxelles, avenue des Gaulois 29, de nationalité
polonaise;

Mme Chantal Godfroid-Lobert, administrateur de société, domi-
ciliée à 7100 La Louvière, avenue Gambetta 85, de nationalité belge;

Prince Michel Sapieha, administrateur de société, domicilié à
1933 Sterrebeek, chaussée de Malines 68, de nationalité belge;

M. Jean-Claude Van Den Eynden, pianiste, domicilié à 4801 Stem-
bert, rue de Moriomont 92, de nationalité belge;

M. Philippe Godfroid, administrateur de société, domicilié à
7100 La Louvière, avenue Gambetta 85, de nationalité belge;

M. Lawrence Sepulchre, administrateur de société, domicilié à
1380 Lasne, rue du Chêne au Corbeau 14, de nationalité belge, il a
été décidé de créer ce jour l’association sans but lucratif nommée
« Fondation Chopin — Espace Wallonie et Communauté française
de Belgique », dont le siège social est établi à Froidmont 1,
5370 Flostoy (Belgique).

Article 1er. L’association a pour objet la promotion des œuvres
de Chopin et, plus généralement, de promouvoir et développer les
relations culturelles entre la Pologne, la Wallonie et la Communauté
française de Belgique.

La collecte, l’élaboration et la publication d’informations cultu-
relles.

L’association peut exercer toutes sortes d’activités directement ou
indirectement liées à ses propres buts sous réserve toutefois que
ceux-ci soient autorisés par la loi.

L’association sera composée d’un minimum de quatre membres
effectifs.

Art. 2. Les membres de l’association peuvent être des membres
effectifs, des membres d’honneur, des membres sympathisants.
Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits
sociaux au sein de l’Association. Les membres d’honneur ou sympa-
thisants n’ont pas le droit de vote et n’ont aucun droit sur le
patrimoine de l’association.

Les membres, effectifs, d’honneur ou sympathisants peuvent être,
tant des personnes physiques ou morales.

Art. 3. Sont membres effectifs, chaque membre que le conseil
d’administration aura reconnu comme membre effectif à une
majorité des trois quart des voix représentées.

Art. 4. Les membres fondateurs de l’association sont membres
effectifs de droit de l’association. Ils ne peuvent être révoqués que
pour motif grave ou pour non paiement de la cotisation annuelle.

L’ambassadeur de Pologne en fonction en Belgique, agissant en
cette qualité, est membre fondateur de droit de l’association qui est
placée sous son haut patronage.

Art. 5. Les membres d’honneur et les membres sympathisants
sont des membres admis en cette qualité par le conseil d’adminis-
tration.

Art. 6. La procédure d’admission des nouveaux membres est
déterminée par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 7. C’est au conseil d’administration qu’il appartiendra de
déterminer le montant annuel des cotisations sans que celui-ci ne
puisse excéder BEF 100 000.

Le montant des cotisations des membres effectifs, d’honneur et
sympathisants est déterminé par le conseil d’administration, qui est
autorisé à créer des catégories parmi chaque groupe (entreprises,
particuliers, ou toute autre catégorie non discriminatoire).

Art. 8. La procédure d’admission de nouveaux membres au sein
de l’association, la façon pour eux d’introduire leur candidature, de
même que les modalités permettant à ceux-ci de renoncer à leurs
fonctions au sein de l’association, sont déterminées par le conseil
d’administration.

Art. 9. Aucun membre de l’association exclu ou démissionnaire,
aucun successeur juridique ou héritier d’un membre de l’associa-
tion, n’aura droit à une quelconque participation au patrimoine de
l’association, de même qu’ils n’auront en aucun cas le droit de
prétendre au remboursement des cotisations ou paiements acquittés
préalablement.

Art. 10. L’association est dirigée par un conseil d’administration
composé d’administrateurs.

Les administrateurs sont nommés et révoqués par l’assemblée
générale.

Les membres du conseil d’administration sont choisis parmi les
membres effectifs.

Les décisions prises par le conseil d’administration seront vala-
bles dans la mesure où elles auront été votées en présence d’au
moins la moitié de ses membres.

Art. 11. La durée du mandat d’administrateur est de deux ans.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Au cas où l’un des postes d’administrateur deviendrait vacant en

cours d’exercice, le conseil d’administration peut appeler un
membre effectif aux fonctions d’administrateur pour poursuivre le
mandat de la personne remplacée. Cette nomination devra être
approuvée par la première assemblée générale suivant cet appel.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 12. Le conseil d’administration choisira parmi ses propres
membres un président, un vice-président, un secrétaire et un tréso-
rier. En cas d’absence du président, celui-ci sera remplacé dans ses
fonctions par le vice-président, le secrétaire ou, à défaut, par le plus
ancien des membres présents.

Art. 13. Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de parité, la
voix du président ou de son suppléant aura le pouvoir de trancher.
Chacun des membres du conseil d’administration ne pourra
disposer que d’un seul titre de représentation.

Art. 14. Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les
plus étendus lui permettant de gérer les activités destinées à
présenter les intérêts de l’association. Ses pouvoirs regroupent tout
ce qui, en vertu des statuts ou de loi, n’aura pas été explicitement
réservé aux compétences de l’assemblée générale.

L’association est valablement représentée par deux administra-
teurs dont le président, agissant conjointement dans tous les actes,
compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel et
d’un notaire serait requis.

Le président et un administrateur peuvent, conjointement,
donner procuration à toute personne qu’ils désignent, membre de
l’association ou non, pour la gestion journalière de l’association,
pour représenter valablement l’association lors de toute opération
particulière et pour recevoir des envois recommandés, des mandats
postaux et, en général, effectuer toute opération postale ou bancaire.

Art. 15. Le président ou son suppléant, convoquera le conseil
d’administration par courrier adressé à chacun des administrateurs
au moins huit jours avant la date de la tenue de ce conseil.

En cas d’urgence, tout autre moyen de convocation pourra
également être utilisé et le délai de convocation pourra être inférieur
à huit jours.

Chaque réunion se tiendra au jour, heure et lieu mentionné dans
la convocation.

Le conseil d’administration peut, à sa totale discrétion, admettre
à ses délibérations, tout tiers, membre de l’association ou non. Le
conseil d’administration peut accorder à ces mêmes tiers le titre
d’administrateur honoraire et nommer parmi eux un président
d’honneur. Les administrateurs honoraires, ont voix consultative
seulement et n’ont pas le pouvoir de représenter l’association. La
liste des administrateurs honoraires et président d’honneur est
conservée au siège de l’association. Elle peut mais ne doit pas être
publiée.

Art. 16. Les membres du conseil d’administration assurant exer-
cice de leurs fonctions ne mettent pas en jeu leur responsabilité
personnelle et restent responsables uniquement pour la prestation
de leur mandat, sans pour autant être rémunérés à ce titre.

Art. 17. L’assemblée générale vote ses décisions de manière
autonome. Toutes les questions qui ne relèvent pas de sa compé-
tence exclusive du fait de la loi, sont réputées déléguées au conseil
d’administration, à moins d’avoir été expressément réservées.
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Art. 18. Les membres de l’assemblée générale seront convoqués
par le président du conseil d’administration ou, à sa demande, par
le secrétaire. Les invitations devront être envoyées au moins
quatorze jours avant la réunion. Cette information pourra revêtir la
forme d’une lettre ou d’une annonce publiée dans la circulaire de
l’association et devra reprendre une information relative à l’ordre
du jour de la réunion.

Chaque réunion se tiendra au jour, heure et lieu mentionné dans
la convocation.

Art. 19. Le président devra également convoquer l’assemblée
générale lorsque la demande lui en aura été faite par au moins un
cinquième des membres effectifs. Sans préjudice des cas d’urgence,
l’assemblée générale sera tenue dans les six semaines au plus tard
de la réception de la demande susvisée.

De la même façon, toute demande contresignée par au moins un
vingtième des membres effectifs, devra être incluse dans l’ordre du
jour de la réunion.

Art. 20. Chacun des membres effectifs a un droit de vote iden-
tique lors de l’assemblée générale. Les décisions sont votées à la
majorité simple des voix présentes ou représentées, à l’exception des
cas pour lesquels les présents statuts ou la loi en décideraient
autrement. En cas de parité, la voix du président ou de la personne
habilitée à la représenter aura pouvoir de trancher.

Chacun des membres ne pourra disposer que d’un seul titre de
représentation.

Art. 21. Les décisions de modification des statuts, de dissolution
ou de fusion, ne peuvent être prises que si les deux tiers des
membres sont présents ou représentés. Les décisions ne seront
adoptées que si elles réunissent deux tiers des voix présentes ou
représentées.

Art. 22. Un procès-verbal de réunion sera rédigé au terme de
chaque assemblée générale. Celui-ci devra par ailleurs être signé
collégialement par deux membres du conseil d’administration. Les
procès-verbaux originaux seront conservés au siège de l’association
où tous les membres pourront y avoir accès.

Art. 23. Le conseil d’administration pourra établir un règlement
d’ordre intérieur à la majorité des voix présentes et représentées.

Art. 24. L’année fiscale prend fin le 31 décembre. A titre excep-
tionnel, la première année d’exercice commence le jour de la
constitution pour prendre fin le 31 décembre 2001.

Art. 25. L’assemblée générale nomme un commissaire, dont la
tâche sera de vérifier les comptes de l’association et le bilan annuel
et d’en faire rapport à l’assemblée générale. Son terme est de quatre
années et sera renouvelable.

Les fonctions de commissaire ne pourront être cumulées avec
celles de membre du conseil d’administration.

Art. 26. Les comptes liés à l’année fiscale clôturée, ainsi qu’aux
préliminaires budgétaires pour l’année suivante, seront préparés
par le conseil d’administration et présentés lors de l’assemblée
générale.

Dans le cas où le solde sera positif, il restera la propriété de
l’association.

Art. 27. En dehors des cas où elle aura été décrétée par une
décision du tribunal, la dissolution de l’association ne pourra
intervenir que sur décision de l’assemblée générale, conformément
à la loi, ainsi qu’à la teneur des présents statuts.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale dési-
gnera un ou plusieurs liquidateurs déterminant leurs droits, ainsi
que la destination des actifs nets de l’association.

Ces actifs devront obligatoirement être consacrés au profit d’une
association poursuivant des buts similaires. Ces dispositions, ainsi
que le nom du, ou des liquidateurs, sa ou leur profession et adresse
seront publiés aux annexes du Moniteur belge.

Art. 28. Réunis en assemblée générale ce jour, les fondateurs ont
élus en qualité d’administrateurs, pour un terme de deux ans, soit
échéant lors de l’assemblée générale annuelle se tenant en l’an 2002 :

M. R. Bruckner, administrateur de société, domicilié à
98000 Monaco, Principauté de Monaco, avenue Princesse Grace 31,
de nationalité belge;

M. Jean-Jacques Dure, administrateur de société, domicilié à
1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pinsons 9, de nationalité
belge;

Mme Micheline Briclet, administrateur de société, domiciliée à
3040 Ottenburg, Hasselheidestraat 6, de nationalité belge;

Mme Chantal Godfroid-Lobert, administrateur de société, domi-
ciliée à 7100 La Louvière, avenue Gambetta 85, de nationalité belge;

Prince Michel Sapieha, administrateur de société, domicilié à
1933 Sterrebeek, chaussée de Malines 68, de nationalité belge;

M. Lawrence Sepulchre, administrateur de société, domicilié à
1380 Lasne, rue du Chêne au Corbeau 14, de nationalité belge;

Les administrateurs ont désigné à la majorité des voix en qualité
de :

Présidente : Mme Chantal Godfroid-Lobert;
Vice-président : Prince Michel Sapieha;
Trésorière : Mme Micheline Briclet;
Secrétaire et scrutateur : M. Lawrence Sepulchre, qui sera notam-

ment compétent pour certifier les statuts de l’association et effectuer
toute démarche administrative nécessaire;

Responsable de la communication : M. Jean-Jacques Dure;
Le conseil d’administration, réuni ce jour, a décidé de nommer

comme administrateurs honoraires :
M. Zenon Maslona, administrateur de société, domicilié à

47220 Kedzierzyn Kjozle, Pologne, UI Jesionowa 8, de nationalité
polonaise;

Mme Sofia Wislocka, chef d’orchestre, domiciliée à 1040 Bruxelles,
avenue Pétillon 16, de nationalité belge;

Fait à Bruxelles, en autant d’exemplaires que de parties, le
20 novembre 2000.

(Signé) C. Godfroid-Lobert, (Signé) Prince M. Sapieha,
présidente. vice-président.

(Signé) L. Sepulchre, (Signé) S.E.M. J.W. Piekarski,
scrutateur-secrétaire. ambassadeur de Pologne en Belgique.

(Signé) P. Godfroid, J.C. Vanden Eynden.

N. 1792 (24829 — 24829P)
Table Ronde Liège 97

4000 Liège

Numéro d’identification : 1792/2001

STATUTS

Ont comparu :
1. M. Marc Barin, indépendant, demeurant à 4130 Esneux, rue

Joseph Raze 36;
2. M. Pierre Bottin, avocat, demeurant à 4000 Liège, boulevard

Frère Orban 38/3;
3. M. Jean-Luc Bricart, banquier, demeurant à 4030 Liège-Grivi-

gnée, avenue de Péville 114;
4. M. Xavier Gillet, ingénieur, demeurant à 4121 Neuville-en-

Condroz, rue des Vanneaux 13;
5. M. Pierre Poncin, administrateur de société, demeurant à

4000 Liège, boulevard d’Avroy 242;
6. M. Alexandre Roth, bijoutier, demeurant à 4130 Tilff, bois des

Chevreuils 23,
tous de nationalité belge, ont constitué entre eux une association
sans but lucratif (A.S.B.L.), conformément à la loi du vingt-sept juin
mil neuf cent vingt et un, dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée : « Table Ronde
Liège 97 ».

Art. 2. Son siège social est établi à 4000 Liège. Il peut être
transféré par décision du conseil d’administration dans tout autre
lieu de cette agglomération. Il est actuellement à 4000 Liège, rue
Beeckman 14. Toute modification du siège social doit être publiée
dans le mois de sa date, aux annexes au Moniteur belge.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet :
l’organisation de toutes manifestations sportives, culturelles et

artistiques ayant un objet direct ou indirect avec l’activité de la Table
Ronde;

le soutien à une œuvre sociale ou culturelle.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou

indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours
et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.
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TITRE IIbis. — Durée

L’association sans but lucratif est constituée pour une durée
illimitée.

TITRE III. — Associés

Section 1re. — Admission

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre minimum des membres ne peut être
inférieur à trois; celui des membres effectifs ne peut être inférieur à
trois. Sauf ce qui sera dit aux articles sept et suivants, les membres
effectifs et les membres adhérents jouissent des mêmes droits.

Art. 5. Sont membres effectifs :
1. les comparants au présent acte;
2. tout membre adhérent qui, présenté par deux associés au

moins, est admis en qualité de membre effectif par décision de
l’assemblée générale réunissant les trois quarts des voix présentes.

Art. 6. Toute personne qui désire être membre adhérent doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration. La candi-
dature est soumise au comité de ballottage. Elle est affichée pendant
huit jours dans les locaux de l’association. Le comité de ballottage
examine la candidature lors de sa plus prochaine réunion. Sa déci-
sion est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée par
lettre missive à la connaissance du candidat. Le candidat non admis
ne peut se représenter qu’après une année à compter de la date de
la décision du comité de ballottage.

Section 2. — Démission, exclusion, suspension.

Art. 7. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire, le membre
effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe,
dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre recommandée à
La Poste.

L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers
des voix présentes. Le conseil d’administration peut suspendre,
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois
de l’honneur et de la bienséance.

TITRE IV. — Cotisations

Art. 8. Les membres effectifs et les membres adhérents paient
une cotisation identique. Le montant de cette cotisation est fixé par
l’assemblée générale. Elle ne pourra être supérieure à dix mille
francs.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Art. 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment réservés
à sa compétence :

1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions d’associés.

Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du mois de mars. L’association peut être
réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par
décision du conseil d’administration ou à la demande d’un
cinquième des membres effectifs au moins. Chaque réunion se
tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous
les membres doivent y être convoqués.

Art. 12. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée
par le secrétaire, au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. Sauf dans les
cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du vingt-sept juin mil
neuf cent vingt et un, l’assemblée peut délibérer valablement sur
des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 13. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut être titulaire que d’une procuration. Tous les associés ont un
droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Art. 14. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des associés effectifs en fait la
demande. De même, toute proposition signée par le cinquième des
associés effectifs doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 16. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est
décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage
des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace
est prépondérante.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du vingt-sept juin mil
neuf cent vingt et un relative aux associations sans but lucratif.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur.

Ce registre est conservé au siège social où tous les membres
peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du
registre. Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent
demander des extraits signés par le président du conseil d’adminis-
tration et par un administrateur. Toute modification aux statuts doit
être publiée dans le mois de sa date aux Annexes au Moniteur belge.
Il en est de même de toute nomination, démission, ou révocation
d’administrateur.

TITRE VI. — Administration, gestion journalière
Art. 19. L’association est administrée par un conseil composé de

trois membres au moins, nommés parmi les associés effectifs par
l’assemblée générale pour un terme de cinq ans et en tout temps
révocables par elle.

Art. 20. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les
administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 21. Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président, un trésorier et un secrétaire. En
cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par
le vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 22. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres
est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix;
quand il y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-
verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrites dans un
registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les
autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 23. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Sont
seuls exclus de sa compétence les actes réserves par la loi ou les
présents statuts à celle de l’assemblée générale. Le conseil nomme,
soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et
membres du personnel de l’association et les destitue; il détermine
leurs occupations et traitements.

Art. 24. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera
les pouvoirs et éventuellement le salaire ou l’appointements.

Art. 25. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du prési-
dent ou de l’administrateur délégué.

Art. 25bis. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 26. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 27. Le secrétaire, et en son absence, le président est habilité
à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à
l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur
acquisition.
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TITRE VII. — Comité de ballottage

Art. 28. Le comité de ballottage est composé de trois membres
au moins, choisis parmi les membres effectifs par l’assemblée géné-
rale à la majorité simple, et révocables en tout temps par elle.

Il se réunit, soit sur convocation de son président, soit d’initiative.
Il statue à la majorité simple des voix présentes. Les décisions ne
doivent pas être motivées. Elles sont sans recours. Un administra-
teur peut être membre du comité de ballottage.

TITRE VIII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 29. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE IX. — Dispositions diverses

Art. 30. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice
débutera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre.

Art. 31. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire.

Art. 32. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette
affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une oeuvre
de bienfaisance. Ces décisions ainsi que les nom, profession et
adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux Annexes au
Moniteur belge.

Disposition transitoire

Art. 33. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs : MM. Pierre Bottin, Jean-Luc Bricart, Alexandre Roth,
Pierre Poncin,
tous quatre ici présents et qui acceptent ladite fonction.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : M. Jean-Luc Bricart.
Vice-président : Barin Marc.
Trésorier : Pierre Poncin.
Secrétaire : M. Alexandre Roth.
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci

déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination
des administrateurs-délégués et appelle à ces fonctions : Pierre
Bottin, Jean-Luc Bricart, Alexandre Roth, Pierre Poncin,
tous quatre ici présents qui acceptent ladite fonction et qui peuvent
agir séparément avec tous les pouvoirs.

Art. 34. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et
un, régissant les associations sans but lucratif.

Fait à Liège, le 1er décembre 2000.

(Suivent les signatures.)

N. 1793 (24422)
Fiscaal Secretariaat « Wij Helpen »

Pand 18
8790 Waregem

Identificatienummer : 20810/92

ONTSLAG — HERKIEZINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de jaarvergadering van 25 mei 2000

Er wordt genotuleerd dat de heer Herman Belaen ontslag neemt
als bestuurder, en dit met ingang van vandaag.

Op voorstel van de raad van bestuur worden de volgende
bestuurders herbenoemd :

De heer Arthur Vanhauwere, Kabeljauwstraat 8, 8790 Waregem.
Mevr. Yolande Dhondt, Staakmolenstraat 24, 8793 Waregem.
De heer Guy Faveere, Kalkstraat 11, 8570 Anzegem.
De heer Willy Gevaert, Fazantenlaan 13, 8790 Waregem.

Mr. Francky Verschuere, Oude Desselgemstraat 69,
8790 Waregem.

Zij aanvaarden dit mandaat. Hun mandaat zal een einde nemen
met de jaarvergadering van 2004.

Op verzoek van de raad van bestuur wordt de volgende beslis-
sing in de notulen opgenomen.

Aangezien bovengenoemde bestuurders door de jaarvergadering
herbenoemd werden, worden de heer Arthur Vanhauwere, als
voorzitter, en Mevr. Yolande Dhondt, als ondervoorzitter van de
raad van bestuur benoemd. Zij aanvaarden dit mandaat

(Get.) Arthur Vanhauwere, (Get.) José Dewaele,
voorzitter. secretaris-stemopnemer.

N. 1794 (24428)
Sociaal Secretariaat « Wij Helpen »

Pand 349
8790 Waregem

Identificatienummer : 1608/47

ONTSLAG — HERKIEZINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de jaarvergadering van 25 mei 2000

Er wordt genotuleerd dat de heer Herman Belaen ontslag neemt
als bestuurder, en dit met ingang van vandaag.

Op voorstel van de raad van bestuur worden de volgende
bestuurders herbenoemd :

De heer Arthur Vanhauwere, Kabeljauwstraat 8, 8790 Waregem.
Mevr. Yolande Dhondt, Staakmolenstraat 24, 8793 Waregem.
De heer Guy Faveere, Kalkstraat 11, 8570 Anzegem.
De heer Willy Gevaert, Fazantenlaan 13, 8790 Waregem.
Mr. Francky Verschuere, Oude Desselgemstraat 69,

8790 Waregem.
Zij aanvaarden dit mandaat. Hun mandaat zal een einde nemen

met de jaarvergadering van 2004.
Op verzoek van de raad van bestuur wordt de volgende beslis-

sing in de notulen opgenomen.
Aangezien bovengenoemde bestuurders door de jaarvergadering

herbenoemd werden, worden de heer Arthur Vanhauwere, als
voorzitter, en Mevr. Yolande Dhondt, als ondervoorzitter van de
raad van bestuur benoemd. Zij aanvaarden dit mandaat

(Get.) Arthur Vanhauwere, (Get.) José Dewaele,
voorzitter. secretaris-stemopnemer.

N. 1795 (25842 — 25842P)
Rochehaut Loisirs

Rue de la Cense 12
6830 Rochehaut

Numéro d’identification : 1795/2001

STATUTS

Les soussignés :
Boreux Michel habitant rue de la Cense 12 à Rochehaut;
Barthélemy Patricia habitant rue de la Cense 12 à Rochehaut;
Boreux Françoise place Mongin à Alle-sur-Semois,

tous de nationalité belge ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée : « Rochehaut Loisirs ».

Art. 2. Son siège social est établi à Rochehaut rue de la Cense 12.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration dans
tout autre lieu.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois
de sa date, aux annexes au Moniteur belge.
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TITRE II. — Objet
Art. 3. L’association a pour objet :
1. L’animation du village de Rochehaut.
2. La promotion du site du point de vue de Frahan.
3. La promotion des activités sportives et culturelles en région de

Semois avec organisation d’événements.
4. La promotion de la viande bovine produite localement et

notamment la viande de l’espèce limousine notamment en site de
Semois mais également par participation à toute manifestation
commerciale ou culturelle extérieure au village de Rochehaut.

5. La promotion de tous les produits du terroir et de toutes les
traditions rurales de la région de la Semois.

6. L’association pourra également s’inscrire et apporter son aide à
l’organisation d’événements commerciaux proches de son objet,
organisation mise en place par ou sans son intervention originelle
et ce aux conditions à fixer par le conseil d’administration.

7. L’aide à toutes oeuvres philanthropiques et de bienfaisance,
sans distinction aucune, spécialement tout œuvre touchant le village
de Rochehaut.

8. La promotion, la garde, l’entretien de matériel typique à la
région et notamment le matériel agricole ancien servant à promo-
tionner, à présenter, à exposer les techniques agricoles anciennes.

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet et notamment des actes de nature mobilière
ou immobilière, directement ou indirectement ou par participation
dans des activités ou fonds proches de son objet notamment par
participation financière.

Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet.

Le conseil d’administration pourra au besoin élargir l’objet social
de l’a.s.b.l. suivant les nécessités.

TITRE III. — Associés
Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de

membres adhérents.
Le nombre minimum des associés ne peut être inférieur à trois,

celui des membres effectifs ne pouvant être inférieur à cinq.
Sauf ce qui sera dit aux articles 10 et suivants, les membres

effectifs et les membres adhérents jouissent des mêmes droits.
Art. 5. Sont membres effectifs :
1. Les comparants au présent acte.
2. Tout membre adhérent qui, présenté par deux associés au

moins, est admis en cette qualité par décision de l’assemblée géné-
rale réunissant les trois quarts des voix présentes.

Art. 6. Toute personne qui désire être membre adhérent peut
adresser une demande écrite au conseil d’administration ou verser
préalablement sa cotisation de BEF 500 sur le compte de l’asbl,
l’adhésion confirmée par écrit d’office sauf refus dans le mois jours
du versement.

Le comité de ballottage examine la candidature à sa plus
prochaine réunion. Sa décision est sans appel et ne doit pas être
motivée. Elle est portée par lettre missive à la connaissance du
candidat.

Le candidat non admis ne peut se représenter qu’après une année
à compter de la date de la décision du comité de ballottage.

Art. 7. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne
paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui
lui est adressé par lettre recommandée à la poste.

L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers
des voix présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la
bienséance.

Art. 8. L’associé démissionnaire ou exclu, et les ayants droit d’un
associé démissionnaire, exclu ou défunt, n’ont aucun droit à faire
valoir sur l’avoir social.

TITRE IV. — Cotisations

Art. 9. Les membres effectifs et les membres adhérents paient
une cotisation d’adhésion. Le montant de cette cotisation est fixé par
l’assemblée générale. Elle ne pourra être supérieure à cinq cent
francs.

TITRE V. — Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale est composée de tous les membres

effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Art. 11. Les attributions de l’assemblée générale comportent le
droit :

1. De modifier les statuts et de prononcer la dissolution de
l’association en se conformant aux dispositions légales en la matière.

2. De nommer et de révoquer les administrateurs et les membres
du comité de ballottage.

3. D’approuver annuellement les budgets et les comptes.
4. D’exercer tous autres pouvoirs dérivant de là loi ou des statuts.
Art. 12. Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées

générales par le président du conseil d’administration. Ils peuvent
s’y faire représenter par un associé, effectif ou adhérent.

Les convocations sont faites par lettre missive, adressée huit jours
au moins avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre
du jour.

Art. 13. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des associés (effectifs ou adhérents)
en fait la demande.

De même, toute proposition signée par le cinquième des associés
(effectifs ou adhérents) doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 14. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 15. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921 relative
aux associations sans but lucratif.

Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des
tiers intéressés par lettre à la poste.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en est de même de toute
nomination, démission ou révocation d’administrateur.

TITRE VI. — Conseil d’administration
Art. 17. L’association est administrée par un conseil composé de

deux administrateurs au moins et de neuf au plus, nommés et
révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres
effectifs.

Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres
est présente.

Art. 18. La durée du mandat est fixée à quatre années.
En cas de vacances au cours d’un mandat, l’administrateur

provisoire nommé pour y pourvoir achève le mandat de celui qu’il
remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles et tacitement recon-
duits.

Art. 19. Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées
par le vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou
représentés.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préju-
dice de tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts, faire
et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre,
acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypo-
théquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous
legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits,
conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou
non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en
demandant.
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Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l’association,
toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes
et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et
de l’office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes
opérations et notamment tout retrait de fonds par chèques, ordre de
virement ou de transfert ou tout autre mandat de paiement, prendre
en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par
l’association; retirer de la poste, de la douane, de la société des
chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés
ou non; encaisser tout mandat-poste ainsi que toutes assignations
ou quittances postales.

Art. 22. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association à l’un de ses
membres ou à un tiers associé ou non.

Art. 23. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

TITRE VII. — Comité de ballottage

Art. 25. Le comité de ballottage est composé de quatre membres
au moins, choisis parmi les associés par l’assemblée générale à la
majorité simple, et révocables en tout temps par elle. Il se réunit,
soit sur convocation de son président, soit d’initiative.

Il statue à la majorité simple des voies présentes.
Les décisions ne doivent pas être motivées.
Elles sont sans recours.
Un administrateur peut également être membre du comité de

ballottage.

TITRE VIII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 26. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE IX. — Dispositions diverses

Art. 27. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera
ce 1er juin pour se clôturer le 31 décembre 1999.

Art. 28. Le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain
exercice seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire, qui se tiendra le 15 février de chaque année ou
le jour immédiatement suivant s’il s’agit d’un jour férié.

Art. 29. L’assemblée générale désignera un commissaire chargé
de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un rapport
annuel. Il est nommé pour quatre années rééligible.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation pourra être faite en faveur d’une oeuvre de
bienfaisance ou à une autre association de même objet.

Ces décisions ainsi que les noms, professions et adresses du ou
des liquidateurs seront publiés aux annexes du moniteur.

TITRE X. — Disposition transitoire

Art. 31. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs :

Boreux Michel habitant rue de la Cense 12 à Rochehaut.
Barthélemy Patricia habitant rue de la Cense 12 à Rochehaut.
Et de commissaire : Barthélemy Pierre.
Plus amplement qualifiés ci-dessus, qui acceptent ce mandat.
Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Boreux Michel rue de la Cense 12 à Rochehaut.
Trésorier : Barthélemy Patricia rue de la Cense 12 à Rochehaut.
Secrétaire : Boreux Françoise, place Mongin à Alle-sur-Semois.

Le conseil d’administration de ce jour, donne procuration spéciale
à M. Boreux Michel et à Mme Patricia Barthélemy Patricia, pour
engager séparément l’asbl Rocheraut Loisirs pour toute opération
financière de gestion courante soit signature auprès des banque de
l’a.s.b.l. et réception de tout mandat poste.

Chacun sera également habilité séparément à recevoir procura-
tion postale.

Fait à Rochehaut, le 15 juin 1998.

(Suivent les signatures.)
Enregistré à Paliseul, le 21 décembre 2000.
Vol 64, Fol 49, Case10, sept rôles, sans renvoi.
Reçu mille francs (BEF 1 000).

(Signé) Pierrot J.L.,
receveur.

N. 1796 (12976 — 12976P)
Service-Centrum Scheldeland, afgekort : « SCS »

Dorpstraat 4
9750 Zingem

Identificatienummer : 1796/2001

STATUTEN

Op 10 mei 2000, werd door de ondergetekenden, allen van
Belgische nationaliteit, een vereniging zonder winstoogmerk opge-
richt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van
27 juni 1921.

1. Hoet, Herman, geneesheer, Dorpstraat 2, 9750 Zingem.
2. Lauwerier, Dirk, geneesheer, Opperweg 23, 9890 Gavere.
3. Roman, Eric, geneesheer, Graaf van Landastraat 18,

9700 Oudenaarde.

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam van : « Service-centrum
Scheldeland », afkorting : « SCS ».

Art. 2. De algemene vergadering bepaalt de zetel van de vereni-
ging. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9750 Zingem, Dorp-
straat 4.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Tot de
ontbinding kan ten allen tijde worden besloten door de algemene
vergadering.

HOOFDSTUK II. — Doel, middelen

Art. 4. De vereniging stelt zich tot doel, in alle onafhankelijkheid,
een vriendenkring te vormen.

Art. 5. 1. De vereniging kan alle initiatieven nemen tot bevorde-
ring van de uitoefening van de vrije geneeskunde, en dit aangepast
aan de huidige stand van zaken in de geneeskunde. Zij kan
wetenschappelijke vergaderingen, congressen en culturele activi-
teiten inrichten. Zij kan ook publicaties verzorgen.

2. De vereniging zal de samenwerking en de best mogelijke
verhouding bevorderen tussen alle artsen, tussen artsen en beoefe-
naars van andere medische en paramedische beroepen. De richt-
lijnen van plichtenleer van elk van de genoemde beroepen wordt
zorgvuldig geëerbiedigd.

3. De vereniging zal eveneens de samenwerking bevorderen
tussen de artsen en de publieke of private instellingen of organisa-
ties werkzaam in de gezondheidszorg of welzijnszorg.

4. De vereniging kan samenwerken aan, of initiatieven nemen tot
het inrichten van diensten of instellingen voor gecoördineerde
interdisciplinaire verzorging van patiënten.

5. De vereniging beoogt geen geldelijk of stoffelijk voordeel te
verschaffen aan haar leden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen bezitten of in
eigendom verkrijgen of alle rechtshandelingen verrichten die nodig
zijn of nuttig voor de verwezenlijking van haar doel.

HOOFDSTUK III. — Leden

Art. 6. De vereniging bestaat uit effectieve leden en uit ereleden.
Het aantal leden bedraagt minimum drie.

Art. 7. Zowel een arts als een niet arts kan lid zijn van de vereni-
ging.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1110



Art. 8. Wie lid wil worden moet zijn kandidatuur schriftelijk
indienen bij de raad van beheer, waarbij hij verklaart in te stemmen
met de statuten en de reglementen van de vereniging. Deze kandi-
datuur moet gesteund worden door twee artsen. Over de definitieve
aanvaarding of weigering beslist de algemene vergadering. Alle
artsen worden hierbij toegelaten, welk hun specialisatie ook moge
wezen. Ook niet-artsen, die een bijdrage leveren in het medisch
gebeuren, kunnen lid worden van deze vereniging.

Ereleden

Art. 9. Elk persoon kan zijn kandidatuur stellen tot opname in
de vereniging als erelid. Dit wordt toegestuurd naar de raad van
bestuur. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid
over de aanvaarding van de kandidatuur. Hun aantal mag het
vierde van het aantal leden niet overtreffen.

Lidgeld

Art. 10. De leden betalen jaarlijks het lidgeld. Dit bedraagt
maximum BEF 50 000 of Euro 1 239,47, en wordt jaarlijks geı̈n-
dexeerd.

Het bedrag ervan wordt voor respectievelijk de effectieve en de
ereleden jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur. Dit wordt
nadien aan de algemene vergadering voorgelegd.

Ontslag van een lid

Art. 11. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door
zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de raad van beheer.

Elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt, wordt
geacht ontslag te nemen.

HOOFDSTUK IV. — Raad van Beheer, bestuur, vertegenwoordiging

Art. 12. De raad van beheer bestuurt de vereniging. Zij bestaat
uit minimum drie leden artsen gekozen onder de effectieve leden,
en maximum tien.

Art. 13. De algemene vergadering verkiest bij geheime stemming
en bij de helft + 1 gewone meerderheid der aanwezige en vertegen-
woordigde leden, de raad van beheer voor een periode van vier jaar.
De raad wordt om de twee jaar voor de helft vernieuwd. De
verkiezingsprocedure wordt verder bepaald in het huishoudelijk
reglement. De leden van de raad van beheer zijn opnieuw verkies-
baar.

Art. 14. De raad van beheer kiest bij geheime stemming uit haar
midden voor een periode van twee jaar een voorzitter, een onder-
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die
van belang is voor de vereniging.

Art. 15. De raad wordt om de drie maand in vergadering bijeen
geroepen door de voorzitter, of frequenter als de belangen van de
vereniging dit vergen. De voorzitter is er toe gehouden de raad
bijeen te roepen wanneer ten minste drie raadsleden hem er
schriftelijk om verzoeken.

Art. 16. De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerder-
heid van haar leden aanwezig is. Besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid. Bij staking is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Art. 17. Alle besluiten van de raad worden genotuleerd en
verzameld in een verslagboek dat ter inzage van de leden ligt op de
zetel van de vereniging.

Art. 18. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heid voor wat betreft het dagelijks beheer van de vereniging. Zij is
bevoegd om alle materiele en rechtshandelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vereniging, met uitzondering van die welke door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden. De
raad is bevoegd om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit
reglement moet worden goedgekeurd door de algemene vergade-
ring. De raad moet de geldige besluiten van de algemene vergade-
ring uitvoeren en de samenkomst van de algemene vergadering
voorbereiden.

Art. 19. De voorzitter waakt over het naleven van de statuten en
reglementen. Hij zit de raad en de algemene vergadering voor en
handhaaft er de orde. Hij ondertekent, samen met de secretaris, alle
stukken, beslissingen en notulen en vertegenwoordigt de vereni-
ging in haar betrekkingen met overheid en derden.

Art. 20. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak en
vervangt hem van rechtswege bij afwezigheid. De ondervoorzitter
zelf wordt vervangen door het oudste aanwezige lid van de raad.

Art. 21. De secretaris wordt belast met het administratief werk
van de vereniging. Hij stelt, onder toezicht van de raad, de notulen
op van de vergadering. Deze notulen worden opgenomen in een
register en ondertekend door de leden van de raad.

Art. 22. De penningmeester beheert, in gevolge delegatie door
de raad van beheer, de goederen der vereniging. Hij maakt de
inventaris ervan op en bewaart hem. Hij is verantwoordelijk voor
de financiële verrichtingen en staat in voor het boekhoudkundig
beheer. De raad van beheer is verplicht jaarlijks de rekeningen over
het voorbije dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar
aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.

Art. 23. De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor de
misslagen begaan door haar aangestelde of door haar organen bij
middel waarvan zij haar wil te kennen geeft of haar werking
uitoefent. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting
aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van haar opdracht en
tot de fouten in hun bestuur.

HOOFDSTUK V. — Algemene vergadering

Art. 24. De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden
van de vereniging en deze hebben stemrecht. Enkel de algemene
vergadering is bevoegd voor :

1. a) Het verkiezen van de beheerders.
b) Het ontslaan van de beheerders.
2. Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement.
3. Het uitsluiten van leden.
4. Het goedkeuren van de rekeningen en begrotingen en van het

beleid van de raad.
5. Het goedkeuren van de bijdragen, vastgesteld door de raad van

beheer.
6. Het wijzigen van de statuten.
7. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
8. De wijziging van het doel van de vereniging.
Er wordt gestemd met eenvoudige meerderheid, behoudens

wanneer anders voorzien door de wet of de statuten. Voor de
punten 1b, 3, en 4 geldt een quorum van tweederdemeerderheid.
Indien het quorum niet bereikt wordt, beslist de volgende algemene
vergadering bij eenvoudige meerderheid ongeacht het aantal
aanwezigen.

Voor punt 6, 7 en 8 : hier kan een besluit slechts geldig zijn indien
de wijziging van de statuten of de vrijwillige ontbinding van de
vereniging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt, dan moet een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen, zoals door de statuten is
bepaald waarbij deze algemene vergadering een geldig besluit zal
kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze
tweede algemene vergadering genomen besluit tot wijziging van de
statuten of vrijwillige ontbinding van de vereniging zal door de
burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke
statutenwijziging of voor vrijwillige ontbinding is bovendien een
meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot
wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten
worden met eenparigheid van stemmen.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend.

Art. 25. De algemene vergadering stelt binnen de twee maand
plaatsvervangers aan om het mandaat voort te zetten van de
raadsleden die in de loop van het jaar overlijden of terugtreden.

Art. 26. De vergadering wordt schriftelijk samengeroepen door
de voorzitter van de raad van beheer. De agenda van de vergade-
ring wordt samen met de uitnodiging minstens tien dagen op
voorhand aan de leden van de algemene vergadering toegezonden.
De voorzitter is verplicht de vergadering samen te roepen wanneer
één vijfde van de leden erom verzoekt.

Bij persoonlijke aangelegenheden en telkens als een lid der vereni-
ging het wenst is de stemming geheim.

Art. 27. Alle besluiten van de vergadering worden genotuleerd
en verzameld in een verslagenboek, dat voor de leden ter inzage
ligt op de zetel van de vereniging. Belanghebbende derden kunnen
na schriftelijke aanvraag aan de algemene vergadering ook deze
besluiten inzien op de zetel van de vereniging.

Art. 28. Er wordt jaarlijks een statutaire algemene vergadering
gehouden in de loop van het eerste kwartaal van het jaar.
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HOOFDSTUK VI. — Financiële middelen
Art. 29. Het vermogen van de vereniging bestaat uit :
1. De jaarlijkse bijdragen van de leden.
2. Giften, schenkingen en legaten.
3. De eventuele subsidies.
4. Inkomsten uit normale activiteiten van de vereniging.
5. Inkomsten uit normale beleggingen van het vermogen.
Art. 30. De inkomsten worden uitsluitend besteed aan de verwe-

zenlijking van de doelstelling van de vereniging.
Art. 31. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot

31 december. De boekhouding wordt bijgehouden door de penning-
meester. De rekeningen afgesloten door de penningmeester op
31 december van elk jaar worden nagezien door twee commis-
sarissen aangesteld door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VII. — Ontbinding
Art. 32. Bij ontbinding stelt de algemene vergadering één of

meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. Na veref-
fening der schulden wordt het resterend vermogen overgedragen
aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen.

HOOFDSTUK VIII. — Slotbepaling
Art. 33. Over alle aangelegenheden, welke niet uitdrukkelijk

door deze statuten geregeld worden, wordt beslist door de alge-
mene vergadering, tenzij anders, bepaald in de wet van 27 juni 1921.

De ontologische betwistingen behoren expliciet tot de bevoegd-
heid van de provinciale raad van de orde der geneesheren van Oost-
Vlaanderen. Deze statuten zijn aangenomen op de algemene verga-
dering van 10 mei 2000 met twee derde aanwezigheid en met twee
derde der stemmen.

RAAD VAN BEHEER
De vergadering beslist eenparig het aantal leden van de raad van

beheer voor de eerste maal vast te stellen op drie.
De vergadering wijst als beheerders aan :
Hoet, Herman, geneesheer.
Lauwerier, Dirk, geneesheer.
Roman, Eric, geneesheer.

de betrokkenen aanvaarden hun mandaat.
De raad van beheer, aansluitend op de aanwijzing in zitting

bijeengekomen, duidt aan als :
Voorzitter : Hoet, Herman.
Ondervoorzitter : Roman, Eric.
Secretaris : Hoet, Herman.
Penningmeester : Lauwerier, Dirk.

Aldus aangenomen te Oudenaarde, op 10 mei 2000.
(Get.) Hoet, Herman; Roman, Eric; Lauwerier, Dirk.

N. 1797 (24801)
Jeugdhuis De Kanapee

Torhoutstraaat 40
8610 Kortemark

Identificatienummer : 2509/97

RAAD VAN BESTUUR
Op 10 november 2000 is de algemene vergadering samen-

gekomen om over te gaan tot de verkiezing van een nieuw bestuur.
De overige statuten worden niet gewijzigd.

De nieuwe bestuursleden zijn :
1. Devisschere, Ann, studente, Amersveldestraat 46, 8610 Korte-

mark;
2. Maertens, Stijn, bediende, Firmin Deprezstraat 42, 8610 Korte-

mark;
3. Debusschere, Ellen, studente, Bietenweg 5, 8610 Kortemark;
4. Denduyver, Frédéric, bediende, Oude Zeedijkstraat 24,

8610 Kortemark;
5. Coussée, Sven, bediende, Ieperstraat 48, 8610 Kortemark;
6. Onraedt, Eveline, studente, Koutermolenstraat 82, 8610 Korte-

mark;
7. Callewaert, Elisa, studente, Korenbloelmlaan 3, 8610 Hand-

zame;

8. Vanthomme, Stijn, bediende, Bietenweg 6, 8610 Kortemark;
9. Vanslembrouck, Günther, Handzamestraat 62, 8610 Kortemark,

allen zijn van Belgische nationaliteit.
Mej. Ann Devisschere en de heer Stijn Maertens vervullen samen

de functie van voorzitter.
Mej. Elle Debusschere neemt de functie van secretaris voor haar

rekening.

N. 1798 (23842)
Fédération des Associations de Parents
de l’Enseignement officiel « F.A.P.E.O. »

Rue de l’Autonomie 22
1070 Bruxelles

Numéro d’identification : 4616/66

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2000

Ont été élus membres du conseil d’administration :
Effectifs :

Mme Myriam Santolria.
M. Pierre Spehl.

Suppléants :
M. Jean-Pierre Bibombe.
M. Mustapha Mesnaoui.
Mme Christine Steens.
M. Pierre Mombers est coopté en tant que membre individuel.
M. Philippe Schwarzenberger a été élu trésorier au conseil

d’administration au 11 novembre 2000.
Effectifs :

Pascal Brack, Michel Gailly, Jean-Louis Timsonet, Philippe
Schwarzenberger, Robert Scuvée.

Suppléants :
Philippe Bouvier, Maggy Renson.
Mireille Heinemann est rédacteur en chef des publications de la

F.A.P.E.O.

N. 1799 (24424)
Middenstandssecretariaat « Wij Helpen »

Pand 246
8790 Waregem

Identificatienummer : 6360/72

ONTSLAG — HERKIEZINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de jaarvergadering van 25 mei 2000

Er wordt genotuleerd dat de heer Herman Belaen ontslag neemt
als bestuurder, en dit met ingang van vandaag.

Op voorstel van de raad van bestuur worden de volgende
bestuurders herbenoemd :

De heer Arthur Vanhauwere, Kabeljauwstraat 8, 8790 Waregem.
Mevr. Yolande Dhondt, Staakmolenstraat 24, 8793 Waregem.
De heer Guy Faveere, Kalkstraat 11, 8570 Anzegem.
De heer Willy Gevaert, Fazantenlaan 13, 8790 Waregem.
Mr. Francky Verschuere, Oude Desselgemstraat 69,

8790 Waregem.
Zij aanvaarden dit mandaat. Hun mandaat zal een einde nemen

met de jaarvergadering van 2004.
Op verzoek van de raad van bestuur wordt de volgende beslis-

sing in de notulen opgenomen.
Aangezien bovengenoemde bestuurders door de jaarvergadering

herbenoemd werden, worden de heer Arthur Vanhauwere, als
voorzitter, en Mevr. Yolande Dhondt, als ondervoorzitter van de
raad van bestuur benoemd. Zij aanvaarden dit mandaat

(Get.) Arthur Vanhauwere, (Get.) José Dewaele,
voorzitter. secretaris-stemopnemer.
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N. 1800 (24854 — 24854P)
Betty’s Fanclub

Bruggestraat 122
8770 Ingelmunster

Identificatienummer : 1800/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. Van Insberghe, Marc, slager, wonende te 8770 Ingelmunster,

Oostrozebekestraat 16;
2. Bolle, Henri, schilder, wonende te 8770 Ingelmunster, West-

straat 69;
3. Vervaeke, Martin, handelaar, wonende te 8770 Ingelmunster,

Bruggestraat 122;
4. Viaene, Alain, kok, wonende te 8720 Dentergem, Boerderij-

straat 2,
is overeengekomen :

Er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van een vereniging
zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921. De
statuten van deze vereniging worden vastgesteld als volgt :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Betty’s Fanclub »,
v.z.w. Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere
stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « vereni-
ging zonder winstoogmerk. »

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 8770 Ingelmun-
ster, Bruggestraat 122. Hij mag overgebracht worden naar een
andere plaats in dezelfde agglomeratie bij besluit van de raad van
beheer. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De raad van beheer kan
kantoren en filialen oprichten waar hij dit nuttig zou achten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : de aan- en verkoop van
textiel en geschenkartikelen, het uitbaten van drank en eetgelegen-
heden, het inrichten van feesten, het organiseren van activiteiten in
de ruimste zin van het woord, het voeren van publiciteit. Om het
doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle
middelen aanwenden. Zij is bevoegd om alle roerende en onroe-
rende goederen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van
haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit
toetredende leden. Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal
van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan vier.

Art. 6. De effectieve leden zijn de ondertekenaars van onder-
havige akte.

Art. 7. Eenieder die wenst toetredend lid te worden, moet een
aanvraag indienen bij de raad van beheer. De kandidatuur wordt
voorgelegd aan een toelatingscommissie. Ze wordt aangeplakt
gedurende acht dagen in de lokalen van de vereniging. De
toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerst-
volgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing die niet met redenen
omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt
schriftelijk ter kennis gebracht van de kandidaat. Diegene die niet
werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de datum van beslis-
sing, opnieuw kandidaat stellen.

Art. 8. De effectieve en de toetredende leden kunnen op ieder
ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag aan de
raad van beheer. Het effectief of toetredend lid dat de door hem
verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de
herinnering die hem bij ter post aangetekend brief werd toege-
zonden, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een
effectief of toetredend lid kan slechts door de algemene vergadering
worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige effectieve leden. De raad van beheer kan de leden die
zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen
van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot
aan de beslissing van de algemene vergadering.

Art. 9. De effectieve en de toetredende leden betalen dezelfde
jaarlijkse bijdrage. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de
algemene vergadering. Deze mag niet méér bedragen dan 25 EUR.

Art. 10. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft
geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen terug-
gave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor
geleverde prestaties. Hetzelfde geld ten aanzien van de rechtheb-
benden van een overleden lid. Een ontslagnemend lid of uitgesloten
lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen
inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels
laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Art. 11. De algemene vergadering kan, op de door haar te
bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van
de vereniging toekennen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effec-
tieve leden.

Art. 13. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de
wet en door de onderhavige statuten. Behoren inzonderheid tot
haar bevoegdheid :

1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en afzetting van de beheerders en van de leden

van de toelatingscommissie;
3° de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
4° de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5° de uitsluiting van leden.

Art. 14. De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering,
moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de
maand april. Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene
vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een
beslissing van de raad van beheer of op vraag van minstens één
vijfde van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden
op de dag het uur en de plaats vermeld in de oproeping. Alle
effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.

Art. 15. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer bij gewone brief of postkaart, ondertekend door de
secretaris in naam van beheer, die minstens acht dagen vóór de
vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd. De agenda wordt
vermeld in het oproepingsbericht. Behalve in de gevallen voorzien
bij artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921, kan de
vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de
agenda vermeld zijn.

Art. 16. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te
wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber
die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. Ieder effectief
lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

Art. 17. De vergadering moet door de raad van beheer worden
bijeengeroepen indien één vijfde van de toetredende of effectieve
leden het aanvragen. Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend
is door één vijfde van de effectieve of toetredende leden op de
agenda worden geplaatst.

Art. 18. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer.

Art. 19. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden
een gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoor-
digde effectieve leden, behoudens andersluidende bepaling in de
wet of in deze statuten. Bij staking van stemmen geeft de stem van
de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt de doorslag.

Art. 20. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging in de statuten
indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de wet van
27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk
worden nageleefd.

Art. 21. De besluiten van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend
door de voorzitter en een beheerder. Dit register wordt bewaard in
de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage
kunnen van nemen. Alle leden of derden, die van een belang doen
blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van beheer en door een beheerder. Iedere
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wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagte-
kening worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting
van een beheerder.

TITEL IV. — Beheer

Art. 22. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens drie leden, gekozen onder de effectieve leden
door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun
mandaat.

Art. 23. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopige beheerder door de algemene vergadering benoemd. Hij
voltooit het mandaat van de beheerder die hij vervangt. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 24. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter,
eventueel een ondervoorzitter, een penningmeester en secretaris.
Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen
door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige beheer-
ders. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de
secretaris. Hij kan slechts besluiten indien de meerheid van de leden
aanwezig is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de
voorzitter, of diegene die hem vervangt, de doorslag. Van de
besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in
een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd,
worden door de voorzitter en de secretaris ondertekent.

Art. 25. De beheerraad leidt de zaken van de vereniging. Hij kan
alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig
acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met
uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet. De beheerraad
kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeelte-
lijk overdragen aan een van zijn leden en zelfs aan derden.

Art. 26. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam
van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de
raad van beheer en door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze
moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit
van de raad of van enige machtiging. Dezelfde wijze van vertegen-
woordiging geldt voor het optreden in rechte.

Art. 27. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplich-
ting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht. Het mandaat van beheerder is onbezoldigd.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 28. Het boekjaar van vereniging loopt van 1 januari tot
31 december van ieder jaar; bij afwijking hiervan loopt het eerste
boekjaar van 6 december 2000 tot 31 december 2001. Bij het einde
van elk boekjaar worden door de raad van beheer de rekeningen
van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de
balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende jaar.
Deze worden aan de goedkeuring van jaarvergadering onder-
worpen. De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen
vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden
die alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de
bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.

Art. 29. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereni-
ging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een
andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 30. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of het uittreden van een lid, in zover het aantal effectieve leden
daardoor niet minder dan drie bedraagt. De vereniging kan vóór
het verstrijken van haar duur ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de wet
van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke beslissing. In geval van
vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij
gebreke daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars
benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening
der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Art. 31. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
der schulden, overgedragen worden aan het OCMW te 8770 Ingel-
munster of aan de vereniging, stichting of instituut die hetzelfde
doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft. Indien er
verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergade-
ring een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen

verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien
geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene
vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere vereni-
gingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige
mate verwant is met het doel van de onderhavige vereniging.

Art. 32. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen
van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere bepalingen

a) Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprich-
ting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen :

1. het aantal beheerders te bepalen op vier;
2. worden aangesteld tot beheerder voor een termijn van 6 jaar,

ingaand op heden :
De heer Van Insberghe, Marc, slager, wonende te 8770 Ingelmun-

ster, Oostrozebekestraat 116.
De heer Bolle, Henri, schilder, wonende te 8770 Ingelmunster,

Weststraat 69.
De heer Vervaeke, Martin, handelaar, wonende te 8770 Ingelmun-

ster, Bruggestraat 122.
De heer Viaene, Alain, kok, wonende te 8720 Dentergem,

Boerderijstraat 2.
b) De aangeduide beheerders zijn vervolgens bijeengekomen in

de raad van beheer en hebben met eenparigheid van stemmen
aangeduid als :

1. Voorzitter van de raad van beheer : De heer Van Insberghe,
Marc.

2. Ondervoorzitter van de raad van beheer : De heer Bolle, Henri.
3. Secretaris van de raad van beheer : De heer Vervaeke, Martin.
4. Penningmeester van de raad van beheer : De heer Viaene,

Alain.
Ingelmunster, 6 december 2000.

(Get.) Van Insberghe, Marc, (Get.) Bolle, Henri,
voorzitter. ondervoorzitter.

(Get.) Vervaeke, Martin, (Get.) Viane Alain,
secretaris. penningmeester.

N. 1801 (25371)
L’Eglise du Christ

Rue de la Royauté 14
1020 Bruxelles

Numéro d’identification : 4185/59

NOMINATIONS — MODIFICATION AUX STATUTS

Procès-verbal de la réunion annuelle
du 6 décembre 2000

L’assemblée a constaté que le comité sortant n’a pas pu remplir
son mandat pour des motifs financiers.

Le bilan fut déposé et approuvé à l’unanimité.
L’assemblée a élu le nouveau comité à la majorité, c’est-à-dire :
Président-trésorier : M. Wilson Kenneth.
Vice-président-secrétaire : M. Nelson Ray.
Avec mandat du président-trésorier, assistant à la trésorerie,

Mme Meulemeester, Simone.
Le comité a choisi M. Ytebrouck, Jean, auquel il délègue le

pouvoir pour la vente de l’immeuble situé rue de la Royauté 14,
1020 Bruxelles, ainsi que le mobilier.

Le produit de cette vente sera versé provisoirement sur le
compte B.B.L. de l’assemblée en attendant qu’il soit versé aux
bailleurs ayant droit; et qu’il sera décidé comment venir en aide à
l’assemblée, soit louer ou acheter un lieu plus modeste pour célébrer
le culte.

Pour le comité :

(Signé) Ray Nelson, (Signé) K. Wilson,
vice-président, secrétaire. président, trésorier.
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N. 1802 (23939)
Kamertoneel Aleysis

3200 Aarschot

Identificatienummer : 8179/79

ONTSLAG — BENOEMING — HERKIEZING
NIEUWE STATUTEN

De leden van de v.z.w. Kamertoneel Aleydis, verschenen in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1979, onder het nummer
8179; maatschappelijke zetel, Elisabethlaan 103B, te Aarschot, samen
in vergadering van 16 juni 1995, hebben bij tweederde meerderheid
volgende leden van de raad van beheer verkozen :

1. Herkiezing beheerders :
De heer Bert Van Edom, landmeter, Statiestraat 47, 3200 Aarschot.
De heer Geert Massant, bankbediende, Langestraat 21, 3271 Aver-

bode.
De heer Carl Noppen, bediende, Hoogstraat 7/4, 2223 Schriek.
2. Benoeming :
De heer Arie Pint, bankdirecteur, Schaluinstraat 103D, 3128 Baal.
De heer Jef Van Edom, gepensioneerde, Steystraat 137,

3200 Aarschot.
De heer Jef Van Edom, gepensioneerde, Steystraat 137,

3200 Aarschot.
3. Ontslagneming :
De heer Gert Janssens, graficus, Gijmelstraat, 3200 Aarschot.
De heer Geert Willems, bediende, Schaluin 60, 3200 Aarschot.
De heer Willy Van Edom, binnenhuisarchitect, Schaapsvijver 13,

3200 Aarschot.

Wijziging der statuten

De ondergetekenden,
de heer Bert Van Edom, landmeter, Statiestraat 47, 3200 Aarschot,

voorzitter.
De heer Jan Vastenavondt, verpleegkundige, Nieuwstraat 119,

3150 Wespelaar, secretaris.
De heer Arie Pint, bankdirecteur, Schaluinstraat 103D, 3128 Baal,

penningmeester.
De heer Geert Massant, bankbediende, Langestraat 21, 3271 Aver-

bode.
De heer Carl Noppen, bediende, Hoogstraat 7/4, 2223 Schriek.
De heer Jef Van Edom, gepensioneerde, Steystraat 137,

3200 Aarschot.
De heer Bart Deroeck, regent, Langdorpsesteenweg, 3201 Lang-

dorp.
Allen van Belgische nationaliteit, verklaren de statuten van de

v.z.w. Kamertoneel Aleydis, verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 19 juli 1979 onder nr. 8179 als volgt in zijn geheel te
wijzigen, ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato
16 juni 1995.

Benaming

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming
« Aleysis », vereniging zonder winstoogmerk.

Zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 3200 Aarschot,
Elisabethlaan 103B. Hij kan bij beslissing van het dagelijks bestuur
naar iedere andere plaats in België worden overgebracht.

Doel

Art. 3. De vereniging is een socio-culturele vereniging die boven
elke politieke, hetzij ideologische strekking staat en zich als doel
stelt aan cultuurspreiding te doen. Zij drijft geen nijverheids- of
handelszaken en beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen
aan de leden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het
verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en
er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
op ieder ogenblik door de algemene vergadering, mits inachtne-
ming van de statutaire en wettelijke beschikkingen, ontbonden
worden.

Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. De
leden hebben stemrecht in de algemene vergadering en dit na
minstens één jaar lidmaatschap.

Algemene vergadering

Art. 6. 1. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar gehouden, en dit ten laatste voor einde mei en kan beslissen,
welk ook het aantal aanwezige leden zij, behalve in de gevallen
waar de wet het anders voorziet. Daarenboven kan er zo dikwijls
als het belang van de vereniging het vereist, of wanneer minstens
één vijfde der leden hiertoe een schriftelijk verzoek met vermelding
van de dagorde, indient, een buitengewone algemene vergadering
door het dagelijks bestuur worden samengeroepen.

2. De gewone en buitengewone algemene vergadering wordt
gehouden op de plaats, dag en uur in de oproeping vermeld, die bij
gewone brief minstens één week voor de vergadering aan de leden
wordt verstuurd. De uitnodiging vermeld tevens de dagorde.

4. Ieder voorstel dat door minstens één twintigste der leden
ondertekend werd overgemaakt, dient op de dagorde te worden
geplaatst.

Art. 7. Behoudens de uitzonderingen door de wet of de statuten
voorzien, worden alle beslissingen bij gewone meerderheid van
stemmen genomen. Ieder lid beschikt over één stem. In geval van
staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

De beslissingen van de algemene vergadering binden alle leden,
tegenwoordige en afwezigen.

Art. 8. De secretaris, of een ander aangeduid lid, maakt een
verslag van elke gehouden vergadering. Dit wordt naar alle leden
van de vereniging verzonden en op de volgende vergadering aan
hun goedkeuring onderworpen.

Art. 9. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren :

1° Het goedkeuren van de begroting en de rekeningen.
2° Het verkiezen van het dagelijks bestuur.
3° Het wijzigen van de statuten.
4° De uitsluiting van leden : motie van wantrouwen.
5° Het ontbinden van de vereniging.

Begroting en rekeningen

Art. 10. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. Bij het einde van elk boekjaar sluit het dagelijks
bestuur de rekeningen af, maakt de inventaris op en stelt de balans-
en resultaatsrekening op alsmede de begroting voor het volgende
jaar. Deze worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring
voorgelegd.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan
onder geen beding bij wijze van dividenten of om het even welke
andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Art. 11. De rekeningen en de begroting worden ten minste acht
dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de
leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, doch alleen ter plaatse,
van alle bescheiden waarop de begroting en de rekeningen steunen.

Art. 12. De algemene vergadering kan een uit leden benoemde
kascommissie belasten met het onderzoek van de rekeningen en van
de begroting, alvorens deze goed te keuren. Deze commissie kan
mededeling eisen van alle bescheiden en inlichtingen die zij voor
haar onderzoek nuttig acht.

Verkiezing dagelijks bestuur

Art. 13. De leden van het dagelijks bestuur worden door de
algemene vergadering bij geheime stemming en bij gewone meer-
derheid verkozen.

Art. 14. De algemene vergadering verkiest tevens in een afzon-
derlijke en geheime stemronde een voorzitter uit de leden van het
dagelijks bestuur en dit bij gewone meerderheid.

Art. 15. Voor elke verkiezing van een bestuurslid en/of voor-
zitter is op de eerste vergadering een tweederde aanwezigheid
vereist. Indien een tweede vergadering nodig blijkt gebeurt de stem-
ming met de aanwezige leden.
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Wijziging van de statuten
Ontbinding van de vereniging

Art. 16. Een wijziging van de statuten of een ontbinding van de
vereniging kan door de algemene vergadering maar beslist worden
wanneer minstens tweederde der leden vertegenwoordigd zijn en
met minstens tweederde der stemmen. Indien op de eerste verga-
dering het vereiste aantal leden niet bereikt wordt, kan binnen de
vijftien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die
geldig zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De
oproepingsbrief moet de voorgestelde wijziging aan de statuten of
de ontbinding van de vereniging vermelden.

Art. 17. Bij ontbinding van de vereniging duidt de algemene
vergadering de vereniging zonder winstoogmerk of de inrichting
van openbaar nut aan, waaraan het vermogen zal worden overge-
maakt.

Art. 18. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van
de vereniging zal de algemene vergadering of de rechtbank, naar-
gelang het geval, de personen aanduiden die met de vereffening
belast worden en hun bevoegdheden bepalen.

Uitsluiting van leden
Motie van wantrouwen

Art. 19. Elk lid van de algemene vergadering heeft het recht een
motie van wantrouwen in te dienen tegen elk ander lid van de
vereniging, die de werking van de vereniging of zijn naam, in
opspraak brengt. De motie dient schriftelijk te gebeuren aan het
adres van de voorzitter of de secretaris, die ze voorlegt op de
algemene vergadering. Anonieme moties worden verworpen.

De motie van wantrouwen gebeurt bij geheime stemming en bij
een tweederde meerderheid van stemmen. Bij de stemming van een
motie van wantrouwen is op de eerste vergadering een tweederde
aanwezigheid vereist. Indien een tweede vergadering nodig blijkt,
gebeurt de stemming met de aanwezige leden.

Betrokken persoon wordt aangetekend op de hoogte gebracht van
de tegen hem of haar ingediende motie. Hij of zij heeft het recht
zichzelf te verdedigen of zich te laten verdedigen door een ander
lid van de vereniging, alvorens er over de motie gestemd wordt.
Een goedkeuring van de motie stelt een einde aan het lidmaatschap
van de betrokken persoon.

Dagelijks bestuur

Art. 20. 1. De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks
bestuur bestaande uit zeven leden.

2. Het dagelijks bestuur wijst onder de verkozen bestuursleden,
de mandaten toe.

3. De duur der mandaten is vastgesteld op vier jaar, doch de helft
der mandaten wordt om de twee jaar terug herverkiesbaar gesteld.

Art. 21. 1. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per maand.
Uitzonderlijk kan het bestuur op verzoek van de voorzitter ook
bijeengeroepen worden om een speciaal of dringend punt te
bespreken.

2. Het dagelijks bestuur dient bijeengeroepen te worden telkens
als vier bestuursleden dit vragen.

3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden
op de plaats, dag en uur in de oproeping vermeld, die bij gewone
brief minstens één week voor de vergadering wordt verstuurd. De
uitnodiging vermeldt de dagorde.

4. De beslissingen van het dagelijks bestuur worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking van
stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter
beslist over de wijze waarop de stemming gehouden zal worden.

5. De secretaris of een ander aangeduid lid van het dagelijks
bestuur maakt een verslag op van elke vergadering. Dit wordt naar
alle leden van het bestuur verzonden en op de volgende vergade-
ring aan hun goedkeuring onderworpen. Belangrijke punten of
beslissingen, besproken of genomen op een bestuursvergadering,
zullen kenbaar gemaakt worden aan de leden van de algemene
vergadering.

6. Zonder gegronde reden mag niemand afwezig zijn op de
hierboven vermelde vergadering. Men dient zich tijdig te veront-
schuldigen.

Art. 22. Het dagelijks bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheden om alle handelingen van beheer of beschikking te
verrichten, die de vereniging aanbelangen. Al hetgeen door de wet
of statuten niet aan de algemene vergadering wordt voorbehouden,
behoort tot haar bevoegdheid.

Ze dient elk jaar de rekeningen betreffende het afgelopen boekjaar
en de begroting voor het volgende jaar aan de goedkeuring van de
algemene vergadering voor te leggen.

Art. 23. In geval het aantal bestuursleden beneden de zeven
komt, dient binnen de drie maanden een buitengewone algemene
vergadering samengeroepen te worden om in de vervanging van
de vacante plaatsen te voorzien.

Art. 24. Het dagelijks bestuur kan onder zijn verantwoordelijk-
heid bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meerdere van zijn
leden, aan aangestelden of aan derden zelfs niet-leden van de
vereniging.

Art. 25. Bij beslissing van het dagelijks bestuur kan overgegaan
worden tot de opstelling van een huishoudelijk reglement waaraan
alle leden van de vereniging gebonden zijn. Het doorvoeren of
herroepen van bepaalde sancties van dit reglement ligt enkel in de
handen van het dagelijks bestuur.

Art. 26. Alle akten van het dagelijks bestuur en onder meer de
kwijtschriften, wissels, cheques of bankpapieren, overschrijvingen
en mandaten worden geldig ondertekend door de leden door het
dagelijks bestuur daartoe aangeduid.

Art. 27. De voorzitter, of bij diens ontstentenis het oudste lid van
het dagelijks bestuur, zit de vergadering voor.

Art. 28. Aan het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur
wordt een einde gesteld door :

1° Het verstrijken van de termijn van hun mandaat.
2° Het ontslag van de betrokkene zelf, schriftelijk aan de secretaris

van de vereniging gericht, die dit ontslag voorlegt aan het dagelijks
bestuur.

3° Een door de algemene vergadering goedgekeurde motie van
wantrouwen.

Art. 29. Al de door de huidige statuten niet voorziene gevallen
worden geregeld overeenkomstig de beschikkingen van de wet van
27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Voor echt verklaard.

(Get.) Jan Vastenavondt, (Get.) Bert Van Edom,
secretaris. voorzitter.

N. 1803 (24430)
Cristian

3210 Linden

Identificatienummer : 524/98

WIJZIGING BENAMING — ONTSLAGNEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft tijdens haar bijzondere vergade-
ring op 17 november 2000, met eenparigheid van stemmen
volgende wijziging goedgekeurd :

Artikel één wordt : « De vereniging draagt de naam Cristian met
zetel te 3010 Kessel-Lo, Koetsweg 203 ».

Nemen ontslag uit de raad van beheer :
Janssens, Hedwig en Mergaerts, Nicole.
In bijlage vindt u de nieuwe lijst van de raad van beheer.

Raad van beheer 2000

1. Barbier, Yves, Koetsweg 203, 3010 Kessel-Lo, voorzitter;
2. Croes, Annemie, Toekomststraat 65, 3010 Kessel-Lo;
3. Franckx, Marina, Lindenstraat 31, 3210 Linden;
4. Peeters, Marina, Zavelstraat 15, 3212 Pellenberg;
5. Raskin, Gerda, Bergstraat 46, 3010 Kessel-Lo, ondervoorzitter;
6. Van Schoors, Jo, Diestsesteenweg 112, 3210 Linden, secretaris;
7. Vits, Marleen, Leuvensebaan 24, 3220 Holsbeek.
20 november 2000.

(Get.) Yves Barbier, (Get.) Jo Van Schoors,
voorzitter. secretaris.
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N. 1804 (24374)
Gilde « Heren van Lier »

2500 Lier

Identificatienummer : 8880/73

RAAD VAN BEHEER

Raad van beheer 2000-2001

De algemene vergadering heeft op 12 november 2000, met toepas-
sing van de statuten, en na geldige verkiezing, aangeduid tot leden
van de raad van beheer :

Jef Fabri, ingenieur, Uitbreidingsstraat 11 a, 2547 Lint;
Yves Crokaerts, bediende, Spekkestraat 41, 2500 Lier;
Mon Verheyden, gepensioneerde, Dennenlaan 10, 2500 Lier;
Nicky Claus, officier, Grachtkant 15, 2500 Lier;
Eddy Sanders, bediende, Wijngaardberg 45, 2560 Nijlen;
Patrick Goetze, ingenieur, Heidedreef 20, 2243 Pulle;

allen statutaire beheerders.
Walter De Bie, leraar, Bollaerstraat 59, 2500 Lier;
Ronny Mattys, bruggepensioneerde, Dageraadstraat 2, 2500 Lier;
Tom Vanhoutte, bediende, Begijnhofstraat 32, 2500 Lier;
Luk Wuyts, leraar, Donk 19, 2500 Lier;
Paul Verholen, sales-manager, Sint-Gummarusstraat 36, 2500 Lier;
Jan Fabri, sales-manager, Mechelsesteenweg 325, 2500 Lier;

allen verkozen beheerders.

(Get.) Patrick Goetze, (Get.) Eddy Sanders,
voorzitter. secretaris.

N. 1805 (24489 — 24489P)
Unie van Zelfstandige Ondernemers - Kinrooi,

afgekort : « Unizo — Kinrooi »

3640 Kinrooi

Identificatienummer : 1805/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Heinrike Bergmans, Binnenweg 44, 3640 Kinrooi;
Reinhilde Christis, Leuerbroek 1064, 3640 Kinrooi;
Marie-Josée Colson, Luitestraat 7, 3640 Kinrooi;
Jean Fiddelaers, Daalstraat 11, 3640 Kinrooi;
Peter Graus, Weertersteenweg 267, 3640 Kinrooi;
Bert Henckens, Venlosesteenweg 186, 3640 Kinrooi;
Herman Janssen, Weertersteenweg 22, 3640 Kinrooi;
Jos Keijers, Weertersteenweg 138, 3640 Kinrooi;
Mathy Kwaspen, Kloosterstraat 4, 3640 Kinrooi;
Stan Linssen, Meierstraat 3, 3640 Kinrooi;
Jo Naus, Kasteelstraat 12, 3640 Kinrooi;
Piet Pepels, Engelenstraat 1, 3630 Maasmechelen;
Jack Reijners, Maasdijk 1, 3640 Kinrooi;
Mathieu Rutten, Kampstraat 65, 3640 Kinrooi;
André Schelfhout, Grootbroekstraat 44, 3640 Kinrooi;
Madeleine Wirix, Oude Kerkstraat 10, 3640 Kinrooi;
Lode Witters, Sevensstraat 14, 3640 Kinrooi,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van
27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen :

Naam, zetel, doel

Artikel 1. De vereniging draagt als benaming : « Unie van Zelf-
standige Ondernemers - Kinrooi », afgekort : « Unizo - Kinrooi »,
vereniging zonder winstoogmerk, v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van
haar voorzitter. De raad van bestuur is gemachtigd de zetel over te
brengen binnen de fusiegemeente en er vervolgens het volledige
adres van op te geven, dit conform de voorziene procedure in arti-
kel 21, en dient binnen de maand worden medegedeeld aan het
Belgisch Staatsblad met het oog op publicatie.

Art. 3. De vereniging heeft als doel de algemene en de beroeps-
belangen van de zelfstandige ondernemers, dit zijn zowel hande-
laars, ondernemers als beoefenaars van een vrij beroep, van de
gemeente Kinrooi te behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen en te
verdedigen, zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschap-
pelijk vlak. Hiertoe zal de vereniging kunnen overgaan, door
middel van gemeenschappelijke acties, tot het organiseren en
aanmoedigen van allerlei economische, sociale, culturele, juridische
en maatschappelijke manifestaties of acties. De vereniging mag alle
handelingen verrichten en ook doch slechts op bijkomstige wijze
handelsdaden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de
verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

De vereniging zal gemeenschappelijke administratieve diensten
mogen oprichten ten behoeve van haar leden en derden. De vereni-
ging mag tot het bereiken van haar doelstellingen met uitsluiting
van elk persoonlijk winstbejag bijdragen en vergoedingen innen om
haar lasten en kosten te dekken, en hiertoe een reserve op te
bouwen.

Art. 4. De vereniging beschikt over een volstrekte juridische
zelfstandigheid om de in artikel 3 vermelde doelstellingen na te
streven en te verwezenlijken en handelt terzake op eigen uitslui-
tende verantwoordelijkheid.

Art. 5. De vereniging is aangesloten bij de Unie van Zelfstandige
Ondernemers, afgekort : « UNIZO », v.z.w., met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Spastraat 8 (hierna verder genoemd « Unizo »)
en aanvaardt de statuten, beslissingen en richtlijnen van deze
vereniging in alle aangelegenheden die het gemeentelijk vlak over-
schrijden.

Evenwel dient de aanvaarding enkel en alleen begrepen te
worden, voor beslissingen die op een democratische wijze genomen
werden.

Door hun lidmaatschap bij de Unie van Zelfstandige Onderne-
mers, afgekort : « Unizo, v.z.w. », met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Spastraat 8, zijn deze leden uit de gemeente Kinrooi-
.automatisch lid van Unizo gemeente Kinrooi.

Art. 6. De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde
duur.

Leden

Art. 7. De vereniging telt bestuursleden en leden. Alleen de
bestuursleden zijn stemgerechtigd lid van de algemene vergade-
ring.

Daarenboven zal de raad van bestuur bestaan uit minstens zeven
en maximum twintig personen, wiens mandaat een duurtijd heeft
van vier jaar, en welke na het verstrijken van het mandaat herkies-
baar zijn.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de bestuurs-
leden. De bestuursleden worden door de raad van bestuur
aanvaard. De bestuursleden zijn leden die het lidgeld betaald
hebben, stemrecht hebben en deel uitmaken van de maandelijkse
vergaderingen.

Het aantal gewone leden is onbeperkt, maar het aantal bestuurs-
leden, dient minimum zeven te zijn.

De gewone leden zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen
uit de gemeente Kinrooi die de jaarlijkse Unizo-ledenbijdrage
hebben betaald. De gewone leden die de door hun verschuldigde
lidmaatschapsbijdrage niet betalen worden geacht ontslag te
nemen.

Een lijst waarin alle bestuursleden van de vereniging naar alfa-
betische orde van hun naam zijn vermeld, met opgaaf van hun
voornamen, woonplaats en nationaliteit, wordt binnen de maand na
de bekendmaking van de statuten neergelegd op de griffie van de
burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel
heeft. Elk jaar wordt de lijst aangevuld met een opgaaf, naar
alfabetische orde opgemaakt, van de wijzigingen die zich met
betrekking tot de leden hebben voorgedaan. Eenieder kan van die
lijst kosteloos inzage nemen.

Art. 8. Elk bestuurslid kan uit de v.z.w. treden door het indienen
van zijn ontslag bij de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
De raad van bestuur zal op de eerstvolgende bestuursvergadering
beslissing over de aanvaarding hiervan.

Een bestuurslid dat zijn ledenbijdrage niet heeft betaald of dat
ophoudt de functies te vervullen krachtens dewelke hij of zij tot lid
van de algemene vergadering werd aangeduid, wordt geacht
ontslag te nemen. In dat geval wordt er voorzien in de vervanging
van dit bestuurslid voor de nog lopende termijn.
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De uitsluiting van de bestuursleden kan slechts door de algemene
vergadering worden uitgesproken volgens de procedure voorzien
in artikel 21.

Een ontslagnemend of uitgesloten bestuurslid of gewoon lid,
heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan niet de
teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk
vermogen van de v.z.w. ook.

Art. 9. De jaarlijkse ledenbijdrage mag niet hoger zijn
dan BEF 1 000.

Raad van bestuur

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit minstens zeven leden met een maximum
van twintig leden, door de algemene vergadering benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering afgezet
worden, mits dit geschiedt bij tweederdemeerderheid der stemmen
van alle leden. Dit zal aan het betreffende lid medegedeeld worden
middels aangetekend schrijven.

Elke gewijzigde of herverkozen samenstelling van de raad van
bestuur wordt binnen de maand overgemaakt aan het Belgisch
Staatsblad voor publicatie.

Artikel 10bis. De raad van bestuur kiest de voorzitter voor een
periode van vier jaar. Hij is éénmaal herkiesbaar.

De raad van bestuur kiest voorts uit zijn leden, een secretaris, een
penningmeester en volgende ondervoorzitters met als functie :

vorming;
ledenwerving;
sociale activiteiten;
gemeentebeleid;
ontwikkeling (oa. dag van de klant, kerstmarkt, eindejaarsver-

koopacties;
public relations.
De raad van bestuur, kiest zijn mandatarissen voor o.a. :
VVV;
PWA;
adviesraad leefmilieu;
verkeerscommissie;
algemene vergadering Marec;
gewestbestuur Unizo;
werkgroep lokale werking.

Art. 11. De raad van bestuur kan een reglement van inwendige
orde opstellen dat aan de goedkeuring van de algemene vergade-
ring wordt voorgelegd. Dit reglement regelt alles wat nodig is voor
de gang van zaken in de vereniging. Het reglement kan gewijzigd
worden op voorstel van de raad van bestuur door een algemene
vergadering bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

Art. 12. Het mandaat van voorzitter is onverenigbaar met een
politiek mandaat van schepen burgemeester, O.C.M.W.-voorzitter,
gedeputeerde, parlementslid, staatssecretaris of minister.

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter
zit de vergaderingen voor. In geval van afwezigheid wordt de
vergadering geldig voorgezeten door de oudste van de aanwezige
bestuurders.

De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft
plus één van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in die
gevallen voorzien in de wet of in de statuten. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem
vervangt, doorslaggevend.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die nadat ze
ondertekend werden door twee bestuurders, bij voorkeur de voor-
zitter (of degene die hem verving) en de secretaris worden opge-
nomen in een daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere
akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secre-
taris.

Art. 13. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide
bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van
beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereni-
ging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene
vergadering worden voorbehouden.

Art. 14. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de
vereniging afvaardigen, samen met het gebruik van de maatschap-
pelijke handtekening voor dat bestuur aan de voorzitter, de secre-
taris of aan een derde persoon, onder zijn verantwoordelijkheid

aangesteld. De voorzitter, de secretaris, evenals de bijzonder gevol-
machtigde kunnen ieder afzonderlijk geldig kwijting of ontlasting
geven in naam van de vereniging, tegenover het beheer der poste-
rijen, telegraaf, telefoon, postcheckambt, enz.

Deze volmacht omvat tevens het openen in naam van de vereni-
ging van één of meer post- en bankrekeningen.

Art. 15. Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, uitgezon-
derd deze van het dagelijks bestuur, moeten worden ondertekend
door twee bestuurders waaronder de voorzitter of de secretaris
zonder dat deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging
moeten doen blijken.

Art. 16. De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwe-
rende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van
bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter
of van de bestuurder hiertoe afgevaardigd.

Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de macht de statuten te wijzigen, de bestuur-
ders en commissarissen te benoemen en te ontslaan, de jaarlijkse
rekeningen en de begroting goed te keuren, de vereniging te
ontbinden en leden uit te sluiten.

Art. 18. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
bestuursleden van de vereniging. Ieder van deze bestuursleden
heeft het recht aan de vergadering deel te nemen hetzij in persoon,
hetzij door tussenkomst van een lasthebber, houder van een schrif-
telijke volmacht en op voorwaarde dat deze zelf werkend lid van
de vereniging is. Alle bestuursleden zijn op gelijke wijze stemge-
rechtigd en beschikken over één stem.

Art. 19. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur in
de loop van de maand juni, voor het goedkeuren van de rekeningen
van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar.

Telkens het maatschappelijk belang het vergt kan de raad van
bestuur een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Er
moet een bijzondere algemene vergadering gehouden worden op
schriftelijke aanvraag van minstens één vijfde van de bestuursleden.

Art. 20. De bestuursleden worden tot de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering opgeroepen door middel van
een brief, fax of e-mail, die de dagorde vermeldt, en dit minstens
acht dagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en
uur van de vergadering vermeldt, bevat de door de raad van
bestuur vastgelegde agenda. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt
voorgedragen door tenminste één twintigste van de leden moet
eveneens op de agenda vermeld worden. Onderwerpen die niet op
de agenda staan, kunnen worden behandeld indien hierom verzocht
wordt door één twintigste van de aanwezige leden.

Art. 21. De algemene vergadering is geldig samengesteld onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, en
de beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der uitge-
brachte stemmen genomen; in geval van staking der stemmen, is de
stem van de voorzitter beslissend.

De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten
alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan
bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief, fax of e-mail, en
wanneer twee derde van de bestuursleden op de vergadering
aanwezig zijn.

Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerder-
heid van twee derde van de stemmen. Wanneer de wijziging het
doel van de vereniging betreft, waarvoor de vereniging werd
opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering
aanwezige leden eenparig goedgekeurd wordt.

Zijn twee derde van de bestuursleden op de eerste vergadering
niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden; deze kan ook enkel beraad-
slagen met een meerderheid van twee derde van de stemmen; deze
beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd
worden.

De uitsluiting van een bestuurslid kan slechts door de algemene
vergadering en met meerderheid van twee derde der stemmen
uitgesproken worden.

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding der
vereniging uitspreken wanneer twee derde van haar bestuursleden
aanwezig zijn. Wordt aan dit vereiste niet voldaan, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden. Door deze tweede
oproep wordt geldig beraadslaagd, welk het getal van de aanwezige
bestuursleden ook zij. Geen beslissing wordt aangenomen, zo zij
niet de meerderheid van twee derde van de aanwezige werkende
leden haalt.
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Elke beslissing betreffende de ontbinding, genomen door een
vergadering waarop niet twee derde van de werkende leden van de
vereniging aanwezig zijn, moet door de burgerlijke rechtbank
bekrachtigd worden.

Elke wijziging in de statuten moet, binnen één maand nadat er
toe besloten is, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt worden.

Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden
genoteerd in een verslag, ondertekend de secretaris van de raad van
bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de maatschappelijke
zetel, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.

Art. 23. Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen dienst-
jaar afgesloten en wordt de begroting van het volgend jaar opge-
steld. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de
algemene vergadering. De raad van bestuur bereidt de rekeningen
en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering.

Art. 24. Zowel bij vrijwillige als bij gerechtelijke ontbinding van
de vereniging duidt de algemene vergadering één of meer veref-
fenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van vereffening
wordt het netto overblijvend actief van de vereniging, na veref-
fening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overge-
dragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de
ontbonden vereniging nastreeft, of bij ontbreken daarvan, aan één
of meerdere verenigingen met een sociaal of cultureel doeleinde.

Opgemaakt in drievoud, te Kinrooi, op 12 oktober 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1806 (24830 — 24830P)
Association francophone de Wushu

Avenue Hansen-Soulie 118
Etterbeek (1040 Bruxelles)

Numéro d’identification : 1806/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. Roland Quenon, chargé d’affaires, domicilié à Etterbeek,

avenue Hansen-Soulie 118.
2. Carine Crèvecoeur, secrétaire, domiciliée à Etterbeek, avenue

Hansen-Soulie 118.
3. Véronique Nucci, comptable, domiciliée à Wemmel, place Saint-

Roch 6.
4. Stéphane Hertveld, cuisinier, domicilié à Laeken, avenue des

Croix du Feu 171.
5. Thierry Lood, magasinier, domicilié à Anderlecht, parc du

Peterbos 10,
tous de nationalité belge, ont convenu de fonder une association
sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 et dont les
statuts suivent.

Dénomination, durée, siège social, objet

Article 1er. L’association dont la durée est illimitée est
dénommée « Association francophone de Wushu ». Le terme
chinois « Wushu » désigne l’ensemble des arts martiaux chinois et
assimilés, tant interne qu’externe.

Art. 2. Son siège social est actuellement établi avenue Hansen-
Soulie 118, à 1040 Etterbeek et peut être transféré dans tout autre
lieu de la Région de langue française ou dans la région de Bruxelles
Capitale par simple décision du conseil d’administration. Toute
modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa
date, aux annexes au Moniteur belge.

Art. 3. Son objet est de promouvoir et de favoriser le dévelop-
pement de tous les arts martiaux chinois et arts affinitaires dans un
cadre pédagogique visant à l’équilibre physique et moral de l’indi-
vidu; d’assurer la défense de son authenticité et de ses intérêts;
d’organiser des manifestations et compétitions, tant au niveau
régional, que national et international; de former des professeurs,
instructeurs, moniteurs, arbitres; de délivrer des certificats et
diplômes; de grouper les associations de personnes dont l’objet est
la pratique des arts martiaux chinois et arts affinitaires; de maintenir
et promouvoir l’entente et la collaboration entre les clubs associés.
L’association peut, en tout ou partie, adhérer à une ou plusieurs
associations poursuivant les mêmes buts au niveau national et
international. Ses activités auront lieu dans la Région francophone
du pays et dans la région de Bruxelles Capitale, en Belgique et à

l’étranger. L’association poursuit la réalisation de son projet par tout
moyen, y compris, la location, la vente de tout immeuble quel-
conque, la création de revues, de journaux, cafétéria, salle de
réunion, etc. Cette énumération étant exemplative et non limitative,
l’exclusion de tout esprit de lucre n’empêchera pas l’association de
rechercher, dans les limites de la loi, les avantages matériels
accessoires indispensables à l’association pour lui permettre de se
développer et d’atteindre le but sportif qu’elle s’est fixée.

Art. 4. L’association peut être dissoute si elle n’a plus d’activités
effectives. Dans ce cas, l’assemblée générale nommera en son sein
un liquidateur, déterminera ses pouvoirs, et décidera de la destina-
tion des biens et valeurs de l’association, après acquittement du
passif, en donnant à ces biens une affectation se rapprochant autant
que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée ou à
défaut à une œuvre de bienfaisance de l’enfance. Ils ne pourront être
transmis qu’à un groupement sans esprit de lucre. La décision de
dissolution et de destination des biens sera publiée au Moniteur
belge.

Conseil d’administration
Art. 5. L’association est administrée par un conseil composé de

trois administrateurs au moins et de sept au plus, nommés et
révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres
effectifs. Ils sont rééligibles.

Art. 6. La durée du mandat d’administrateur est fixée à quatre
ans. En cas de vacance au cours d’un mandat, l’administrateur
nommé pour y pourvoir achève le mandat de celui qu’il remplace.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil désigne parmi ses membres un président, éven-
tuellement un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas
d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le
vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 8. Le conseil d’administration se réunit une fois par
trimestre au moins à la convenance des membres du conseil. Le
président ou son remplaçant est tenu de le convoquer à la demande
de deux membres du conseil au moins. Les résolutions sont prises à
la majorité simple des voix émises par les administrateurs présents
ou représentés. Un administrateur ne peut représenter qu’un seul
administrateur à la fois. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association, à la
seule exception des pouvoirs réservés par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale. Il peut notamment faire tous contrats, tran-
siger, compromettre, accepter donations, legs ou subsides, renoncer,
conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, nommer et
révoquer le personnel, faire toutes opérations bancaires, comptables
ou financières, sans que cette liste soit limitative.

Art. 10. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association, ou tout autre
pouvoir qu’il détermine, à un ou plusieurs de ses membres. Pour
les affaires internes de l’association, telle la discipline ou l’admission
de nouveaux membres, le conseil d’administration peut créer des
comités ou commissions, tel un comité de discipline ou un comité
de ballottage, composé d’un administrateur et de membres adhé-
rents désignés et révoqués par lui.

Art. 11. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de
la gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par le trésorier si le montant
est inférieur ou égal à 1 000 EUR, et par le président ou toute
personne déléguée par lui, et le trésorier si le montant est supérieur
à 1 000 EUR. Le ou les administrateurs n’auront pas à justifier de
leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 12. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 13. Le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain
exercice seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire, qui se tiendra le dernier samedi du mois de
mars. Outre les comptes et budgets, le conseil d’administration
soumet à chaque assemblée générale annuelle, un rapport d’activité
sur l’année écoulée ainsi qu’un programme d’activité sur l’année en
cours.

Membres, admission, démission, exclusion
Art. 14. L’association se compose de membres effectifs et de

membres adhérents. Le nombre minimum de membres effectifs ne
peut être inférieur à trois. Sauf ce qui sera dit aux articles 21 et
suivants, les membres effectifs et les membres adhérents jouissent
des mêmes droits. L’association peut récompenser certaines
personnes en leur attribuant un titre honorifique.
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Art. 15. Seules les personnes physiques pratiquant les arts
martiaux chinois et/ou affinitaires peuvent être membres adhérents.
Elles doivent être affiliées auprès d’un membre effectif.

Art. 16. Seuls les clubs où se pratiquent les arts martiaux chinois
et/ou affinitaires peuvent être membres effectifs. Ils sont représentés
vis-à-vis de l’association :

soit par leur organe s’il s’agit d’une a.s.b.l. ou d’une société;
soit dans les autres cas, par le professeur responsable du club, qui

doit éventuellement justifier de son pouvoir de représentation des
membres du club.

La personne physique qui représente un club doit être membre
adhérent. Les clubs s’organisent librement. Leur gestion relève de
leur organisation interne. Elle doit cependant être assurée par un
organe composé de personnes élues par des membres adhérents.
Les membres effectifs ne peuvent être affiliés à aucune autre fédé-
ration sportive.

Ils doivent avoir leur siège dans la Région wallonne ou la Région
de Bruxelles Capitale. Toutes les personnes physiques qui prati-
quent les arts martiaux chinois auprès d’un membre effectif, doivent
avoir la qualité de membre adhérent et être en ordre de licence. A
défaut, le membre effectif est présumé démissionnaire si la situation
n’est pas régularisée dans le mois du rappel envoyé par lettre
recommandée.

Art. 17. Sont membres effectifs :
les fondateurs aux statuts du 17 novembre 2000;
toute personne admise en qualité de membre effectif par décision

de l’assemblée générale.

Art. 18. Toute personne qui désire être membre, adhérent ou
effectif, doit adresser une demande écrite au conseil d’administra-
tion. En cas de membre adhérent, cette demande doit être introduite
par l’intermédiaire d’un membre effectif, auprès duquel il est affilié.
Le dépôt de la candidature est inscrit à l’ordre du jour de la plus
proche réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration examine la candidature lors de la
prochaine réunion. Sa décision est motivée et basée sur des critères
techniques, pédagogiques et sociaux précisés au règlement d’ordre
intérieur. Elle est portée par lettre missive à la connaissance du
candidat. Pour les membres effectifs, en cas de refus, le candidat
peut demander au conseil d’administration de soumettre la candi-
dature à la plus prochaine assemblée générale. Le candidat non
admis ne peut se représenter qu’après deux années, à compter de la
date de la décision du conseil d’administration, ou de l’assemblée
générale.

Art. 19. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se
retirer à tout moment de l’association en adressant par lettre recom-
mandée, leur démission au conseil d’administration. Est réputé
démissionnaire, le membre effectif qui ne paie pas la cotisation qui
lui incombe, dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre
recommandée à la poste. Le membre adhérent est réputé démission-
naire dès l’expiration de sa cotisation annuelle.

L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que pour
des motifs graves, précisés au règlement d’ordre intérieur, par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres
présents.

L’exclusion d’un membre adhérent ne peut être prononcée que
pour des motifs graves précisés au règlement d’ordre intérieur, par
le conseil d’administration. Le membre adhérent peut faire appel à
la décision devant l’assemblée générale.

Les décisions d’exclusion, tant du conseil d’administration que de
l’assemblée générale sont motivées. Le conseil d’administration
peut suspendre jusqu’à décision de l’assemblée générale, les
membres qui se seraient rendus coupables d’infraction graves aux
statuts ou aux lois de l’honneur et de la bienséance.

Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur
qui garantit au membre effectif ou adhérent faisant l’objet d’une
mesure d’exclusion, de suspension ou disciplinaire, le droit d’être
entendu, le respect des droits à la défense et à l’information préa-
lable des sanctions potentielles. Le membre concerné par la mesure
doit être informé de la tenue de l’assemblée générale ou du conseil
d’administration, au moins quinze jours à l’avance.

Art. 20. L’associé démissionnaire ou exclu et les ayants droit
d’un associé démissionnaire, exclu ou défunt, n’ont aucun droit à
faire valoir sur l’avoir social.

Art. 21. Outre les membres effectifs et adhérents dont question
ci-avant, le conseil d’administration peut admettre des membres
effectifs partiels et des membres adhérents partiels, qui sont affiliés
auprès d’un membre effectif partiel. Ces membres ont respective-
ment les mêmes droits et obligations que ceux reconnus aux
membres effectifs ou aux membres adhérents, tels que prévus par
les présents statuts, excepté les dispositions ci-après :

Un membre effectif partiel ou adhérent partiel ne peut avoir cette
qualité qu’au maximum durant trois ans. Le conseil d’administra-
tion peut cependant décider une période plus courte sans pouvoir
excéder, au total, trois années.

Le membre effectif partiel peut participer aux assemblées géné-
rales de l’association, mais n’a pas droit de vote.

Cotisations
Art. 22. Les membres effectifs et les membres adhérents payent

une cotisation annuelle identique, ou différente, fixée par
l’assemblée générale. Elle ne pourra être supérieure à 300 EUR. La
cotisation du membre adhérent est aussi appelée licence.

La cotisation des membres effectifs partiels est fixée dans le
règlement d’ordre intérieur.

Assemblée générale
Art. 23. L’assemblée générale est composée de tous les membres

effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion. Les membres adhérents peuvent assister à l’assemblée générale
et émettre leur avis, avec l’autorisation du président, au sujet des
points de l’ordre du jour. Ils n’ont pas droit de vote.

Art. 24. L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont
expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Elle peut
notamment :

Modifier les statuts, prononcer la dissolution de l’association, ou
sa transformation en société à finalité sociale, en se conformant aux
dispositions légales en la matière.

Nommer et révoquer les administrateurs et les membres du
comité de ballottage.

Approuver annuellement les budgets et les comptes.
Art. 25. Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées

générales par le président du conseil d’administration. Ils peuvent
s’y faire représenter par un autre membre, mais celui-ci ne peut
représenter qu’un seul membre effectif. Les convocations sont faites
par lettre missive, adressée quinze jours au moins avant la réunion
de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre du jour.

Art. 26. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des membres effectifs en fait la
demande. De même, toute proposition signée par le cinquième des
membres effectifs doit être portée à l’ordre du jour. Elle doit être
envoyée à l’association par lettre recommandée au moins trois
semaines avant l’assemblée générale. En cas d’urgence, admise par
l’assemblée générale, celle-ci peut statuer sur des points non repris
à l’ordre du jour une fois les autres points examinés.

Art. 27. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale toutefois, ils devront comporter au moins dix
membres adhérents chacun. Les résolutions sont prises à la majorité
simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en
est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de
partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le
remplace, est prépondérante.

Art. 28. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts, que
conformément à la loi du 27 juin 1921, relative aux associations sans
but lucratif.

Art. 29. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des procès-verbaux signés par le président et deux
administrateurs autres que le secrétaire général. Ce registre est
conservé au siège social, où tous les membres peuvent en prendre
connaissance, mais sans déplacement du registre. Ces décisions sont
éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés, par
lettre à la poste. Toute modification aux statuts doit être publiée
dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en est de
même de toute nomination, démission ou révocation d’administra-
teur.

Règlement d’ordre intérieur
Art. 30. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par

le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

(Signé) Carine Crèvecoeur, Véronique Nucci, Thierry Lood,
Roland Quenon, Stéphane Hertveld.
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N. 1807 (24539)
Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie,

afgekort : « B.V.R.O. »

Herestraat 49
3000 Leuven

Identificatienummer : 3502/84

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot
beheerders benoemd :

Burette, Richard, dokter, avenue Bonne Fosse 19, 1420 Braine-
l’Alleud.

Van den Weyngaert, Danielle, dokter, Pothoekstraat 174,
2060 Antwerpen.

Bulens, Paul, dokter, Stevoortweg 168, 3540 Herk-de-Stad.
Deneufbourg, Jean-Marie, dokter, rue Fond Pirette 169,

4000 Liège.
De raad van beheer heeft aangesteld tot :
Schatbewaarder : Spaas, Philippe.
Secretaris : Van Houtte, Paul.
De algemene vergadering heeft aangesteld tot :
Ondervoorzitter : Scalliet, Pierre.
Voorzitter : Van den Bogaert, Walter.
Pastvoorzitter : Salamon, Emile.

(Get.) Van den Bogaert, Walter,
voorzitter.

N. 1808 (14936 — 14936P)
Popadvies

Steenstraat 23
1000 Brussel

Identificatienummer : 1808/2001

STATUTEN

Te Brussel op 15 juni 2000, de ondergetekenden :
Deneuter, Didier, Emile Bockstaellaan 182, 1020 Brussel, Belg.
Gielen, Daniëlle, Kleine Breemstraat 32, 3500 Hasselt, Belg.
Degraeve, Wouter, Vondelstraat 110, 1030 Brussel, Belg.
Maeterlinck, Olivier, Maurice Verdoncklaan 23, 9050 Gent, Belg.
Nowé, Luc, Boneveldstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belg.
Heyndrickx, Peter, Oude Haachtsesteenweg 93, 1831 Diegem,

Belg.
Van Acker, Luc, Klein Spanuit 68, 3300 Tienen, Belg.
Claessens, Carl, Arnold Maesstraat 18, bus 8, 3500 Hasselt, Belg,

allen meerderjarig en van de Belgische nationaliteit, verklaren bij
deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten,
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als
volgt samenstellen :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, oprichting, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Popadvies.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 1000 Brussel, Steenstraat 23.

De zetel kan bij beslissing van de raad van beheer, verplaatst
worden naar elke andere plaats in Vlaanderen en Brussel.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
a) het uitbouwen van een secretariaat/steunpunt waar haar

doelgroep terecht kan voor algemeen, sociaal, fiscaal en juridisch
advies dat verband houdt met het uitoefenen van hun muzikale
activiteiten; haar doelgroep bestaat uit zangers en muzikanten uit
de lichte muziek die actief zijn vanuit Vlaanderen en het Brussels
Gewest; zowel amateur-muzikanten, professionele muzikanten als
zij die actief zijn binnen de schemerzone die deze twee polen
verbindt;

b) het organiseren van informatiesessies over uiteenlopende
thema’s die verband houden met het beoefenen van muziek, alsook
het verzorgen van publicaties die kunnen bijdragen tot het bevor-
deren en/of stimuleren van de artistieke activiteiten van de doel-
groep;

c) het bestuderen, bevorderen en verwezenlijken van alles wat op
het informatieve of educatieve vlak nuttig kan zijn voor haar leden;

d) het eventueel opereren als onderzoekscel voor materies waar-
binnen de vereniging de nodige kennis vergaarde;

e) het samenwerken met organisaties die een gemeenschappelijk
of aanverwant doel voor ogen hebben en zich richten tot dezelfde
doelgroep of een deel ervan;

De vereniging zal zich mogen aansluiten bij elk organisme dat een
gelijkaardig of aanverwant doel heeft. Zij mag alle taken vervullen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Zij mag in het bijzonder haar medewerking verlenen aan en zich
interesseren voor elke activiteit die soortgelijk of aanverwant aan
haar doel is.

De vereniging mag daarenboven alle niet door de wet uitgesloten
daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige
wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Aansluiting, aanvaarding, uitsluiting

Art. 5. Iedereen die actief is binnen de lichte muziek in Vlaan-
deren of het Brussels Gewest kan toetreden tot de vereniging. Het
toetreden tot de vereniging is gratis. Het aantal aangesloten
personen van de vereniging is onbeperkt, zonder dat het aantal
minder mag zijn dan vijf.

Art. 6. De natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging
wensen te helpen bij het verwezenlijken van haar doel, kunnen
hiervoor een eenvoudig verzoek richten tot de raad van beheer. Zij
beslissen over de toelating tot de vereniging.

6.1. Elk lid moet zang en/of muziekprestaties verrichten of
daaraan een wezenlijke bijdrage verlenen.

6.2. Over de toelating van de aansluitingen wordt soeverein
beslist door de raad van beheer, bij eenvoudige meerderheid.

6.3. De leden hebben, ten opzichte van derden, geen enkele
persoonlijke aansprakelijkheid betreffende de verbintenissen van de
vereniging.

Art. 7. Het ontslag en de uitsluiting van de aangesloten leden
gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Het ontslagnemend lid zal een aangetekend schrijven richten aan
de raad van beheer.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
van ten minste drie en ten hoogste negen leden, benoemd door de
algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen, uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde
leden. De raad van beheer kan zich laten bijstaan door een advies-
raad die zij zelf samenstellen. De adviesraad heeft geen stemrecht,
doch kunnen wel een adviserende rol spelen.

8.1. Om verkiesbaar te zijn voor de raad van beheer moet men
aan de volgende voorwaarden voldoen :

a) lid zijn van de vereniging;
d) ten minste 18 jaar zijn;
e) ten minste 2 jaar actief betrokken zijn bij de muziekwereld;
Elke kandidatuur voor een beheerdersfunctie dient uiterlijk veer-

tien dagen vóór de datum van de algemene vergadering naar het
adres van de maatschappelijke zetel te zijn verstuurd. De post-
stempel geldt als bewijs.

8.2. De beheerders worden benoemd voor een termijn van drie
jaar. Het mandaat van de beheerders kan hernieuwd worden.

8.3. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

8.4. De algemene vergadering kan aan de beheerders een presen-
tiegeld en verplaatsingskosten toekennen, waarvan het bedrag door
de algemene vergadering wordt vastgesteld.
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Art. 9. De raad van beheer realiseert het maatschappelijk doel
van de vereniging.

Hij leidt de werken van de vereniging en coördineert de werking
van alle organen. Hij onderneemt alle stappen die hij nuttig acht, of
laat ze in naam van de vereniging ondernemen.

De raad van beheer kan alle beslissingen treffen welke niet
uitdrukkelijk door de statuten aan de algemene vergadering
worden voorbehouden. Naast het stellen van gewone daden van
beheer kan de raad van beheer een reglement van inwendige orde
uitvaardigen en wijzigen, alle rechtshandelingen met inbegrip van
daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het
vervreemden van roerende of onroerende goederen, het hypothe-
keren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen,
enz.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van beheer benoemt en ontslaat de leden van het
personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun bezol-
digingen.

Art. 10. De raad van beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde
handelingen en taken overdragen aan één of meerdere beheerders
of zelfs aan andere personen, al dan niet lid van de vereniging.

De raad kan het dagelijks beheer van de vereniging overdragen
aan één of meerdere beheerders of zelfs aan andere personen, al dan
niet lid van de vereniging. De raad heeft de bevoegdheid te
beslissen over de toekenning en het bedrag van de vergoeding die
wordt uitgekeerd aan de afgevaardigd beheerder.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden
door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter, de afge-
vaardigd beheerder of een beheerder.

Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten
aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of enige
machtiging.

Art. 11. De voorzitter kan de raad bijeenroepen telkens wanneer
de belangen van de vereniging dit vereisen. Hij is ertoe gehouden
dit binnen acht dagen te doen wanneer één derde van de leden van
de raad hem dat schriftelijk verzoekt.

11.1. De vergaderingen van de raad van beheer worden voorge-
zeten door de voorzitter. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de
vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheer-
ders.

11.2. De raad van beheer kan slechts beraadslagen indien
minstens de helft van de leden aanwezig of regelmatig vertegen-
woordigd is.

11.3. Elke beheerder heeft recht op één stem. De beslissingen van
de raad van beheer worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde beheer-
ders, behoudens indien bijzondere meerderheden zijn vastgesteld in
de statuten, of bij wet; bij staking van stemmen beslist de stem van
de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt; De beheer-
ders die zich bij de stemming onthouden, worden als afwezig
beschouwd voor de berekening van de meerderheden.

Elke beheerder die belet is, kan zich laten vertegenwoordigen
door een andere beheerder om te handelen en te stemmen in zijn
naam, maar niemand mag over meer dan één volmacht beschikken
en het mandaat is slechts geldig voor één vergadering.

Art. 12. Van de beraadslagingen worden notulen opgesteld,
bijgehouden in een register en ondertekend door de voorzitter en
een beheerder.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden.
Het staat hen vrij op de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Art. 14. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
a) het wijzigen van de statuten;

b) het benoemen en het ontslag van beheerders;
c) het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
d) vrijwillige ontbinding van de vereniging, en uitsluiten van een

lid.

Art. 15. Ieder jaar moet minstens één algemene vergadering
gehouden worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en van de begroting voor het volgend jaar.

15.1. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorig
boekjaar.

15.2. Acht dagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene
vergadering, zullen de rekeningen en begrotingen voor nazicht ter
beschikking staan van de leden op de zetel van de vereniging.

Art. 16. De algemene vergadering wordt uitgenodigd door de
voorzitter of door de raad van beheer bij gewone brief of elektro-
nische postmailing aan iedere aansluiting met aanduiding van
plaats, dag en uur, minstens tien dagen vóór de vergadering.

16.1. De agenda wordt vermeld in de oproeping. De dagorde van
alle algemene vergaderingen wordt bepaald door de raad van
beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten
minste één twintigste van de aangeslotenen moet eveneens op de
dagorde vermeld worden.

16.2. De vereniging kan op ieder ogenblik in buitengewone
algemene vergadering samengeroepen worden bij beslissing van de
voorzitter of op verzoek van minstens één vijfde van de leden. Deze
aanvraag moet schriftelijk gedaan worden en ondertekend zijn door
alle verzoekers, en op een concrete en precieze wijze vermelden wat
het doel is van de aangevraagde bijzondere vergadering.

Art. 17. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer of door de oudste van de aanwezige
beheerders.

17.1. Ieder lid beschikt in de vergadering over één stem.
Hij/zij kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door

een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht.
Een volmachtdrager mag een onbeperkt aantal leden vertegen-

woordigen.

Art. 18. Behoudens de gevallen waarin de statuten of de wet van
27 juni 1921 er anders over beslissen, is de vergadering geldig
samengesteld welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden weze en worden de beslissingen genomen bij gewone meer-
derheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem
van degene die hem vervangt. Er zal een geheime stemming zijn bij
alle persoonlijke aangelegenheden.

Art. 19. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de wijziging aan de statuten van de vereniging mits inachtne-
ming van de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in een register van de akten van de vereniging, onder
de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en een
beheerder.

20.1. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel,
waar alle leden er inzage kunnen van nemen, doch zonder verplaat-
sing van het register.

TITEL V. — Rekeningen, begrotingen

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

Op het einde van het boekjaar worden door de raad van beheer
de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de begroting voor
het volgend jaar opgemaakt, ze worden aan de goedkeuring van de
jaarvergadering onderworpen.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 22. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 23. Bij vrijwillige ontbinding der vereniging duidt de alge-
mene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun
opdracht en bevoegdheden, alsook de bestemming die aan het
eventuele netto-aktief van het maatschappelijk bezit gegeven zal
worden.

De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen dat het netto-
aktief toegekend zal worden aan één of meerdere verenigingen met
een gelijkaardig of verbonden doel, aan te duiden door de algemene
vergadering, of, bij gebrek daaraan, aan elke vereniging die daartoe
op dezelfde wijze bij naam aangeduid wordt.

TITEL VII. — Algemeen

Art. 24. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is
voorzien, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 op de vereni-
gingen zonder winstoogmerk.

Alzo goedgekeurd op de algemene vergadering van 15 juni 2000,
gehouden te Brussel.

(Volgen de handtekeningen.)
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BENOEMINGEN

Algemene vergadering

Onmiddellijk na voormelde oprichting komt de algemene verga-
dering van de vereniging zonder winstoogmerk « popadvies »
bijeen en beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot
beheerder :

Deneuter, Didier, Emile Bockstaellaan 182, 1020 Brussel, Belg.
Gielen, Daniëlle, Kleine Breemstraat 32, 3500 Hasselt, Belg.
Degraeve, Wouter, Vondelstraat 110, 1030 Brussel, Belg.
Maeterlinck, Olivier, Maurice Verdoncklaan 23, 9050 Gent, Belg.
Luc Nowé, Boneveldstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belg.
Peter Heyndrickx, Oude Haachtsesteenweg 93, 1831 Diegem,

Belg.
Van Acker, Luc, Klein spanuit 68, 3300 Tienen, Belg.
Carl Claessens, Arnold Maesstraat 18 bus 8, 3500 Hasselt, Belg.
Opgemaakt te Brussel, op 15 juni 2000.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1809 (24981)
Sint-Jozef

2560 Kessel

Identificatienummer : 1/72

RAAD VAN BEHEER — WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering van de Rust- en Verzorgingstehuis Sint-
Jozef, 2560 Kessel, geldig samengekomen op 30 november 2000,
beslist als volgt :

1. Samenstelling raad van beheer :
Voorzitter : De Bie, P.
Secretaris : Verreydt, R.
Penningmeester : Verdonck, M.
Leden : De Koker, R.; Geerts, J.; Vercammen, L.; Versweyveld, H.
2. Termijn :
Ingevolge artikel 11 van de statuten, worden de beheerders

bevestigd voor een nieuwe termijn van drie jaar.
3. Wijziging artikel 19 :
« Er moeten jaarlijks ten minste twee gewone algemene vergade-

ringen gehouden worden, de eerste uiterlijk in de maand april, de
tweede uiterlijk in november. », wordt gewijzigd in : « Er moeten
jaarlijks ten minste twee gewone algemene vergaderingen
gehouden worden, de eerste uiterlijk in de maand april, de tweede
uiterlijk in december ».

(Get.) De Bie, P., (Get.) Verreydt, R.,
voorzitter. secretaris.

N. 1810 (11724 — 11724P)
Collectif des Parties civiles (Tubavugire),

en abrégé : « C.P.C. »

Rue de la Prévoyance 58
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1810/2001

STATUTS

Le 25 février de l’an 2000,
1. Mme Martine Beckers, place de l’Europe 4, 1342 Limelette, de

nationalité belge.
2. M. Aloys Kabanda, rue Champs de l’Eglise 98, 1020 Bruxelles,

de nationalité rwandaise.
3. M. Paul Lens, rue Haute 101, 5060 Sambreville, de nationalité

belge.
4. Mme Bernadette Mukagasana, rue des Mimosas 97,

1030 Bruxelles, de nationalité belge.
5. Mme Mukarubibi Annonciata, rue Gabrielle Châtelain 35,

5020 Namur, de nationalité belge.
6. Mme Mukeshimana Florida, rue Fr. Bossaerts 48,

1030 Bruxelles, de nationalité belge.
7. Mme Marguerite Nyirazaninka, rue Haute 101, 5060 Sambre-

ville, de nationalité belge.

8. M. François Sebatasi, rue Louis Hap 79, 1040 Bruxelles, de
nationalité belge.

9. M. Pierre Trachte, rue des Mimosas 97, 1030 Bruxelles, belge,
ont convenu de constituer une association sans but lucratif, confor-
mément à la loi du 27 juin 1921, dont les statuts sont ici définis :

CHAPITRE Ier. — Dénomination, siège, objet

Article 1er. Il est constitué une association sans but lucratif sous
la dénomination : « Collectif des Parties civiles (Tubavugire) », en
abrégé : « C.P.C. », a.s.b.l.

Son siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Prévoyance 58. Il
pourra être transféré ultérieurement, ailleurs en Belgique sur simple
décision du conseil d’administration.

Art. 2. L’association a pour but de poursuivre et de faire traduire
en justice des personnes soupçonnées d’avoir organisé, commis,
contribué à ou laissé commettre des crimes de génocide, des crimes
contre l’humanité et des assassinats politiques liés au génocide des
Tutsi, commis au Rwanda en 1994, ou de s’être associées à cette fin.

L’association regroupe et solidarise les victimes, les proches et
parents des victimes, qui résident en Belgique, et qui se sont
constitués parties civiles ou ont déposé plainte devant les juridic-
tions belges ou quelque juridiction, organe de poursuite ou de
règlement, national ou international que ce soit, dans le but de faire
aboutir à des jugements les procédures engagées à cet effet, de
même que les victimes et parents de victimes qui, résidant à l’étran-
ger, ont introduit des plaintes ou se sont constituées parties civiles
en Belgique.

L’association peut organiser tout débat, rencontre, colloque, etc.,
et faire toute campagne de sensibilisation de l’opinion publique ou
autre, en rapport avec son objet.

Elle peut poser tous les actes juridiques qui concourent directe-
ment ou indirectement à la réalisation de son objet social.

CHAPITRE II. — Les membres

Art. 3. L’association se compose de membres fondateurs, de
membres adhérents et de membres d’honneur.

Les membres fondateurs sont ceux qui sont signataires des
présents statuts.

Les membres adhérents sont ceux qui se sont constitués parties
civiles ou qui ont déposé plainte, ainsi que ceux qui ont été admis,
en raison de leur qualité, de leur compétence ou des services rendus
à l’association, à agir pour les objectifs de l’association, par le conseil
d’administration. Ils doivent réunir les conditions suivantes :

avoir été agréé par le conseil d’administration;
avoir acquitté leur cotisation;
avoir adhéré aux statuts et au règlement intérieur de l’association.
Le conseil d’administration décide de l’admission de la demande,

sans avoir à motiver ni justifier sa décision.
Les membres d’honneur sont toutes les personnes physiques ou

morales qui désirent contribuer à la réussite de l’association, qui
sont agréés comme tels par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration.

Les membres d’honneur peuvent assister aux assemblées géné-
rales, sans voix délibérative. Leur nombre ne peut dépasser le quart
de celui des membres effectifs.

Art. 4. Toute personne physique ou morale qui désire devenir
membre adhérent ou d’honneur de l’association doit adresser sa
demande par écrit ou être présenté par deux membres effectifs au
président du conseil d’administration, lequel soumettra cette
demande à la plus prochaine réunion du conseil, qui décide s’il y a
lieu de faire une proposition à l’assemblée générale.

Les demandes d’admission comme membre adhérent doivent
contenir, par écrit, l’engagement de respecter les statuts de l’asso-
ciation.

Les membres fondateurs et les membres adhérents forment
ensemble les membres effectifs.

Art. 5. Chaque membre a le droit de se retirer en tout temps de
l’association.

Les démissions doivent être adressées par lettre au conseil
d’administration.

Est considéré comme démissionnaire tout membre qui n’a pas
payé la cotisation annuelle avant la fin de l’année en cours. Il ne
pourrait être relevé de cette déchéance que par le conseil d’admi-
nistration.

Perd de plein droit la qualité de membre effectif (fondateur ou
adhérent), celui qui ne répond plus aux conditions énoncées par
l’article 3. La perte de la qualité de membre effectif est constatée
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expressément par le conseil d’administration. Le membre concerné
dispose d’un recours auprès de l’assemblée générale. Ce recours est
adressé au président du conseil d’administration par lettre recom-
mandée. Il est mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
ordinaire.

CHAPITRE III. — Cotisations et ressources

Art. 6. Les ressources de l’association sont composées des coti-
sations des membres adhérents, des dons, legs, recettes de produits
faits et de services rendus par l’association, souscriptions, parrai-
nages et subventions. L’association peut recevoir des donations
entre vifs ou par testament dans les conditions déterminées par la
loi.

Les membres d’honneur ne payent pas de cotisation.

Art. 7. Un membre exclu ou démissionnaire ne peut réclamer le
remboursement de ses versements. A l’inverse, il peut lui être
réclamé la cotisation due.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale

Art. 8. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle est composée de tous les membres effectifs. Elle se
réunit annuellement. Les convocations sont adressées un mois à
l’avance.

L’assemblée générale peut être réunie de façon extraordinaire à
tout moment par le conseil d’administration ou sur la demande d’au
moins un tiers des membres effectifs en règle de cotisation. Cette
demande ne sera valable que si elle est formulée par écrit et signée
par tous les requérants et si, en outre, elle indique le ou les points
que ceux-ci désirent voir mettre à l’ordre du jour.

Le délai de convocation d’une assemblée générale extraordinaire
sera au minimum de cinq jours francs. L’ordre du jour est commu-
niqué avec la convocation. Le conseil d’administration est tenu
d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée toutes les propositions qui
seraient signées conjointement par au moins cinq membres effectifs
ou trois membres fondateurs, pour autant qu’elles lui soient
communiquées dix jours au moins avant la date prévue pour
l’assemblée ordinaire.

Les membres effectifs peuvent être représentés à l’assemblée
générale par un autre membre effectif. Chaque membre effectif ne
peut toutefois être porteur que d’une procuration au maximum.
Cette disposition est également applicable aux assemblées convo-
quées dans les cas visés par l’article 13 des présents statuts.

CHAPITRE V. — Le conseil d’administration

Art. 9. L’association est dirigée par un conseil d’administration
composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus,
choisis parmi les membres effectifs, et nommés pour deux ans par
l’assemblée générale. Ils sont révocables par elle et sont rééligibles.
Le conseil d’administration doit toutefois être composé de deux tiers
au moins des membres effectifs s’étant constitués partie civile ou
ayant déposé plainte.

Les candidatures doivent être appuyées par au moins trois
membres. Elles doivent être adressées au conseil d’administration,
dix jours au moins avant la date de l’assemblée générale.

L’élection des membres du conseil d’administration se fera sur
une liste unique de candidats, au moyen d’un bulletin de vote que
le conseil d’administration mettra à la disposition des membres
présents à l’assemblée générale.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix seront élus.
Toutefois, si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au

nombre de places à pourvoir, chaque candidat devra, pour être élu,
avoir obtenu 30% au moins des suffrages exprimés. Ces règles ne
s’appliquent pas pour les nominations des premiers administra-
teurs. En cas de parité, le candidat qui compte l’ancienneté la plus
grande au sein de l’association est préféré. En cas d’égalité d’ancien-
neté, le candidat le plus âgé est préféré.

C’est le conseil d’administration qui détermine et établit l’ordre
du jour de toutes les assemblées générales. Cet ordre du jour est
joint à la convocation.

Art. 10. Le conseil d’administration fixe la politique générale de
l’association et réalise son objet social. Il met à exécution les délibé-
rations de l’assemblée générale, dirige les travaux de l’association
et coordonne l’action de tous ses organes. Il fait ou fait faire, au nom
de l’association, toutes les démarches qu’il estime opportunes pour
la réalisation du but social.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, à
l’exception des matières expressément réservées à l’assemblée géné-
rale par la loi ou les statuts, pour gérer les affaires de l’association.

Le conseil d’administration établit le bilan chaque année et le
soumet à l’approbation de l’assemblée générale.

Toutefois, la même personne ne pourra pas exercer les fonctions
de président pendant plus de trois mandats successifs. En cas de
décès, de démission ou de révocation d’un administrateur,
l’assemblée générale nomme un nouvel administrateur dont le
mandat expire au terme normal du mandat de l’administrateur qu’il
remplace.

Art. 11. Le conseil d’administration désigne en son sein un prési-
dent, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ces personnes
constituent le bureau exécutif de l’association, chargé de sa gestion
journalière.

Le président préside les assemblées générales et les séances du
conseil d’administration. Il en fixe les ordres du jour. Le président
assure l’exécution des statuts et règlements spéciaux. Il prend toutes
mesures pour l’exécution des décisions du conseil d’administration.
Il signe avec le secrétaire, les procès-verbaux des délibérations du
conseil d’administration. Il représente l’association dans tous ses
rapports avec les autorités publiques et les tiers. Il convoque le
conseil d’administration et veille à la convocation de l’assemblée
générale. Le vice-président remplace le président en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier. A défaut, ce rôle est dévolu au
plus âgé des membres présents.

Le secrétaire est chargé de rédiger les procès-verbaux des séances
et de tenir en général toutes les écritures de l’association. Il est
gardien des archives et des collections.

Le trésorier tient la comptabilité et effectue les recettes et les
dépenses sous le contrôle du président, ainsi que d’un commissaire
aux comptes.

A moins d’une urgence déclarée et mentionnée dans la convoca-
tion écrite, le conseil d’administration ne peut délibérer valablement
que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de
parité des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.

L’association sera représentée valablement à l’égard des tiers par
deux administrateurs agissant et signant conjointement. Le conseil
peut déléguer ses pouvoirs à des mandataires de son choix avec
l’usage de la signature afférente à cette gestion, employés ou non de
l’association, qui peuvent être membres du conseil d’administra-
tion. Le conseil d’administration peut également déléguer tous
pouvoirs spéciaux avec l’usage de la signature y afférente à d’autres
mandataires de son choix.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, à
l’exception des matières expressément réservées à l’assemblée géné-
rale par la loi ou les statuts, pour gérer les affaires de l’association et
pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition
compatibles avec son objet social. Le conseil d’administration
décide de l’introduction des actions en justice entreprises au nom
de l’association, tant en demandant qu’en défendant, et confie
l’exécution de cette décision à un président, au membre du conseil
d’administration qui le remplace ou au directeur exécutif.

CHAPITRE VI. — Modifications aux statuts, dissolution

Art. 12. La durée de l’association est indéterminée.

Art. 13. Les modifications aux statuts de l’association ne peuvent
être décidées que par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration ou d’un tiers des membres de l’association.
La décision est prise à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.

L’association ne peut être valablement dissoute qu’en vertu d’une
décision prise par l’assemblée générale à la majorité des trois quarts
au moins de ses membres effectifs présents ou représentés.

Si une assemblée ainsi convoquée ne réunit pas la moitié des
membres, directement ou par procuration, une nouvelle assemblée,
convoquée pour les mêmes fins, délibérera valablement quel que
soit le nombre des membres présents ou représentés.

L’assemblée générale réunie aux fins de modifications aux statuts
ou de dissolution de l’association doit être convoquée deux mois à
l’avance. L’ordre du jour ainsi que les projets de modification aux
statuts ou, en cas de dissolution, d’affectation de l’actif net, seront
joints à la convocation.

CHAPITRE VII. — Arbitrage

Art. 14. Le conseil d’administration de l’association recherchera
de commun accord avec la partie adverse, les moyens d’aplanir, soit
par conciliation, soit par arbitrage, tout différend impliquant l’asso-
ciation.

Art. 15. Tout différend s’élevant au sein de l’association, qu’il soit
d’ordre statutaire ou non, sera réglé par les procédures à prévoir
dans le règlement d’ordre intérieur.
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Sans préjudice à l’application de l’article 5, dernier alinéa, les
contestations s’élevant au sein de l’association et qui ont pour objet
l’application des statuts ou des règlements d’ordre intérieur seront
jugés par deux arbitres choisis parmi les membres de l’association
et désignés par les parties intéressées. Si les arbitres ne parviennent
pas à se mettre d’accord sur la solution de la contestation, ils
désigneront un troisième arbitre qui statuera avec eux. Si les deux
arbitres ne s’entendent pas sur le nom du troisième arbitre, celui-ci
sera désigné par le président effectif de l’association.

CHAPITRE VIII. — Dispositions diverses
Art. 16. L’exercice social commence le 1er janvier pour se

terminer le 11 décembre. Le compte de l’exercice écoulé et le budget
de l’exercice suivant sont approuvés par l’assemblée générale.

Art. 17. L’assemblée générale désignera deux commissaires,
éventuellement extérieurs à l’association, chargés de vérifier les
comptes de l’association et de lui présenter un rapport annuel. Ils
sont nommés annuellement et rééligibles.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale dési-
gnera le ou les liquidateurs, déterminera leur pouvoir et indiquera
l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Ces décisions,
ainsi que les noms, professions et adresses du ou des liquidateurs
seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Art. 18. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif.

Dont acte
(Suivent les signatures.)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres fondateurs présents à l’assemblée générale consti-

tuante du 27 février 2000, ont désignés comme membres du conseil
d’administration de l’association : Martine Beckers, Aloys Kabanda,
Paul Lens, Bernadette Mukagasana, Florida Mukeshimana, François
Sebatasi, et Pierre Trachte.

Ce premier conseil d’administration a attribué les fonctions
suivantes :

Présidence, à Paul Lens.
Vice-présidence, à Bernadette Mukagasana.
Secrétariat et trésorerie, à Martine Beckers.

N. 1811 (25261 — 25261P)
« Von Elgg »

Rue Maréchal Foch 62
6927 Grupont (Tellin)

Identificatienummer : 1811/2001

STATUTEN
Het jaar tweeduizend.
Op dertig november.
Voor ons, Meester Willy Schoesetters, notaris ter standplaats

Antwerpen.
Zijn verschenen :

1. De heer Van der Made, Antonius, zonder beroep, wonend te
6927 Grupont (gemeente Tellin), rue Maréchal Foch 62, Nederlander,
Paspoortnummer N21862080;

2. Mevr. Abeleven, Olga Johanna, kunstschilderes, wonend te
2563 GD Den Haag (Nederland), Meidoornstraat 3, Nederlandse,
Paspoortnummer N21862091;

3. De heer Wieser, Pieter Adrianus, ondernemer, wonend te
5575 Vencimont, La Rue Devant La Ville 36, Nederlander, Paspoort-
nummer N40284551,
welke comparanten ons verzocht hebben over te gaan tot de
oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel, overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921. De statuten van deze vereniging
worden vastgesteld als volgt :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Von Elgg ».
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere

stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden : « vereni-
ging zonder winstgevend doel ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 6927 Grupont
(gemeente Tellin), rue Maréchal Foch 62.

Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde
agglomeratie bij besluit van de raad van beheer. Dit besluit moet
binnen de maand bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.

De raad van beheer kan kantoren en filialen oprichten waar hij
dit nuttig zou achten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : het stimuleren en organi-
seren van activiteiten op het gebied van kunsten cultuur, evenals
het organiseren van alternatieve activiteiten zoals het geven van
cursussen en lezingen, en de gelegenheid geven voor seminaries,
trainingen en bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord. Deze
opsomming is niet limitatief.

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereni-
ging alle middelen aanwenden.

Zij is bevoegd om alle 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.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit
toetredende leden. Het getal van de leden is niet beperkt.

Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder
bedragen dan drie.

Art. 6. De effectieve leden zijn :
a) De ondertekenaars van onderhavige akte.
b) De personen die op voorstel van ten minste twee effectieve

leden, als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige effectieve leden.

Art. 7. Eenieder die wenst toetredend lid te worden, moet een
aanvraag indienen bij de raad van beheer.

De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatingscommissie.
Ze wordt aangeplakt gedurende acht dagen in de lokalen van de
vereniging.

De toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar
eerstvolgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing, die niet met
redenen omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslis-
sing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.
Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de
datum van de beslissing, opnieuw kandidaat stellen.

Art. 8. De effectieve en de toetredende leden kunnen op ieder
ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht
aan de raad van beheer.

Het effectief of toetredend lid dat de door hem verschuldigde
bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die
hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt
geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts door
de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerder-
heid van twee derde van de aanwezige effectieve leden.

De raad van beheer kan de leden die zich aan zware overtreding
van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid
schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de
algemene vergadering.

Art. 9. De financiering van de vereniging zal geschieden door
het houden van concerten en cursussen. De leden dienen geen
bijdrage te betalen.

Art. 10. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft
geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen terug-
gave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor
geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechtheb-
benden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van
een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen
van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrij-
ving vorderen.

Art. 11. De algemene vergadering kan, op de door haar te
bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van
de vereniging toekennen.
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TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effec-
tieve leden.

Art. 13. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toege-
kend door de wet en door de onderhavige statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :
1° de wijzigingen van de statuten;
2° de benoeming en afzetting van de beheerders en van de leden

van de toelatingscommissie;
3° de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
4° de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5° de uitsluiting van leden.

Art. 14. De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering,
moet éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de
maand januari.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering
van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van
de raad van beheer of op vraag van minstens één vijfde van de
effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het
uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.

Art. 15. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer bij gewone brief of bij postkaart, ondertekend door
de secretaris in naam van de raad van beheer, die minstens acht
dagen vóór de vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd.

De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.
Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de

wet van 27 juni 1921, kan de vergadering geldig beraadslagen over
de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Art. 16. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te
wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber
die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. Ieder effectief
lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

Art. 17. De vergadering moet door de raad van beheer worden
bijeengeroepen, indien één vijfde van de toetredende of effectieve
leden het aanvragen.

Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door één vijfde
van de effectieve of toetredende leden op de agenda worden
geplaatst.

Art. 18. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer.

Art. 19. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden
een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve
leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onder-
havige statuten.

Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter of van
de beheerder die hem vervangt de doorslag.

Art. 20. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de wet
van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstgevend
doel worden nageleefd.

Art. 21. De besluiten van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend
door de voorzitter en een beheerder.

Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar
alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen
uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van beheer en door een beheerder.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar
dagtekening worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting
van een beheerder.

TITEL IV. — Beheer

Art. 22. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens drie leden, gekozen onder de effectieve leden
door de algemene vergadering, voor een termijn van vier jaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun
mandaat.

Art. 23. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopig beheerder door de algemene vergadering benoemd. Hij
voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.

De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 24. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel
een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen
door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige beheer-
ders.

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris.
Hij kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter,
of van diegene die hem vervangt, de doorslag.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden
in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorge-
legd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 25. De beheerraad leidt de zaken van de vereniging. Hij kan
alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig
acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met
uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

De beheerraad kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn
bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een van zijn leden en
zelfs aan derden.

Art. 26. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam
van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de
raad van beheer en door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze
moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit
van de raad of van enige machtiging.

Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden
in rechte.

Art. 27. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplich-
ting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht.

Het mandaat van beheerder is onbezoldigd.

TITEL V. — Begrotingen, rekeningen

Art. 28. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december van ieder jaar; bij afwijking hiervan loopt het eerste
boekjaar van 1 april 2000 tot 31 december 2001.

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer
de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de
inventaris en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het
volgend jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarverga-
dering onderworpen.

De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór
de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die
alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de
bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.

Art. 29. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereni-
ging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een
andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 30. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of uittreden van een lid, in zover het aantal effectieve leden
daardoor niet minder dan drie bedraagt.

De vereniging kan voor het verstrijken van haar duur ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkom-
stig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, of door een gerechtelijke
beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene
vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer
vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van
vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen
vastgesteld.
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Art. 31. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
der schulden, overgedragen worden aan de vereniging, stichting of
instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging
nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de
algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden
de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking
komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel,
zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meer
verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in
enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging.

Art. 32. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen
van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere bepalingen

A. Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprich-
ting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen :

1° het aantal beheerders te bepalen op drie;
2° worden aangesteld tot beheerder voor de termijn van vier jaar,

ingaand op heden :
De heer Antonius van der Made.
Mevr. Olga Johanna Abeleven.
De heer Pieter Adrianus Wieser.
B. De aangeduide beheerders zijn vervolgens bijeengekomen in

raad van beheer en hebben met eenparigheid van stemmen aange-
duid als :

1. Voorzitter van de raad van beheer : de heer Van der Made,
Antonius, voornoemd.

2. Ondervoorzitter van de raad van beheer en secretaris :
Mevr. Abeleven, Olga Johanna, voornoemd.

3. Penningmeester : de heer Wieser Pieter, Adrianus, voornoemd.
Waarvan akte, gedaan en verleden te Antwerpen op datum als

boven.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten en

wij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd vier bladen, drie renvooien te Antwerpen,

6e kantoor der registratie, op 5 december 2000, boek 151, blad 59,
vak 17. Ontvangen duizend frank (BEF 1 000) (gelijkwaardig aan
Euro 24,79). De e.a. inspecteur (Get.) L. Vancrayenest.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) W. Schoesetters,
notaris.

N. 1812 (25396)
De Bedding

2100 Antwerpen (Deurne)

Identificatienummer : 1527/91

RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

Uittreksel uit het verslag
van de algemene vergadering van 13 december 2000

II. Benoeming beheerders :
De algemene vergadering benoemt voor een periode van vier jaar

volgende beheerders :
Willy Dobbelaere, licentiaat toegepaste economische weten-

schappen, Kortestraat 63, te 2930 Brasschaat.
Paul Janssens, regent wiskunde, fysica, chemie, A. Borinstraat 7,

te 2070 Zwijndrecht.
Ludo Van Meerbergen, maatschappelijk assistent, Blauwenberg 4,

te 1860 Meise.
III. verdeling van de functies :
Voorzitter : Ludo Van Meerbergen.
Secretaris : Paul Janssens.
Penningmeester : Willy Dobbelaere.
De vereniging is verbonden door de handtekening van twee van

deze drie beheerders.

(Get.) Van Meerbergen, (Get.) Janssen, Paul,
voorzitter. secretaris.

N. 1813 (25144)
Comité Belge Europe Amérique latine

1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 4530/73

DISSOLUTION — LIQUIDATION

L’assemblée générale des membres de l’a.s.b.l. Comité Belge
Europe Amérique latine réunie ce 6 novembre 2000 :

Acte : l’absence de membres effectifs et adhérents permettant de
maintenir en vie l’a.s.b.l. (moins de trois personnes).

Acte : la clôture des comptes de l’a.s.b.l..
Acte : l’absence de programme et de moyens de l’a.s.b.l..
Décide la dissolution de l’a.s.b.l. Comité Belge Europe Amérique

latine dont les statuts ont été publiés à l’annexe au Moniteur belge
du 21 juin 1973 et portaient le numéro 4530.

Décide que, conformément à l’article 4 des statuts, les actifs de
l’a.s.b.l. seront confiés au Forum Nord-Sud a.s.b.l. à charge pour
cette dernière de la liquidation des frais entraînés par la clôture.

Décide que, conformément à l’article 11 des statuts, pour main-
tenir la protection du nom Comité Belge Europe Amérique latine
— C.E.A.L., les deux administrateurs présents constituent jusqu’à
nouvel ordre l’association de fait Comité Belge Europe Amérique
latine, en abrégé : « C.E.A.L. ».

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2000.

(Signé) Pierre Galand, (Signé) Jean Becker,
administrateur sortant. administrateur sortant.

N. 1814 (25401)
De Rusthuif

Reenstraat 14
2370 Arendonk

Identificatienummer : 3688/83

RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van v.z.w. « De Rusthuif » heeft in haar
statutaire algemene vergadering van 11 april 2000, tot leden van de
raad van bestuur gekozen als :

Voorzitter : Uyttenhove, Dries, De Bergen 80, 2370 Arendonk,
Belg.

Ondervoorzitter : Jacobs, Marie-Josée, Jozef Cardijnstraat 10,
2470 Retie, Belg.

Secretaris : Hulselmans, Luc, Biesheuvelstraat 4, 2370 Arendonk,
Belg.

Andere leden :
Bensch, Hilde, Van Eycklaan 20, 2370 Arendonk, Belg.
Liekens, Harry, Wolvenstraat 36, 2370 Arendonk, Belg.
Minnen, Olga, Molsebaan 9, 2480 Dessel, Belg.
Van Poppel, Louisa, Van Eycklaan 21, 2370 Arendonk, Belg.
Willems, André, Bergen 21, 2370 Arendonk, Belg.

(Get.) Uyttenhove, Dries, (Get.) Hulselmans, Luc,
voorzitter. secretaris.

N. 1815 (23571)
Oudercomité Heilig Graf Vosselaar

2350 Vosselaar

Identificatienummer : 10420/99

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Bij éénparigheid van stemmen op de algemene vergadering van
26 september 2000 worden volgende leden benoemd tot de beheer-
raad :

Wordt benoemd tot voorzitter :
De heer Wouters, Willem, bediende, M. Potterstraat 14,

2350 Vosselaar.
Wordt benoemd tot ondervoorzitter :
Mevr. Damink, Carmen Maria Elisabeth, huisvrouw, Looy 34,

2350 Vosselaar.
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Wordt benoemd tot secretaris :
Mevr. Boeren, Gerda Elisa Leona, bediende, Ossenvenstraat 4,

2340 Beerse.
Wordt benoemd tot penningmeester :
De heer Brosens, Paul Jozef Catharina, bedrijfsverantwoordelijke,

Burgemeester Stroobantlaan 25, 2350 Vosselaar.
Allen aanwezig op de algemene vergadering d.d.

26 september 2000 aanvaarden hun mandaat.
Vosselaar, 21 oktober 2000.

(Get.) Wouters, Damink, Boeren, Brosens.

N. 1816 (23466)
Miss Dworp

Eikenhouw 3
1653 Beersel (Dworp)

Identificatienummer : 12466/95

ONTSLAG — BENOEMING — RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de statuten het
ontslag aanvaard van volgende beheerders :

Devroede, Jaak, Sollenerf 3, 1654 Huizingen.
Marien, Jan, Zevenbronnenstraat 18, 1653 Dworp.
Marchal, Ronald, Erf de Keizer 41, 1652 Alsemberg.
De algemene vergadering heeft als nieuwe beheerders aan-

genomen :
Voorzitter : Roger Van Den Neste, Waterpoelstraat 25,

1652 Alsemberg.
Ondervoorzitter : William Versteldt, Eikenhouw 13, 1653 Dworp.
Secretaris : Jozef Vandenbosch, Astridlaan 19, 1500 Halle.
Penningmeester : Ronald Marchal, Erf De Keizer 41, 1652 Alsem-

berg.
Public relations : Paul Marien, Eikenhouw 3, 1653 Dworp.

Beersel, 9 november 2000.

(Get.) Van Den Neste, Roger,
voorzitter.

N. 1817 (23896)
Caisse d’Entraide

1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 8477/99

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblées générales du 1er avril et du 28 octobre 2000

Article 24.
Les assemblées générales du 1er avril et du 28 octobre 2000 ont

élu le nouveau conseil d’administration :
Président : M. Munyampuhwe, Balthazar, rue Musin 3, bte 13,

1210 Bruxelles.
Vice-Président : M. Niyonzima, Gaspard, Harmoniestraat 35,

2018 Antwerpen.
Trésorier : Mr Vuguziga, Ladislas, rue Rogier 148, 1030 Bruxelles.
Trésorier-adjoint : Mlle Mukundente, Gaudence, rue de la

Meuse 19, 1080 Bruxelles.
Secrétaire : M. Bigirimana Elie, rue Van Artevelde 89, bte 10,

1000 Bruxelles.
Secrétaire-adjoint : Mlle Uwisanga, Vestine, rue de la

Chaumière 26, 1030 Bruxelles.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2000.

(Signé) Munyampuhwe Balthazar, (Signé) Bigirimana Elie,
président. secrétaire.

N. 1818 (24115)
Institut des Hautes Etudes de Belgique

Avenue Jeanne 44
1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 100/23

DÉMISSION — NOMINATIONS

Démissions

M. Paul Gillis, co-directeur de la section I : sciences mathémati-
ques, mécaniques, astronomiques.

M. Claude Javeau, co-directeur de la section V : sciences sociales,
politiques, économiques et juridiques.

M. Jean Stengers, co-directeur de la section IV : sciences histori-
ques et philologiques.

Mme Françoise Thys-Clement, co-directeur de la section V :
sciences sociales, politiques, économiques et juridiques.

Nominations

Mme Francine Gillot-de Vries, co-directeur de la section VI :
sciences philosophiques : philosophie, psychologie, pédagogie.

Mme Régine Kurgan-Van Hentenrijk, co-directeur de la
section IV : sciences historiques et philologiques.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2000.

(Signé) J. Weiner-Devreux, (Signé) G. Samuel,
secrétaire-trésorière. secrétaire générale.

N. 1819 (25372)
Les Tournesols

Rue du Village 9
1450 Chastre

Numéro d’identification : 100/97

NOMINATIONS

L’a.s.b.l. « Les Tournesols », rue du Village 9, à 1450 Chastre,
représentée par ses administrateurs, accepte à la date du
11 janvier 1999, la démission de M. André Herion pour des raisons
de santé.

Entrent dans l’a.s.b.l. « Les Tournesols » en tant que représentants
des familles des résidents les nouveaux membres suivants :

Mme Jacqueline Leblicq, rue Charles Jaumotte 6, à 1300 Limal.
Mlle Antoinette Sanna, rue du Planti 48, à 7970 Beloeı̈l.
M. Jean Lavalasse, rue de la Ruche 15, à 1030 Bruxelles.
Sont présents : M. Raymond Rivière, président.
Mme Marie-Claire Voneche, directrice et administratrice.
M. Jean Lavalasse, membre.
Mme Jacqueline Leblicq, membre.
Sont absents mais signant : Mme Vinciane Leclerc, administra-

trice.
Mlle Antoinette Sanna, membre.

(Suivent les signatures.)

N. 1820 (23593)
Erga

2140 Borgerhout

Identificatienummer : 7788/74

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Verslag buitengewone vergadering van 24 januari 2000

De heer Lahou, Hubert laat weten dat de maatschappelijke zetel
van de v.z.w. wordt overgebracht van Erasmusstraat 39,
2140 Borgerhout, naar Dascottelei 9, bus 10, 2100 Deurne-Zuid.

De in rand vernoemde beheerders verlenen hun akkoord.

(Get.) Macors, Y., (Get.) Peeters, R.,
beheerder. beheerder.

(Get.) Lahou, H.,
beheerder.
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N. 1821 (24971)
Paranatura

Veststraat 148, bus 1
3271 Zichem

Identificatienummer : 9137/99

RAAD VAN BEHEER

Raad van beheer van vrijdag 13 oktober 2000

Ferdinand Nuyts legt zijn functies neer als voorzitter en schatbe-
waarder en wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Adam Feyaerts wordt aangeduid als nieuwe voorzitter en schat-
bewaarder.

De raad van bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld :
Voorzitter en schatbewaarder : Adam Feyaerts, werkzoekende,

Jos Ceulemansstraat 5, bus 1, 3128 Baal.
Ondervoorzitter : Ferdinand Nuyts, gepensioneerde, Vest-

straat 148, 3271 Zichem.
Secretaris : Nuyts, Viviane, zelfstandige, Jos Ceulemansstraat 5,

3128 Tremelo.
Commisaris : Feyaerts, Rudy, schilder, Jos Ceulemansstraat 5,

3128 Tremelo.

Voor echt verklaart uittreksel :

(Get.) Adam Feyaerts, (Get.) Viviane Nuyts,
voorzitter. secretaris.

N. 1822 (24724 — 24724P)
Europese vereniging voor bondingpsychotherapie (EVBP),

internationale vereniging

Damse Vaart West 10A
8340 Damme

Identificatienummer : 1822/2001

STATUTEN

I. Benaming, zetel, doel

Benaming

Artikel 1. Hierbij wordt een Internationale vereniging met peda-
gogisch doel opgericht. De vereniging draagt de naam : « Europese
vereniging voor Bondingpsychotherapie (EVBP) », en valt onder het
statuut van de Belgische wet van 25 oktober 1919, betreffende de
internationale verenigingen.

Zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Damse Vaart
West 10A, 8340 Damme, België. De zetel mag worden overgebracht
naar eender welke andere plaats in België bij beslissing van de raad
van beheer; binnen de maand nadat de desbetreffende beslissing is
genomen, moet deze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Doel

Art. 3. De vereniging, die geen enkel winstoogmerk heeft, heeft
als doel :

1° het verrichten van research met betrekking tot bonding-
psychotherapie en de wetenschappelijke fundering ervan;

2° het publiceren van klinische en andere gegevens met betrek-
king tot bondingpsychotherapie;

3° het bevorderen van de uitwisseling van nieuwe ideeën en
ontwikkelingen op het gebied van de bondingpsychotherapie in het
bijzonder en psychotherapie in het algemeen;

4° het toepassen van de principes van de bondingpsychotherapie
op terreinen buiten de psychotherapie.

De vereniging mag verder alle activiteiten ontplooien, organi-
seren of mede organiseren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel of dit realiseren, en
dit op gelijk welke wijze, onder meer — overeenkomstig de wet van
1919 — roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden,
huren of verhuren.

Zij mag deelnemen in andere vereffeningen die een gelijkaardig
doel nastreven.

Zij kan haar doel realiseren zowel in het binnen- als in het
buitenland.

II. Lidmaatschap

Lidmaatschap

Art. 4. De vereniging heeft zowel fysische personen als lid, als
rechtspersonen, wettelijk opgericht volgens de wetgeving van het
land van herkomst.

Er zijn drie soorten leden :
1. Werkende leden : dit zijn de alhier verschijnende oprichters, en

andere fysieke of rechtspersonen die als dusdanig door de raad van
beheer werden aanvaard; zij hebben het volle stemrecht in de
algemene vergadering; zij betalen lidmaatschapsbijdrage.

2° Niet-werkende leden : zijn leden zonder stemrecht; zij hoeven
geen lidmaatschapsgeld te betalen.

3° Ereleden : deze titel is voorbehouden aan een lid dat zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt; dit lidmaatschap is voor het
leven en is vrijgesteld van lidmaatschapsbijdragen; het erelid is
stemgerechtigd in de algemene vergadering.

De raad van beheer beslist volgens de gewone meerderheid uit
artikel 18 autonoom over de aanvaarding der leden en over hun
kwalificatie. Het erelid wordt nochtans verkozen bij tweederde-
meerderheid.

De raad van beheer kan bovendien autonoom bijzondere titels
toekennen; de raad stelt er autonoom de voorwaarden voor op.

De raad van beheer stelt de jaarlijkse bijdrage per categorie vast.

Ontslag

Art. 5. Elk lid kan, nadat hij alle verplichtingen jegens de vereni-
ging is nagekomen, zijn lidmaatschap opzeggen middels een schrif-
telijke kennisgeving aan de raad van dit voornemen. Uitgetreden
leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen rechten doen gelden op
het vermogen van de vereniging.

Schorsing, uitsluiting

Art. 6. Een lid kan voor een bepaalde periode geschorst worden,
of definitief uitgesloten worden als daar ernstige reden toe bestaat,
bijvoorbeeld wegens overtreding van de statuten, het reglement van
inwendige orde of de kwaliteitsnormen van de vereniging, of
vanwege gedrag dat indruist tegen de belangen van de vereniging.
Schorsing of uitsluiting gebeurt door de raad van beheer bij twee-
derde meerderheid van stemmen. De schorsing of uitsluiting moet
echter worden geratificeerd door de eerstvolgende algemene verga-
dering, waarop de persoon in kwestie een recht heeft gehoord te
worden. Geschorste en afgezette leden en hun rechtsopvolgers
kunnen geen rechten doen gelden op het vermogen van de vereni-
ging.

Bijdragen

Art. 7. 7.1° Jaarlijkse bijdragen.
De raad van beheer stelt het bedrag vast van de jaarlijkse

bijdragen die de leden aan de vereniging verschuldigd zijn. Binnen
dezelfde ledencategorie mag de raad van beheer onderscheiden en
verschillende bijdragen bepalen.

2° Bijdragebetaling.
De lidmaatschapsbijdragen zijn vooraf betaalbaar uiterlijk op de

dertigste april van elk boekjaar. De bijdragen van een nieuw lid
zullen niet proportioneel worden berekend, behalve dat een
persoon die na de eerste dag van juli van een willekeurig jaar als lid
wordt toegelaten, slechts de helft van de lidmaatschapsbijdrage
voor dat boekjaar zal dienen te betalen.

3° Wanbetaling en beëindiging van het lidmaatschap.
Wanneer een lid gedurende een periode van één jaar zijn

bijdragen niet betaalt, kan hij als lid geschorst worden door de raad
van beheer zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere
plichtplegingen.
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III. Algemene vergadering

Samenstelling

Art. 8. De algemene vergadering van de vereniging wordt
samengesteld door alle stemgerechtigde leden. Zijn dit rechtsper-
sonen, dan dienen deze vertegenwoordigd te worden volgens het
recht van het land van herkomst.

Bevoegdheden

Art. 9. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden
toe die niet door de wet of door de statuten aan de raad van beheer
zijn opgedragen. Exclusieve bevoegdheden van de algemene verga-
dering zijn : de goedkeuring van de begroting en de rekeningen, het
benoemen en ontslaan van beheerders, het wijzigen van de statuten
en de ontbinding van de vereniging.

Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt, en deze
worden in een register bijgehouden.

Jaarvergadering

Art. 10. Elk jaar wordt een jaarvergadering gehouden op een
door de raad van beheer vast te leggen plaats en tijdstip. De
oproepingsprocedure wordt door de raad van beheer vastgesteld in
het reglement van inwendige orde.

Bijzondere vergaderingen

Art. 11. Bijzondere vergaderingen kunnen door de raad van
beheer of door de voorzitter naar eigen goeddunken worden
bijeengeroepen. Op schriftelijk verzoek van ten minste dertig
procent van de leden, moet de raad van beheer eveneens een
bijzondere vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over een
in het verzoek welbepaald onderwerp. Op een bijzondere algemene
vergadering kunnen geen andere zaken worden behandeld dan die
vermeld in de uitnodiging voor de vergadering.

Verklaring van afstand

Art. 12. In weerwil van de bepalingen van de voorgaande arti-
kels mag een ledenvergadering van de vereniging gehouden
worden op eender welk moment en op eender welke plaats binnen
of buiten het Belgische grondgebied, maar wel binnen Europa, en
kunnen op deze vergadering alle zaken worden behandeld, op
voorwaarde dat alle stemgerechtigde leden op deze vergadering
schriftelijk afstand doen van hun specifieke rechten uit de
oproepingsprocedure.

Quorum

Art. 13. Opdat op de vergadering zou kunnen gestemd worden,
dient een gewone meerderheid (de helft plus één) van de stemge-
rechtigde leden, hetzij in persoon of bij volmacht aanwezig te zijn.
Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, beslist de vergadering bij
gewone meerderheid (de helft plus één).

Volmachten

Art. 14. Elk stemgerechtigd lid van de algemene vergadering
mag, op eender welke algemene vergadering, bij volmacht
stemmen. Het moet hierbij gaan om een schriftelijke volmacht die
naar eigen goeddunken door de volmachtgever kan worden
herroepen. Tenzij de geldigheidsduur van de volmacht uitdruk-
kelijk in de volmachtbrief is vermeld, vervalt de volmacht uiterlijk
elf maanden na de datum van uitreiking. Eén lid kan nooit meer
dan vijf volmachten dragen.

IV. Beheer

Aantal beheerders en hun verkiezing

Art. 15. De beheerders worden verkozen door de algemene
vergadering voor een periode van vier jaar. Er zijn minstens drie
beheerders. Ze zijn onbeperkt herkiesbaar. De beheerders vormen
samen de raad van beheer.

Bevoegdheid van de raad van beheer

Art. 16. De raad van beheer heeft de volle bevoegdheden om de
vereniging te beheren, onverminderd de exclusieve bevoegdheden
voor de algemene vergadering. De raad stelt een reglement van
inwendige orde op waarin alle zaken van de vereniging geregeld
worden, met dien verstande dat de termen van dit reglement niet in
tegenspraak mogen zijn met de statuten van de vereniging of met
de wet waarnaar verwezen wordt in artikel 1.

Het is de raad die beslist om in rechte op te treden. In de verdere
procedure wordt de EVBP vertegenwoordigd door haar voorzitter.

Het is de raad die de bevoegdheid heeft van vertegenwoordiging
buiten rechte en om verbintenissen aan te gaan; in uitvoering van
deze beslissingen is het voldoende dat haar voorzitter de docu-
menten ondertekent.

Vergaderingen

Art. 17. De raad van beheer houdt regelmatig vergaderingen op
de momenten en plaatsen waartoe de raad zelf besluit. Van elke
vergadering worden notulen gemaakt; deze worden door minstens
twee beheerders ondertekend.

Quorum

Art. 18. De raad van beheer stemt, tenzij elders uitdrukkelijk
anders vermeld, bij dubbele gewone meerderheid : d.i. gewone
aanwezigheid van de meerderheid (de helft plus één), en gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (de
helft plus één). Alleen schriftelijke volmachten zijn geldig. Een
beheerder kan nooit meer dan twee volmachten dragen.

Zaken afhandelen zonder vergadering

Art. 19. Elke zaak die kan worden afgehandeld door de raad van
beheer, mag zonder vergadering worden afgehandeld op voor-
waarde dat alle leden van de Raad schriftelijk instemmen met de
aanvaarding van een document die de afhandeling van deze zaak
vaststelt. Dit document en de schriftelijke toestemming moeten aan
de notulen van de eerstvolgende vergadering van de raad worden
toegevoegd, waarop de uiteindelijke noodzakelijke ratificatie
gebeurde van een aldus genomen beslissing.

De beheerders mogen aan een vergadering van de raad deel-
nemen met behulp van een conferentietelefoon of een soortgelijk
communicatiesysteem waarmee alle deelnemers tegelijkertijd
kunnen communiceren. Een beheerder die op deze manier deel-
neemt zal, net zoals een lid van de raad van beheer dat deelneemt
bij volmacht, als aanwezig worden beschouwd voor de berekening
van het quorum.

Vacatures

Art. 20. Wanneer om wat voor reden dan ook een plaats vrijkomt
in de raad van beheer, dan moet deze plaats zonder verwijl worden
opgevuld op de eerstvolgende vergadering van de raad na vaststel-
ling van de vacature. Personen die op deze manier zijn verkozen,
blijven in functie tot de volgende algemene vergadering waarop de
beheerders kunnen worden verkozen, c.q. waarop de verkiezing
wordt bekrachtigd.

Afzetting van beheerders

Art. 21. Alle beheerders kunnen op elk moment, maar met
opgave van redenen, worden afgezet bij beslissing van de algemene
vergadering.

Bureau

Art. 22. Het bureau van de vereniging bestaat uit de voorzitter,
de ondervoorzitter, de secretaris, en de penningmeester. Het Bureau
is geen orgaan met afzonderlijke bevoegdheden, maar duidt de
bijzondere functies aan voor het efficiënte verloop van de werk-
zaamheden. De respectieve plichten van het bureau worden vast-
gesteld in het reglement van inwendige orde. De raad van beheer
verkiest de leden van het bureau uit eigen midden op elke eerste
vergadering na wijziging van de samenstelling van deze. De leden
van het bureau worden verkozen voor een ambtstermijn van vier
jaar of tot hun opvolgers naar behoren zijn verkozen en aangesteld.
Het bureau kan een afgevaardigd beheerder aanstellen. Alle leden
van het bureau kunnen op elk moment worden afgezet bij twee-
derdemeerderheid van de stemmen van de leden van de raad van
beheer, op een bijzondere vergadering die tot dit doel werd bijeen-
geroepen. Alle vacatures voor eender welke functie moeten zonder
verwijl worden opgevuld door de raad van beheer op de eerstvol-
gende vergadering.

De leden van het bureau kunnen een onkostenvergoeding
ontvangen, waarvan het bedrag door de raad van beheer in het
reglement van inwendige orde wordt vastgelegd.

V. Comités

Art. 23. De raad van beheer kan comités samenstellen, de voor-
waarden voor de samenstelling ervan en hun respectieve bevoegd-
heden bepalen. Dit gebeurt in het reglement van inwendige orde.
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VI. Instituten

Art. 24. De raad van beheer kan een opleidinginstituut
oprichten, en de gehele organisatie daarvan bepalen. Dit gebeurt in
het reglement van inwendige orde.

VII. Wijziging van de statuten, ontbinding

Wijziging

Art. 25. Deze statuten kunnen geheel of gedeeltelijk geamen-
deerd, ingetrokken of gewijzigd worden bij tweederdemeerderheld
van de stemmen bij tweederde aanwezigheidsvereiste op een
daartoe in het bijzonder samengeroepen algemene vergadering van
de leden. Wordt deze aanwezigheidsvereiste op de eerste vergade-
ring niet gehaald, dan wordt op dezelfde manier een tweede
vergadering belegd, die in ieder geval kan beslissen bij tweederde-
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen. Het reglement van
orde bepaalt de procedure van oproeping. Deze wijzigingen worden
slechts van kracht na goedkeuring bij koninklijk besluit en nadat de
publicatievereisten vervuld zijn, vereist door de wet van
25 oktober 1919.

Ontbinding

Art. 26. De vereniging kan worden ontbonden bij tweederde-
meerderheid van de stemmen bij tweederde aanwezigheidsvereiste
op een daartoe in het bijzonder samengeroepen algemene vergade-
ring van de leden. Wordt deze aanwezigheidsvereiste op de eerste
vergadering niet gehaald, dan wordt op dezelfde manier een
tweede vergadering belegd, die in ieder geval kan beslissen bij
tweederde- meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen. Het
reglement van orde bepaalt de procedure van oproeping. Dezelfde
algemene vergadering moet de vereffenaars aanstellen, hun
opdracht, hun bevoegdheid en hun vergoeding.

VIII. Begroting, rekeningen

Boekjaar

Art. 27. Het boekjaar van de vereniging begint op de eerste dag
van januari en eindigt op de 31e dag van december. Het eerste
boekjaar begint op de oprichtingsdatum en eindigt op
31 december 2001.

IX. Diversen

Aanvullend recht

Art. 28. Voor alles wat niet geregeld wordt in de onderhavige
statuten is, is de bovenvermelde wet van 1919 van toepassing.

N. 1823 (23867)
E.A.N. International

Rue Royale 145
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 11206/79

POUVOIRS — NOUVEAUX STATUTS

Extrait du compte-rendu du 14 novembre 2000

Les membres du comité de direction (Management Board) ont
approuvé les signataires suivants pour tous les comptes bancaires
ouverts par « E.A.N. International » auprès des institutions
bancaires (comptes à vue, à terme, placements, titres...) et pour tous
documents légaux et officiels tels que contrats, déclarations fiscales,
T.V.A., poste engageant l’association « E.A.N. International » :

Le président : M. Lauwrence Wilson.
Le vice-président : M. Peter Jordan.
Le chief executive officer : M. Reinhold Van Lennep.
Le directeur technique : M. Henri Barthel, signature contresignée

par le Business Solutions Director M. George Merguerian.
Ce pouvoir de signature remplace et annulle tout pouvoir émis

précédemment.
Le président et le vice-président sont des membres élus. Après

chaque élection, les pouvoirs de signature seront automatiquement
transférés au nouveau président et vice-président. Les membres
sortants n’auront plus droit de signature.

NOUVEAUX STATUTS

Dénomination, siège, statut juridique
Article 1er. L’association, constituée sous le régime de la loi belge

du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, porte le
nom : « E.A.N. International ». Son siège est fixé dans une commune
de l’agglomération bruxelloise et actuellement : rue Royale 145,
1000 Bruxelles.

Il peut être transféré par décision du comité de direction en tout
autre endroit en Belgique. Tout transfert du siège de l’association
sera notifié et publié aux annexes au Moniteur belge.

Objet
Art. 2. « E.A.N. International » a pour objet la mise en place d’un

système global multi-industriel d’identification et de communica-
tion des produits et services, basé sur des standards reconnus au
niveau international et guidé par le monde des affaires. « E.A.N.
International » assure également la compatibilité des actions entre-
prises par ses membres, afin de promouvoir l’application du
système. Elle ne poursuit pas de but lucratif.

Son action s’exerce sous forme d’études, liaisons, négaciations et
réalisations dans l’intérêt de l’ensemble des ses membres. Elle
repose essentiellement sur le développement du système, la coor-
dination ou la mise en œuvre des travaux effectués par ses membres.

L’association représente ses membres auprès d’associations et
institutions internationales.

La dureé de l’association est illimitée.

Membres
Art. 3. Ne peuvent être membres d’« E.A.N. International » que

les organisations nationales ou plurinationales.
Les conditions pour qu’une organisation nationale ou plurinatio-

nale puisse postuler pour devenir membre d’« E.A.N. Internatio-
nal » sont les suivantes :

justifier d’un statut légal (société, association, etc.);
justifier que ce statut prévoit une représentation appropriée des

producteurs et distributeurs (gros & détail);
être une autorité reconnue dans le territoire de sa compétence

pour la définition des règles d’identification des produits et services
et être à même d’assumer la position de seule organisation membre
d’« E.A.N. International » sur ce territoire.

Les membres acceptés sont appelés « Organisations Membres ».

Démission
Art. 4. La demande d’admission est adressée au siège social

d’« E.A.N. International ». Après examen par le comité de direction,
elle sera soumise à l’assemblée générale.

L’admission, avec les droits et les obligations qui en découlent,
n’est définitivement acquise que par le paiement du droit d’entrée.

Démission et exclusion
Art. 5. La qualité de membre d’« E.A.N. International » disparaît

soit par une déclaration de démission, soit par exclusion. La
déclaration de démission doit être signifiée au siège social
d’« E.A.N. International » par lettre recommandée en respectant un
préavis de six mois avant la fin de l’année sociale. La démission
devient effective au terme de l’année sociale.

Une organisation membre peut être exclue d’« E.A.N. Internatio-
nal » si elle poursuit de manière ininterrompue et pour un point
important des actions reconnues non conformes à l’objet social de
l’association ou si ses obligations financières n’ont pas été remplies
durant deux années par un vote de l’assemblée générale correspon-
dant à un niveau de décision A. L’assemblée est saisie par le comité
de direction d’une demande d’exclusion, accompagnée des faits et
considérations ayant mené à cette action.

L’exclusion doit être notifiée par lettre recommandée dans les
huit jours qui suivent la décision de l’assemblée générale; elle
devient effective dès réception de cette notification. Toutefois,
l’organisation membre, exclue ou démissionnaire, reste redevable
de la cotisation de l’exercice.

L’organisation membre sortante, pour quelque raison que ce soit,
n’a aucun droit sur l’actif de l’association.

Organes
Art. 6. Les organes de l’association sont les suivants :
a) l’assemblée générale;
b) le comité de direction;
c) le groupe de dirigeants des organisations membres;
d) le président;
e) le directeur général.
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Assemblée générale, composition, vote
Art. 7. L’assemblée générale se réunit une fois par an en assem-

blée générale ordinaire à une date fixée lors de la précédente
réunion. Cette assemblée examine le budget annuel et les comptes,
procède aux élections nécessaires et fixe le montant des cotisations
annuelles. Son ordre du jour sera soumis par le comité de direction
au moins deux mois avant la date de l’assemblée générale.

Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque
fois que l’assemblée générale ou le comité de direction en décide ou
sur demande d’organisations membres représentant dix pour-cent
de vote. Une telle réunion sur demande d’organisations membres
sera tenue pas plus tard que trois mois après la date d’arrivée de la
demande au siège social. Les points à traiter sont sujets à une
préparation par le comité de direction.

Chaque organisation membre sera avisée par lettre adressée au
moins trente jours avant la date de la réunion et de son ordre du
jour. Des points peuvent être rajoutés ultérieurement à l’ordre du
jour. Leur prise en compte est sujette à l’approbation à l’unanimité
par l’assemblée générale au début de la réunion.

Les organisations membres désignent chacune deux représentants
pour siéger à l’assemblée générale. Chaque organisation membre
dispose du nombre de voix correspondant à sa participation finan-
cière, le mode de calcul étant fixé par règlement d’ordre intérieur, et
exprime son vote par l’intermédiaire d’un de ses représentants
dûment mandatés.

L’assemblée dispose de tous les pouvoirs en vue de la réalisation
de l’objet de l’association.

Selon la nature des problèmes à traiter, les décisions sont sujettes
à deux différentes règles de quorum et de majorité, appelées
niveaux de décision A et B.

Le niveau de décision A requière :
quorum : quatre-vingts pour cent des voix attribuées;
majorité : quatre-vingts pour cent des voix présentes ou représen-

tées.
Le niveau B requière :
quorum : septante-cinq pour cent du total des voix attribuées;
majorité : soixante-sept pour cent des voix présentes ou représen-

tées.
Sont du niveau de décision A :
modification des statuts;
modification des structures d’organisation de base de l’associa-

tion;
tout changement dans la mission ou des stratégie de base de

l’association;
acceptation et modification de règlements d’ordre intérieur cons-

titutionnels;
admission de nouvelles Organisations Membres;
exclusion d’une Organisation Membre;
dissolution de l’association.
Toute autre décision est du niveau de décision B :
élections du président, du vice-président d’« E.A.N. Internatio-

nal »;
élection des membres du comité de direction;
approbation du plan annuel d’activité et du budget;
approbation des comptes annuels;
nomination d’un comptable agrée.
Une procédure exceptionnelle de vote de l’assemblée par « corres-

pondance » est également admise : l’assemblée peut être amenée à
exprimer valablement un vote par correspondance aux conditions
suivantes :

le comité de direction peut dédider de soumettre un problème au
vote par correspondance des membres de l’assemblée, s’il y a de
bonnes raisons de croire que l’unanimité est déjà acquise sur ce
problème;

la validité du vote n’est acquise que s’il y a effectivement
cent pour cent des votes exprimés et unanimité de ces votes;

si le vote par correspondance se rapporte à une demande d’adhé-
sion à « E.A.N. International », un tel vote ne sera valable que si
quatre-vingts pour cent des votes exprimés sont favorables;

il sera laissé un délai de deux mois aux membres de l’assemblée
pour exprimer leur vote, le délai courant de la date d’envoi de la
consultation par le président d’« E.A.N. International ».

Dans le cas où une organisation membre est absente durant
deux réunions consécutives de l’assemblée générale et refuse de
déléguer ses votes, il ne sera pas tenu compte des voix de cette
organisation pour la fixation du quorum et de la majorité après mise
en demeure un mois avant la troisième assemblée générale consé-
cutive.

Comité de direction

Composition

Art. 8. Le comité de direction ne peut compter moins de douze
membres ni plus de quinze membres, dont le président et le vice-
président de l’association « E.A.N. International ». La composition
du comité doit être représentative des différentes régions géogra-
phiques, des secteurs du commerce et de l’industrie, et des Organi-
sations Membres. Un membre au moins est de nationalité belge.

Les membres du comité de direction sont élus par l’assemblée
générale. Ces élections concernent des personnes physiques et non
des personnes morales. Les règles relatives aux nominations et aux
élections sont définies par un règlement d’ordre intérieur, approuvé
par l’assemblée générale. Les mandats des membres du comité de
direction sont gratuits.

Le directeur général est membre non-élu et sans droit de vote du
comité de direction.

Il n’est pas compris dans le nombre maximum de
quinze membres.

Pouvoirs, vote

Le comité de direction dispose de tous les pouvoirs de gestion et
d’administration nécessaires au fonctionnement de l’association, qui
lui sont délégués par l’assemblée générale. L’assemblée générale
peut également lui déléguer des pouvoirs spéciaux.

Dans le cadre de cette délégation, il définit les tâches et missions
qui en résultent et crée, si besoin est, les commissions spécialisées
nécessaires à la réalisation de ces tâches et missions.

Afin d’assurer un fonctionnement efficace du comité de direction
et de pourvoir à la meilleure coordination internationale possible,
un règlement d’ordre intérieur définira les principales fonctions de
ce comité.

Le comité de direction prépare les travaux de l’assemblée géné-
rale. Le comité de direction ne peut délibérer que s’il réunit en
présence ou représentation cinquante pour cent de ses membres; ses
décisions sont prises à la majorité des deux tiers. Chaque membre
du comité de direction dispose d’une voix.

Groupe des dirigeants des Organisations Membres

Art. 9. Le groupe des dirigeants des Organisations Membres agit
en tant que conseiller auprès du comité de direction. Ces tâches sont
définies par un règlement d’ordre intérieur.

Le président et le vice-président

Art. 10. Le président d’« E.A.N. International » est élu par et
parmi les membres de l’assemblée générale. Le président, une fois
élu, devient un membre ex-officio de l’assemblée générale. Son
mandat a une durée d’un an; le président sortant est rééligible. Le
président est également président du comité de direction. Il contrôle
l’exécution des décisions du comité de direction et représente
« E.A.N. International » vis-à-vis des tiers dans tous les actes qui
engagent l’association, sans avoir à justifier de ses pouvoirs.

Un vice-président est élu suivant les mêmes modalités. Il agit au
nom du président en cas d’empêchement. Les mandats de président
et de vice-président sont gratuits.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont
suivies au nom de l’association par le comité de direction, repré-
senté par son président ou son vice-président.

Le directeur général

Art. 11. Le directeur général est nommé par le comité de direc-
tion. Il a la pleine responsabilité de la gestion du siège social. Il est
membre non-élu et sans droit de vote du comité de direction. Il
participe également aux travaux de l’assemblée générale. Il pourvoit
à l’information continue des Organisations Membres sur les acti-
vités principales d’« E.A.N. International ». Il prépare le plan opéra-
tionnel d’activités, le budget et le rapport annuel.

Il est membre de droit de toutles les commissions spécialisées
constituées par l’assemblée générale ou le comité de direction.

Il assiste le président pour toutes les actions de représentation de
l’association et peut, à cet effet, recevoir des délégations specifiques.

Surveillance

Art. 12. Le contrôle des opérations de l’association est assuré par
un commissaire aux comptes, agréé en Belgique, nommé par
l’assemblée générale ordinaire sur proposition du président. La
durée de son mandat est de deux ans.
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Les candidatures proposées sont à adresser au comité de direction
avant la dernière réunion durant laquelle il prépare les travaux de
l’assemblée générale annuelle. Elles sont portées à la connaissance
des associés dans les convocations à cette assemblée. Le commis-
saire aux comptes peut prendre connaissance, sans les déplacer, des
livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de
toutes les écritures de l’association, ainsi que de tous les documents
justicatifs.

Il doit établir chaque année un rapport à l’assemblée générale sur
l’accomplissement de son mandat.

Année sociale et budget

Art. 13. Le directeur général établit chaque année le rapport
financier de l’année sociale écoulée et le budget du prochain
exercice : l’un et l’autre sont soumis par le comité de direction à
l’approbation de l’assemblée générale.

L’année sociale prend cours le 1er juillet.

Cotisations

Art. 14. L’assemblée générale vote chaque année sur proposition
du comité de direction le montant des cotisations.

Les quotas de répartition des cotisations sont fixés par règlement
d’ordre intérieur.

Modification des statuts et dissolution

Art. 15. Toute proposition ayant pour objet une modification des
statuts ou la dissolution de l’association peut émaner du comité de
direction ou d’une ou plusieurs organisations membres.

Dans la seconde éventualité, cette proposition doit être introduite
auprès du comité de direction qui la soumettra à l’assemblée
générale.

Le comité de direction doit porter à la connaissance des organi-
sations membres, au moins six mois à l’avance, la date de l’assem-
blée qui statuera sur ladite dissolution de l’association.

Les modifications aux statuts n’auront d’effet qu’après approba-
tion par arrêté royal et qu’après que les conditions de publicité
requises par l’article 3 de la loi du 25 octobre 1919 auront été
remplies.

En cas de dissolution de l’association, le mode de liquidation est
déterminé et les liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale.

Texte authentique

En cas de litige, le texte français sera considéré comme texte
authentique et aura force probante.

N. 1824 (24641)
Verbond van Voorzieningen

voor Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Guimardstraat 1
1040 Brussel

Identificatienummer : 3417/54

ONTBINDING

In de algemene vergadering van de v.z.w. « Verbond van Voor-
zieningen voor Jeugd- en Gehandicaptenzorg », Guimardstraat 1, te
1040 Brussel, gehouden te Brussel, op 21 november 2000, werd door
de voltallige vergadering bij eenparigheid van stemmen beslist :

over te gaan tot de ontbinding van de v.z.w.;
het ontslag te aanvaarden van al de leden en beheerders, en aan

deze laatsten kwijting van beheer te verlenen.
De rekeningen van de v.z.w. werden goedgekeurd in vergadering

van de beheerraad van 18 januari 2000.
Op dezelfde vergadering werd het saldo bestemd.
De vergadering stelt vast dat de vereniging volledig ontbonden

en vereffend is, waarvan akte, te publiceren in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 november 2000.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Firmin Aerts, Frank Cuyt,
voorzitter. directeur.

N. 1825 (24703)
Patro Petit-Enghien

Rue Caremberg 70
7850 Petit-Enghien

Numéro d’identification : 19221/92

DÉMISSION — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale extraordinaire de ce jour a élu en qualité
d’administrateurs :

Maes, Daniel, électromécanicien, résident rue des Alliés 9,
7870 Lens;

Gossing, Viviane, chef comptable, résident chaussée
d’Enghien 34, 7830 Hoves;

Peyls, Myriam, comptable, résident rue des Combattants 18,
7850 Petit-Enghien;

Hoffmans, Lydia, employée, résident rue des Combattants 23,
7850 Petit-Enghien.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Daniel Maes, prénommé.
Vice-présidente : Viviane Gossing, prénommée.
Trésorière : Myriam Peyls, prénommé.
Secrétaire : Lydia Hoffmans, prénommée.

(Signé) Maes, Daniel.

N. 1826 (25008 — 25008P)
Plongée adaptée

Chemin de la Plaine 22
5001 Belgrade

Numéro d’identification : 1826/2001

STATUTS

Constituée le 2 décembre 2000 par :
M. Etienne De Corte, rue A. Bodson 13, 6280 Gerpinnes.
M. Jean-Luc Pierrard, chemin de la Plaine 22, 5001 Belgrade.
M. Eugène Rappe, rue Joseph Arnould 40, 5020 Flawinne,

tous de nationalité belge.

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée « Plongée adaptée ».

Art. 2. Son siège social est établi à 5001 Belgrade, chemin de la
Plaine 22.

Il peut être transféré par décision du conseil d’administration
dans tout autre lieu.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet :
L’adaptation des techniques subaquatiques aux personnes handi-

capées.
L’entraı̂nement des personnes handicapées aux techniques suba-

quatiques adaptées.
L’organisation de journées de plongée sous-marine en eaux libres

avec des personnes handicapées.
La pratique des activités subaquatiques par des personnes handi-

capées se fait dans un but ludique. Il n’y a aucune obligation
d’atteindre un résultat. Les membres adhérents sont libres de choisir
les activités qu’ils désirent pratiquer pour autant qu’elles soient
acceptées par le conseil d’administration. L’association peut accom-
plir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son
objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à
toute activité similaire à son objet, pour autant qu’il y ait un lien
avec des activités pour personnes handicapées. L’association
reconnaı̂t appartenir à l’ESSOR (1) - (FSIH) (2), fédération sportive
de l’ACIH (3) par le biais de l’a.s.b.l. « Sport - Santé Namur », à
laquelle tous les associés sont inscrits et en ordre de cotisation.
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TITRE III. — Associés

Section 1re. — Admission
Art. 4. L’association est composée de membres adhérents et de

membres effectifs.
Le nombre minimum des membres adhérents ne peut être infé-

rieur à deux.
Celui des membres effectifs ne peut-être inférieur à trois.
Art. 5. Est membre adhérent :
toute personne handicapée qui désire participer à des activités

subaquatiques.
Art. 6. Toute personne qui désire être membre adhérent doit

adresser une demande écrite au conseil d’administration, accom-
pagnée d’un certificat médical attestant l’aptitude à pratiquer des
techniques subaquatiques. Le certificat médical précisera le type
d’handicap et sera commenté par le médecin examinateur. Le
candidat membre adhérent pourra bénéficier avant son inscription
de trois séances baptême afin de lui permettre de confirmer son
choix. Il n’y aura aucune exclusion à l’inscription, sauf pour motif
médical.

Art. 7. Sont membres effectifs : les trois fondateurs de l’associa-
tion, les moniteurs et les accompagnateurs.

Art. 8. Est moniteur :
tout plongeur CMAS (4), au minimum deux étoiles, qui bénévo-

lement désire encadrer des personnes handicapées dans la pratique
d’activités subaquatiques. Le moniteur doit être en possession d’un
carnet de certification validé par une fédération reconnue par la
CMAS (5), c’est-à-dire : type de brevets obtenus, appartenance à un
club de plongée sous-marine CMAS (4) pour l’année en cours,
cotisation réglée vis-à-vis de son club, visite médicale à une date
compatible avec l’année en cours, électrocardiogramme à l’effort
aux dates demandées par la fédération. Il devra en outre prouver
son aptitude à venir en aide à des personnes en difficulté (techni-
ques de sauvetage). Il est conseillé aux candidats moniteur de passer
leur brevet de secouriste plongeur auprès de leur fédération.

Toute personne ayant d’autres brevets ou diplômes : maı̂tre
nageur, moniteur ADEPS en natation, professeur en éducation
physique, Kinésithérapeute, ... pratiquant régulièrement des acti-
vités avec des personnes handicapées et qui désire pratiquer béné-
volement des activités subaquatiques avec des personnes handica-
pées.

Art. 9. Est accompagnateur :
toute personne qui bénévolement désire encadrer des personnes

handicapées dans leurs activités sportives et apporter à l’association
le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Art. 10. Toute personne qui désire devenir membre effectif doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration avec ses
motivations.

Pour les moniteurs, le conseil d’administration fera passer des
tests d’aptitude et examinera la candidature lors de sa plus
prochaine réunion. Sa décision ne sera prise qu’après trois séances
d’entraı̂nement et sera motivée. Elle est portée par lettre missive à
la connaissance du candidat. Le candidat non admis ne peut se
présenter qu’après avoir acquis la maı̂trise nécessaire à la pratique
de l’activité.

Art. 11. Les admissions des nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration. Les personnes qui
désirent aider l’association à réaliser son but peuvent être admises,
sur leur demande écrite, en qualité de membres sympathisants ou
protecteurs.

Art. 12. Les membres adhérents et les membres effectifs signent
un contrat qui les lie avec l’association. Ce contrat stipule les
responsabilités des associés et la couverture de l’assurance.

Section 2. — Démission, exclusion, suspension
Art. 13. Les membres adhérents et effectifs sont libres de se

retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit leur
démission au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire,
le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent, dans le
mois du rappel qui lui est adressé par lettre recommandée à la poste.
L’exclusion d’un membre adhérent ou effectif ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers
des voix présentes. Le conseil d’administration peut suspendre,
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois
de l’honneur et de la bienséance. Le membre démissionnaire,
suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers et ayants droit du membre
décédé, n’ont aucun droit sur le fond social. Ils ne peuvent réclamer
ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de
scellés, ni inventaire.

TITRE IV. — Cotisations

Art. 14. Les membres adhérents et les membres effectifs paient
une cotisation annuelle identique. Le montant de cette cotisation est
fixé par l’assemblée générale. Elle ne pourra être inférieure à
BEF 500.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale est composée de tous les membres
adhérents et effectifs.

Art. 16. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou par les présents statuts.

Sont notamment réservés à sa compétence :
1. les modifications des statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions des associés.

Art. 17. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année dans le courant du mois de janvier.

L’association peut-être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque
réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la
convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués.
Une convocation est également envoyée à un représentant de

l’ESSOR (1). Ce représentant n’a pas de voix représentative.

Art. 18. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre, au
moins huit jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire, au
nom du conseil d’administration. L’ordre du jour est mentionné
dans la convocation.

L’assemblée doit délibérer valablement sur des points qui ne sont
pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 19. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut-être titulaire que d’une procuration. Tous les associés ont un
droit de vote égal, chacun disposant d’une voix. Le mandataire doit
être un membre (adhérent ou effectif).

Art. 20. Toute proposition signée par le cinquième des associés
doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 21. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage de
voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est
prépondérante.

Art. 22. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou les modifications des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921, relative
aux associations sans but lucratif.

Art. 23. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement
du registre.

Art. 24. Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent
demander des extraits signés par le président du conseil d’adminis-
tration et par un administrateur.

TITRE VI. — Administration, gestion journalière

Art. 25. L’association est gérée par un conseil d’administration
composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus,
nommés parmi les associés par l’assemblée générale pour un terme
de trois ans, et en tout temps révocable par elle.

Art. 26. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut-être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les
administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 27. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un
vice-président, un trésorier et un secrétaire. En cas d’empêchement
du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou
le plus âgé des administrateurs présents.
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Art. 28. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres
est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix;
quand il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.
Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le
président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les
extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront
signés par le président et le secrétaire.

Art. 29. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et
passer tous actes et tous contrats, emprunter, accepter tous legs,
subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer
tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non,
représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en deman-
dant. Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs,
retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes
auprès des banques et de l’Office des chèques postaux, effectuer sur
lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fonds
par chèque, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat
de paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes
sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de
la société des chemins de fer, des lettres, télégrammes, colis,
recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats-poste ainsi
que toutes assignations ou quittances postales.

Art. 30. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du prési-
dent.

Art. 31. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés par le président et le secrétaire,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 32. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 33. Le secrétaire, et en son absence, le président est habilité
à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à
l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur
acquisition.

TITRE VIII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 34. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 35. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera
ce jour pour se clôturer 31 décembre 2001.

Art. 36. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire.

Art. 37. L’association pratique ses activités d’initiation à la
piscine de Salzinnes (6) ou à défaut, à la piscine de Jambes, le
samedi matin de 10 à 12 h 30.

Art. 38. L’association signera un contrat avec l’ESSOR (1) pour
bénéficier de leur système d’assurance. L’association s’engage à
signaler à l’assurance, au moins une semaine à l’avance, toute
activité en dehors du lieu habituel d’entraı̂nement. La liste des
membres adhérents et effectifs sera également communiquée dès
qu’il y a un changement.

Art. 39. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Il est décidé que l’affectation de l’actif net de l’avoir social devra
obligatoirement être faite en faveur de l’a.s.b.l. « Sport - Santé
Namur », ou si celle-ci n’existait plus, en faveur de l’ESSOR (1), ou
à défaut, la fédération sportive pour personnes handicapées du
moment qui reconnaı̂t l’activité subaquatique de « Plongée
adaptée », ou à défaut, en faveur de l’ACIH (3). Il faut noter que
toutes les sommes enregistrées dans les comptes de l’association
sous la rubrique « épargne » d’un projet, reste la propriété de l’épar-
gnant. En cas de dissolution de l’association, ces sommes seront
immédiatement reversées à leurs propriétaires.

TITRE X. — Disposition transitoire

Art. 40. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs : M. Jean-Luc Pierrard, M. Etienne De Corte, M. Eugène
Rappe.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : M. Jean-Luc Pierrard.
Secrétaire : M. Etienne De Corte.
Trésorier : M. Eugène Rappe.
Les responsabilités suivantes ont été réparties :
Animation générale de l’association : M. Jean-Luc Pierrard.
Enseignement des techniques subaquatiques : M. Etienne De

Corte.
Suivi de la formation des moniteurs : M. Etienne De Corte.

Lexique :

(1) : ESSOR : nom donné à la FSIH.
(2) : FSIH : Fédération sportive des Invalides et Handicapés.
(3) : ACIH : Association chrétienne des Invalides & Handicapés.
(4) : CMAS : Confédération mondiale des Activités subaquati-

ques.
(5) La CMAS comprend une fédération par pays :
en Belgique : la FEBRAS : Fédération Belge de Recherches et

d’Activités sous-marines, a.s.b.l., membre fondateur de la CMAS,
subdivisée en :

LIFRAS : Ligue francophone de Recherches et d’Activités sous-
marines, a.s.b.l.;

NELOS : Ligue néerlandophone de Recherches et d’Activités
sous-marines, a.s.b.l.;

en France : la FFESSM : Fédération française d’Etudes et de Sports
sous-marins.

(6) Salzinnes : quartier de Namur le long de la Sambre.

(Signé) Etienne De Corte, Jean-Luc Pierrard, Eugène Rappe.

N. 1827 (23623)
Aksent op Roze

Postbus 260
9000 Gent 1

Identificatienummer : 6336/92

BENOEMINGEN

Bij beslissing van de algemene vergadering van 7 oktober 2000
werden tot beheerders benoemd :

Iris Debusschere, Zwembadstraat 46, 9032 Wondelgem, opvolging
van Nadine Dieleman, die eervol ontslagen werd van deze
opdracht.

Ria Boone, J. Van Arteveldestraat 43, 9050 Gentbrugge, opvolging
van An Lescrauwaet, die eervol ontslagen werd van deze opdracht.

Inge Vanthuyne, Hazelbeek 30, 9420 Aaigem-Erpe Mere, opvol-
ging van Ingrid Jacobs, die eervol ontslagen werd van deze
opdracht.

Opgemaakt te Gent en na lezing ondertekend door ieder van de
hoger genoemde leden.

(Get.) Iris Debusschere, Ria Boone, Inge Vanthuyne.

N. 1828 (14047)
Institut Lingua

Avenue Neptune 29
1190 Bruxelles

Numéro d’identification : 7707/97

DÉMISSION — NOMINATION
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L’assemblée générale convoquée à titre exceptionnel le
18 juin 1999, a accepté la démission de Mme Moreels, Nadine de la
fonction d’administrateur délégué de l’Institut Lingua, a.s.b.l., pour
raisons personnelles.

L’assemblée générale accepte la nomination de Mme Huart,
Arlette au titre d’administrateur délégué à partir de cette date.
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L’assemblée générale décide également de changer l’adresse de
ses bureaux et de son siège social. Sa nouvelle adresse est :
avenue Neptune 29, 1190 Bruxelles.

(Signé) L’administrateur délégué,
(signature illisible.)

(Signé) Le président, (Signé) Nouveau administrateur délégué,
(signature illisible.) (signature illisible.)

(Signé) Les membres,
(suivent les signatures.)

N. 1829 (03760)
D.M. Productions

1080 Bruxelles

Numéro d’identification : 22363/95

DISSOLUTION

Le 13 février 2000 entre les soussignés :
M. Dewulf, David, président, domicilié Hunderenveld 434,

1082 Bruxelles, de nationalité belge.
M. Panzo, Gäetan, administrateur délégué, domicilié Hunderen-

veld 371, 1082 Bruxelles, de nationalité belge.
Il a été convenu de dissoudre l’association sans but lucratif

D.M. Productions, réf : 22363/95.
La décision a été prise lors de l’assemblée générale extraordinaire,

organisée le même jour à Bruxelles et dont les décisions ont été
notifiées par procès-verbal.

Le compte bancaire de l’association devra être clôturé dès paru-
tion de dissolution de l’association au Moniteur belge.

(Signé) Dewulf, David, (signé) Panzo, Gäetan,
président. administrateur délégué.

N. 1830 (24633)
Synchro Club Aalst, afgekort : « SCA »

9300 Aalst

Identificatienummer : 14524/90

ONTBINDING — VEREFFENING

Tijdens de bestuursvergadering van 13 oktober 2000 werd
unaniem besloten om de v.z.w. « Synchro Club Aalst » te ontbinden.

De club, met zetel te Krekelstraat 9, 9300 Aalst, zal ophouden te
bestaan op 31 december 2000. Deze beslissing werd bekrachtigd op
de daaropvolgende algemene vergadering.

Als vereffenaar werd aangesteld mevrouw Marie-Jeanne De
Block, Krekelstraat 9, 9300 Aalst. De activa zullen, volgens de
statuten van de club en na aanzuivering van de schulden, overge-
maakt worden aan Kind en Gezin.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Martine De Winter, (Get.) Luc De Graeve,
voorzitter. secretaris.

N. 1831 (24427)
Wortel

Peperstraat 21
9000 Gent

Identificatienummer : 15356/97

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — BENOEMINGEN

Op de algemene vergadering van v.z.w. Wortel d.d. 17 okto-
ber 2000 zijn de volgende statutaire veranderingen vastgelegd :

De maatschappelijke zetel verhuist naar het adres : Peper-
straat 21, 9000 Gent.

De functies van voorzitter en penningmeester worden overge-
dragen aan :

De voorzitter : Bernard De Ruyck, militair op rust, Gistelse-
steenweg 156, 8400 Oostende.

De penningmeester : Liliane Catrysse, huisvrouw, Gistelse-
steenweg 156, 8400 Oostende.

Deze functiewijzigingen werden sinds de algemene vergadering
op bovenstaande datum binnen v.z.w. Wortel als officieel
beschouwd.

(Get.) De Ruyck, Bernard,
voorzitter.

(Get.) Vermeir, Jan, (Get.) Catrysse, Liliane,
secretaris. penningmeester.

N. 1832 (13394))
Caisse de Pensions Tractebel

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1116/53

NOMINATIONS

L’assemblée générale annuelle des associés du 17 mai 2000 a :
pris acte de la démission en qualité d’administrateur de M. Jean

Carpentier à l’issue de cette assemblée;
nommé aux fonctions d’administrateur, M. Michel Winant, ingé-

nieur industriel, demeurant à 7170 Bois d’Haine (Manage), rue du
Caudia 117, pour achever le mandat de M. Jean Carpentier. Ce
mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2003.

Bruxelles, le 17 mai 2000.

Pour extrait conforme :

(Signé) H. Noël, (Signé) Ph. Soumoy,
administrateur. président.

N. 1833 (19148)
Sociale Voorzieningen Hoger Onderwijs

Vesaliusinstituut Oostende, afgekort : « S.V.H.O.V.O. »

Leffingestraat 1
8400 Oostende

Identificatienummer : 14619/95

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING

De algemene vergaderig van de v.z.w. « Sociale Voorzieningen
Hoger Onderwijs Vesaliusinstituut Oostende », afgekort :
« S.V.H.O.V.O. » heeft in zijn buitengewone vergadering van
14 maart 1996 met eenparigheid van stemmen beslist de vereniging
te ontbinden.

Ze heeft als vereffenaar benoemd : de heer Jacques Vantyghem,
internaatsbeheerder, wonende Stuiverstraat 176, te Oostende.

Ze heeft beslist de nettoactiva van de vereniging over te draen
naar de v.z.w. « Sovowes », R. De Rudderlaan 6, te Kortrijk.

(Get.) Marino Geldhof, (Get.) Fanny Douvere,
waarnemend voorzitter. secretaris.

N. 1834 (23878)
Ecole des Hautes Etudes commerciales de Liège

4000 Liège

Numéro d’identification : 8618/74

NOMINATIONS

Représentants les entreprises :
Hansenne, M., président; Grutman, B., et Noël, Y., vice-présidents;

Dubru, M.; Delvaux, L.; Hollebeeck, C.; Mikolajczak, M.; Degee, F.;
Lemaire, P.; Olivier, M.; Leblanc, Y.; Campioli, G.; Neuray, P.;
Simons, G..

Représentants les membres du personnel :
Ansion, G.; De Wolf, B.; Gasc, S.; Gourmet, L.; Niessen, W.;

Petit, P.; Belot, M.C.
Représentants les étudiants :

Falmagne, N.; Mouget, M.; Ney, C.; Poncin, D.; Sohier, F.; Tous-
saint, F.
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N. 1835 (24846 — 24846P)
« Child Planet »

Rue Bara 57
Anderlecht (1070 Bruxelles)

Numéro d’identification : 1835/2001

STATUTS

L’an deux mille, le vingt et un novembre.
Devant moi, Guillaume Roberti de Winghe, notaire de résidence

à Leuven, substituant mon confrère David Hollanders de Ouderaen,
notaire de résidence à Leuven, légalement empêché.

Ont comparu :
1. M. Bruno Brice Boreque, administrateur de sociétés, de natio-

nalité française, époux de Mme Caroline Wolkowitz, demeurant à
1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Libération 20.

2. M. Michel Jean Simon Croisé, administrateur de sociétés, de
nationalité belge, époux de Mme Anne Lucie Aksajef, demeurant à
1030 Schaerbeek, rue Josse Impens 48.

3. M. Marc-Henri Adrien Maurice Alfred De Laet, docteur en
médecine, de nationalité belge, époux de Mme Dominique Claude
Micheline Roger Biarent, demeurant à 1180 Uccle, avenue Paul
Stroobant 46B.

4. M. Jean-Jacques Georges Marie Ghislain Gabriel, cadre de
banque, de nationalité belge, divorcé, demeurant à 1180 Uccle,
avenue Circulaire 144/B1.

5. Mme Isabelle Suzanne Renée Ghislaine Grolaux, assistante de
direction, de nationalité belge, épouse de M. Jean Claude Marie
Louis Pierre Bourmanne, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, La
Chênaie 10.

6. M. Nicolas François Véronique Paul Marie Hollanders de Oude-
raen, conseiller, de nationalité belge, divorcé, demeurant à
1380 Lasne, chemin du Gros Tienne 28C.

7. M. Albert Jacques Lacher, administrateur de sociétés, de natio-
nalité belge, époux de Mme Perla Rechtman demeurant à
1780 Wemmel, avenue H. De Keersmaeker 37.

8. M. Michaël Schnarch, conseiller en assurances, de nationalité
belge, époux de Mme Joëlle Pierre Venencie, demeurant à
1180 Uccle, rue Edith Cavell 3.

9. M. Pierre Maurice Jean Van Leer, kinésithérapeute, de natio-
nalité belge, époux de Mme Martine Paule Christiane Bailly, demeu-
rant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Culture 8.

Les comparants sous 1 à 5 et 7 à 9 ci-dessus représentés aux
présentes par M. Nicolas Hollanders de Ouderaen, précité, en vertu
du mandat spécial ci-annexé.

Lesquels comparants décident et requièrent le notaire instrumen-
tant d’acter par les présentes qu’ils constituent entre eux une
association sans but lucratif, conformément à la loi du vingt-sept
juin mil neuf cent vingt et un, et dont les statuts suivent :

CHAPITRE Ier. — Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er. L’association est dénommée « Child Planet ».
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces

émanant de l’association mentionneront cette dénomination,
précédée ou suivie des mots « association sans but lucratif » écrits
en toutes lettres.

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à 1070 Bruxelles
(Anderlecht), rue Bara 57.

Art. 3. L’association a pour objet le soutien de toute initiative,
quels qu’en soient la nature ou la forme, visant à humaniser et plus
généralement améliorer les conditions de séjour des enfants en
milieu hospitalier ou médical, quels qu’en soient le lieu, la durée ou
les conditions. Elle vise également à soutenir toute initiative permet-
tant d’améliorer la condition personnelle ou sociale des enfants
faisant l’objet d’un traitement médical.

A ces fins, l’association peut conclure des accords avec d’autres
groupements ou associations en mesure de l’aider à atteindre ces
buts.

Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. — Membres

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents.

Art. 6. Le nombre des membres effectifs est limité à vingt, il ne
peut cependant être inférieur à trois. Le nombre des membres
adhérents est illimité.

Art. 7. Sont membres effectifs :
les comparants au présent acte;
tout membre adhérent qui, présenté par deux membres effectifs

au moins, est admis en cette qualité par décision de l’assemblée
générale réunissant les deux tiers des voix présentes et représentées.

Art. 8. Toute personne qui désire être membre adhérent doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration. Ce dernier
examine la demande et statue par vote secret à une majorité des
deux tiers. La décision est portée à la connaissance du candidat par
lettre à la poste.

Art. 9. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant leur démission par écrit
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire tout membre
effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe,
dans le mois du rappel qui lui est adressé. L’exclusion d’un membre
ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité
des deux tiers des voix présentes. La démission est motivée par
lettre.

Art. 10. Le membre effectif ou adhérent démissionnaire ou exclu,
et les ayants droit d’un membre effectif ou adhérent démissionnaire,
exclu ou défunt, n’ont aucun droit à faire valoir sur l’avoir social.

CHAPITRE III. — Cotisations

Art. 11. Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation
annuelle, dont le montant sera fixé par l’assemblée générale sans
pouvoir excéder 1 000 EUR (mille euros).

La cotisation versée reste acquise à l’association.

Art. 12. La fixation des cotisations des différentes catégories de
membres incombe au conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration a tous pouvoirs pour accorder une remise partielle ou
totale de la cotisation dans des cas exceptionnels.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année
dans le courant du mois de mars, au siège social ou en tout autre
lieu indiqué dans les convocations.

L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou,

en son absence, par le vice-président ou en l’absence de ce dernier,
par un administrateur.

Art. 14. L’assemblée générale possède parmi ses attributions :
la modification des statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’admission de nouveaux membres effectifs;
l’exclusion de membres, effectifs ou adhérents;
l’approbation ou le rejet des budgets et comptes annuels;
la dissolution de l’association.
La modification des statuts et la dissolution de l’association

s’effectuent conformément à la loi du vingt-sept juin mil neuf cent
vingt et un et à l’article 28 des statuts.

Art. 15. Les convocations sont faites par lettre à la poste, adressée
huit jours au moins avant la réunion et signée par le président ou le
secrétaire, au nom du conseil d’administration.

Elles contiennent l’ordre du jour. Toute proposition émanant d’un
nombre de membres égal au dixième de la dernière liste annuelle
peut être ajoutée à l’ordre du jour.

Art. 16. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts.

Tout membre effectif a un droit de vote égal à l’assemblée géné-
rale.

En cas de partage des voix, celle du président de l’assemblée sera
prépondérante. Les membres adhérents ont voix consultative.

Associations sans but lucratif Annexe au Moniteur belge du 1er février 2001
Verenigingen zonder winstoogmerk Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2001 N. 1835 - 1846 1137

A.S.B.L.-V.Z.W. 2001 143



Art. 17. Les membres effectifs peuvent se faire représenter par
d’autres membres effectifs. Nul ne peut être porteur de plus d’une
procuration.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur.

Ce registre est conservé au siège social où tous les membres
effectifs et adhérents peuvent en prendre connaissance sans dépla-
cement du registre. Ces décisions sont par ailleurs portées à la
connaissance des membres effectifs par lettre à la poste ou tout autre
moyen de correspondance (télécopie, courrier électronique, etc.).

Art. 19. Les tiers seront avisés des décisions qui les intéressent
par voie de courrier sous forme d’extraits de procès-verbaux
certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. — Conseil d’administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil composé de
trois administrateurs au moins et de douze au plus, choisis parmi
les membres effectifs, désignés par l’assemblée générale par scrutin
secret à la majorité simple.

Art. 21. La durée du mandat est fixée à trois ans. En cas de
vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire coopté
par le conseil d’administration et confirmé lors de l’assemblée géné-
rale suivante est désigné pour achever ce mandat.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Tout administrateur
absent à plus de trois réunions sans justification sera réputé démis-
sionnaire.

Art. 22. Le conseil désigne en son sein un président, un ou deux
vice-président(s), et éventuellement un secrétaire et un trésorier.

Art. 23. Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses
membres est présente. Les décisions du conseil d’administration
sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du prési-
dent ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

Art. 24. Les administrateurs peuvent se faire représenter par
d’autres administrateurs. Nul ne peut être porteur de plus d’une
procuration.

Art. 25. Les décisions du conseil d’administration seront consi-
gnées dans un registre des procès-verbaux, portant sous chaque
procès-verbal la signature du président (ou de celui qui le remplace)
et le cas échéant du secrétaire. Ce registre est conservé au siège
social de l’association et peut y être consulté par les membres
effectifs sans déplacement du registre.

Art. 26. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour la gestion des biens de l’association et pour repré-
senter celle-ci vis-à-vis des tiers et administrations publiques ou
privées.

Le conseil d’administration peut déléguer sous sa responsabilité
la gestion journalière à l’un de ses membres, qui porte le titre
d’administrateur délégué, et auquel il confie tout ou partie des
pouvoirs qui lui reviennent.

Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion
journalière ainsi que ceux qui, même dans le cadre de cette gestion,
engagent l’association pour un montant supérieur à 2 500 EUR
(deux mille cinq cents euros) sont signés, à moins d’une délégation
spéciale du conseil, par deux administrateurs lesquels n’auront pas
à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

CHAPITRE VI. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 27. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées, sur proposition du
conseil d’administration, par l’assemblée générale statuant à la
majorité des membres présents et représentés.

CHAPITRE VII. — Dissolution de l’association

Art. 28. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera un ou des liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs,
ainsi que l’organisation, ayant un objet similaire à l’association, à
qui sera transférée l’actif social, après déduction du passif et resti-
tution des apports.

CHAPITRE VIII. — Comptes annuels

Art. 29. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre.

Art. 30. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis par le conseil d’administration
à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire dans le courant
du premier trimestre.

Art. 31. L’excédent favorable des comptes appartient à l’associa-
tion.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 29 des statuts, le premier exercice social
débutera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille
un.

Certificat d’état civil

Le notaire instrumentant certifie l’état civil des comparants au vu
des pièces requises par la loi et confirme que leur identité lui a été
établie, entre autres au vu des cartes d’identité.

Dont acte.
Fait et passé à Leuven, en l’Etude du notaire Hollanders de

Ouderaen, date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée du présent acte, les compa-

rants, présent ou représentés comme il est dit ont signé avec moi,
notaire.

(Suivent les signatures.)

Geregistreerd vier bladen geen renvooien, te Leuven, 1ste kantoor
der Registratie, op 24 november 2000, boek 261, blad 68, vak 10.
Ontvangen : duizend frank (1 000 BEF). De Ontvanger, (getekend)
P. Wallyn.

Mandat spécial

Les soussignés :
1. M. Bruno Boreque, administrateur de sociétés, de nationalité

française, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Libé-
ration 20.

2. M. Michel Croisé, administrateur de sociétés, de nationalité
belge, demeurant à 1030 Schaerbeek, rue Josse Impens 48.

3. M. Marc Henri De Laet, docteur en médecine, de nationalité
belge, demeurant à 1180 Uccle, avenue Paul Stroobant 46B.

4. M. Jean-Jacques Gabriel, cadre de banque, de nationalité belge,
demeurant à 1180 Uccle, avenue Circulaire 144/B.

5. Mme Isabelle Grolaux, assistante de direction, de nationalité
belge, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, La Chênaie 10.

6. M. Nicolas Hollanders de Ouderaen, conseiller, de nationalité
belge, demeurant à 1380 Lasne, chemin du Gros Tienne 28C.

7. M. Albert Lacher, administrateur de sociétés, de nationalité
belge, demeurant à 1780 Wemmel, avenue H. De Keersmaeker 37 .

8. M. Michaël Schnarch, conseiller en assurances, de nationalité
belge, demeurant à 1180 Uccle, rue Edith Cavell 3.

9. M. Pierre Van Leer, kinésithérapeute, de nationalité belge,
demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Culture 8 .
Déclarent par la présente constituer pour mandataire spécial :

M. Nicolas Hollanders de Ouderaen, chemin du Gros Tienne 28c
à 1380 Lasne.

Aux fins de les représenter à l’acte de constitution de l’association
sans but lucratif répondant aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : « Child Planet ».
Siège social : rue Bara 57, à Anderlecht.
Objet : le soutien de toute initiative, quels qu’en soit la nature ou

la forme, visant à humaniser et plus généralement améliorer les
conditions de séjour des enfants en milieu hospitalier ou médical,
quel qu’en soit le lieu, la durée ou les conditions. Elle vise également
à soutenir toute initiative permettant d’améliorer la condition
personnelle ou sociale des enfants faisant l’objet d’un traitement
médical.

Durée : illimitée.
Administration : conseil d’administration de trois membres au

moins, douze membres au plus, parmi lesquels un président, un ou
plusieurs vice-présidents et un secrétaire.

Etablir les statuts de ladite association, fixer toute règle de
fonctionnement.

En outre, prendre part à toute assemblée générale tenue après la
constitution, y émettre tout vote et prendre toute décision concer-
nant l’ordre du jour.
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Nommer aux fonctions d’administrateur ou toute autre fonction.
Prendre part à tout conseil d’administration et y prendre toute

décision, y compris la désignation de président, vice-présidents,
administrateur, secrétaires ou autre.

Accepter, s’il échet, les fonctions précitées ou tout autre mandat.
Le mandataire est autorisé à ces fins, à passer et signer tous actes,

pièces, procès-verbaux, registres, élire domicile, substituer et en
général, faire le nécessaire.

Le présent mandat spécial expire de plein droit le 31 décem-
bre 2000.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2000.

(Suivent les signatures.)

Geregistreerd vier bladen geen renvooien, te Leuven, 1ste kantoor
der Registratie, op 24 november 2000. Boek 6/35, blad 48, vak 6.
Ontvangen duizend frank (1 000 BEF).

Pour copie conforme :

(Suivent les signatures.)

N. 1836 (25125)
Société royale horticole de Gembloux

5030 Gembloux

Numéro d’identification : 770/46

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Lors de son assemblée générale du 18 novembre 2000, la Société
royale horticole de Gembloux a modifié son conseil d’administra-
tion comme suit :

Président : M. Roger Compere.
Vice-présidents : MM. Michel Harte, Raoul Hulpiau, Clément

Romain.
Trésorier : M. Jean-Marie Laret.
Secrétaire général : M. Eugène Lahy.
Secrétaire : Mme Edmonde Pichal-Joris.
Modifications aux statuts :
Article 8, § 2, remplacer : « Les administrateurs sont rééligibles

chaque année par tiers »
par : « Chaque année, les membres du conseil d’administration

qui ont accompli un ou plusieurs mandats de trois ans sont sortants
et rééligibles. »

Le président,
(signé) R. Compere.

N. 1837 (17654)
Gierko Korfbalclub, afgekort : « Gierko »

2275 Gierle

Identificatienummer : 7886/94

ONTSLAG — RAAD VAN BEHEER

Overeenkomstig de beslissing van de halfjaarlijkse algemene
vergadering van 31 juli 2000, worden volgende wijzigingen door-
gevoerd :

Ontslagnemend

Fonny Vandeven, De Busseltjes 6, 2275 Poederlee.
Margriet Lauwers, Middelveld 30, 2275 Gierle.

Samensteling raad van bestuur

Voorzitter : Wim Loots, Middelveld 30, 2275 Gierle.
Secretaris : Pierre Vanderhegghen, Vennestraat 10, 2275 Gierle.
Penningmeester : Eddy Selderslaghs, Wechelsebaan 34, 2275 Lille.

Gedelegeerde bestuursleden :
Lieve Geentjens, Kuiperstraat 31, 2290 Vorselaar.
Rita Goossens, Denefstraat 79, 2275 Gierle.

(Get.) Pierre Vanderhegghen,
secretaris.

N. 1838 (24859 — 24859P)
Centrum voor Agrarische Geschiedenis,

afgekort : « CAG »

3000 Leuven

Identificatienummer : 1838/2001

STATUTEN

De ondergetekenden, hierna genoemd de stichtende leden :
1. De Boerenbond, met zetel te 3000 Leuven, Minderbroeder-

straat 8, hier vertegenwoordigd door de heer Noël Devisch, voor-
zitter van het hoofdbestuur, en de heer Jos Matthys, lid van het
hoofdbestuur;

2. Cera Holding C.V., met zetel te 3000 Leuven, Brusselse-
steenweg 100, hier vertegenwoordigd door de heer Paul Tanghe en
de heer Marcel Bellen, leden van het directiecomité, hierna Cera
Holding genoemd;

3. De Katholieke Universiteit Leuven te Leuven, met zetel te
3000 Leuven, Oude markt 13, hier vertegenwoordigd door professor
Andre Oosterlinck, rector, en professor Vic Goedseels, algemeen
beheerder, hierna de K.U. Leuven genoemd,
zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Centrum voor Agra-
rische Geschiedenis », in het kort : « CAG » v.z.w.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
in het arrondissement Leuven en kan door de raad van beheer bij
eenvoudige beslissing gewijzigd worden.

Art. 3. De vereniging wil de geschiedenis en de interactie met het
heden en de toekomst van de land- en tuinbouw, plattelands-
ontwikkeling, landschapszorg, milieu en voeding in Vlaanderen, in
zijn nationale en internationale context belichten en promoten naar
een groot publiek om zo bij te dragen tot een wetenschappelijk
ondersteunde beeldvorming van land- en tuinbouw en voeding.

Het centrum beoogt daartoe :
1. Het opzetten, in nauwe samenwerking met de K.U. Leuven,

van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de geschie-
denis van land- en tuinbouw, plattelandsontwikkeling, landschaps-
zorg, milieu en voeding. Het wetenschappelijk onderzoek wordt
uitgebouwd tezamen met onderzoekscentra op basis van de geëi-
gende samenwerkingsovereenkomsten.

2. Het uitbouwen van een dienst- en adviesverlenend steunpunt
voor musea en niet-museale initiatieven om zo het cultureel-
agrarisch erfgoed mee te bewaren, te valoriseren en te ontsluiten
voor de gemeenschap.

3. Het ontwikkelen van initiatieven voor een breed publiek om
de beeldvorming van de agrarische sector te ondersteunen en te
verbeteren door kennis van en inzicht in de geschiedenis en actuele
en toekomstige betekenis van de land- en tuinbouw, plattelands-
ontwikkeling, landschapszorg, milieu en voeding te verspreiden.

Om het hoger omschreven doel te bereiken, kan de vereniging alle
initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maat-
schappelijk doel te maken hebben en/of dit maatschappelijk doel
kunnen bevorderen.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde de handelsdaden te
stellen die in overeenstemming zijn met hierboven beschreven doel
en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Werkende leden

Art. 5. De vereniging telt minimum drie en maximum acht
werkende leden. De stichtende leden, te weten Boerenbond, Cera
Holding en de K.U. Leuven, zijn de eerste werkende leden. De
Boerenbond, Cera Holding en K.U. Leuven worden ieder in de
algemene vergadering vertegenwoordigd door twee gemanda-
teerden die elk over één stem beschikken. Zij kunnen op elk
moment beslissen een gemandateerde terug te roepen of te
vervangen. De persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van
de vereniging is automatisch secretaris van de algemene vergade-
ring zonder stemrecht.
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Om als werkend lid te worden aanvaard, moet het kandidaat-
werkend lid daartoe een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter
van de raad van beheer. Hij/zij wordt als werkend lid aanvaard bij
gewone meerderheid van stemmen overeenkomstig de modaliteiten
vastgelegd in het intern reglement. Deze beslissing is zonder beroep
en dient niet gemotiveerd te worden. Behoudens andersluidende
beslissing van de raad van beheer beschikken toetredende
werkende leden of hun vertegenwoordiger over één stem. Alleen
de gemandateerden van de werkende leden maken deel uit van de
algemene vergadering.

Niet-werkende leden

De raad van beheer kan andere personen als niet-werkend lid
toelaten tot de vereniging. De raad kan, in het intern reglement
meerdere categorieën van niet-werkende leden onderscheiden. Hun
rechten en plichten worden opgesomd in het intern reglement.

Art. 6. Van de leden kan een jaarlijkse bijdrage van maximum
1 000 EUR worden gevorderd.

Art. 7. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging
mits een vooropzeg van 1 jaar en mits het opsturen van een
aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de raad van
beheer. Een werkend lid kan slechts uitgesloten worden door de
algemene vergadering met een meerderheid van twee derden van
de stemmen.

Art. 8. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvol-
gers verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het
vermogen van de vereniging.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste zes beheerders. Minstens de helft van de beheerders
moet gekozen worden uit de gemandateerden van de stichtende
leden. Om tot beheerder verkozen te worden, moet een kandidaat-
beheerder steeds werkend lid zijn van de vereniging of als verte-
genwoordiger van een werkend lid in de vereniging zetelen. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meer-
derheid en zijn te allen tijde door deze vergadering afzetbaar. De
beheerders ontvangen maximaal 10 000 BEF per zitting van de raad
van beheer met een maximum van 30 000 BEF per jaar. Benoeming,
ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder worden binnen een
maand erna in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt.

Art. 10. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
3 jaar en zijn herkiesbaar. Een beheerder kan maximaal drie maal
voor een termijn van 3 jaar benoemd worden. Het beheersmandaat
van een vertegenwoordiger van een lid neemt automatisch een
einde bij de terugroeping van het vertegenwoordigingsmandaat
door het betrokken lid, zoals bedoeld in artikel 5, 2de lid. Indien
door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn, uitsluiting of afzet-
ting, het aantal beheerders is teruggevallen tot onder het wettelijk
minimum, dan blijven de beheerders in functie totdat regelmatig in
hun vervanging is voorzien.

Art. 11. 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter
en een ondervoorzitter. De voorzitter is steeds een gemandateerde
van een stichtend lid. De raad van beheer kan andere functies die
vereist zijn voor het goed functioneren in het leven roepen. De
persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van de vereniging
is automatisch de secretaris van de raad van beheer zonder stem-
recht. De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De
bijeenroeping van de raad is verplicht telkens wanneer één derde
van de beheerders erom verzoekt. De oproepingsbrief wordt
tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering aan alle beheerders
verzonden per gewone brief of per fax. Deze oproepingsbrief
vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering en bevat tevens de
agenda. De raad van beheer wordt minstens drie maal per jaar
samengeroepen.

De voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval van afwezigheid
van de voorzitter wordt de vergadering geldig voorgezeten door de
ondervoorzitter en bij diens afwezigheid, door de oudste van de
aanwezige beheerders.

2. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft
van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslis-
singen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslag-
gevend.

3. Elke beheerder kan zich door een andere beheerder laten
vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke volmacht. Noch-
tans kan geen enkele beheerder meer dan één collega-beheerder
vertegenwoordigen.

4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden
ondertekend door de secretaris van de raad van beheer en door
ofwel de voorzitter van de raad van beheer ofwel door 2 leden van
de raad van beheer. Deze notulen worden ingeschreven in een
daartoe bestemd register of jaarlijks gebundeld. De uittreksels die
moeten worden overlegd, worden geldig ondertekend door de
secretaris of een beheerder.

Art. 12. 1. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging
en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor
alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad kan zelfs alle daden van beschikking stellen met inbegrip
van onder meer het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of
onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle
handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken,...

2. De raad van beheer kan zijn bevoegdheid gedeeltelijk over-
dragen aan één of meer beheerders. Deze beheerders die namens de
raad van beheer optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk
geven van enige beraadslaging of machtiging.

De raad van beheer mag het dagelijks bestuur van de vereniging,
alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer beheerders, die gedele-
geerde beheerders zullen heten, of aan één of meer personen
gekozen buiten zijn midden, die geen lid van de vereniging moeten
zijn.

3. De vereniging zal in alle handelingen en betrekkingen, in en
buiten rechte, geldig vertegenwoordigd zijn door twee beheerders
gezamenlijk of, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de
persoon die belast is met het dagelijks bestuur of één gedelegeerd
beheerder alleen optredend. Bovendien kan de raad van beheer de
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde handelingen en
taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de
beheerders of zelfs aan een andere persoon die geen lid is van de
vereniging.

4. De raad vaardigt een intern reglement uit.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden of hun gemandateerden en wordt voorgezeten door
de voorzitter van de raad van beheer. Ingeval van afwezigheid van
de voorzitter wordt de vergadering geldig voorgezeten door de
ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste van de
aanwezige beheerders. Elk lid kan zich door middel van een
schriftelijke volmacht op de algemene vergadering laten vertegen-
woordigen door een ander lid. Eén lid kan evenwel slechts één
ander lid vertegenwoordigen.

Art. 14. Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor :
1. wijziging van de statuten;
2. benoeming en afzetting van de beheerders;
3. kwijting van de beheerders;
4. goedkeuring van de begroting en van de rekening;
5. ontbinding van de vereniging;
6. uitsluiting van een lid.

Art. 15. 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar, op een
door de raad van beheer te bepalen datum.

2. Alle werkende leden worden minstens acht dagen voor de
algemene vergadering opgeroepen per gewone brief. De uitnodi-
ging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze bevat
dag, plaats en uur van de vergadering.

3. De oproeping bevat tevens de agenda, die wordt vastgelegd
door de raad van beheer. De algemene vergadering kan op geldige
wijze een beslissing nemen over punten die met op de agenda
vermeld zijn, mits akkoord van alle aanwezige leden.

Art. 16. 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Ingeval
van afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoor-
zitter of bij diens afwezigheid van de oudste van de aanwezige
beheerders doorslaggevend.

2. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen
op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorge-
stelde wijzigingen duidelijk omschreven zijn in de oproeping en
wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met tenminste
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twee derde van de stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrek-
king heeft op het doel van de vereniging kan ze enkel worden
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
leden. Ingeval op de vergadering minder dan twee derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergade-
ring worden belegd, waarop ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden kan worden beraadslaagd en besloten
met de hoger vermelde meerderheden. De tweede vergadering mag
niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden. De beslissing genomen in de tweede vergadering moet
door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de secretaris van de raad van beheer en
door ofwel de voorzitter van de raad van beheer ofwel door twee
leden van de raad van beheer. Deze notulen worden ingeschreven
in een daartoe bestemd register of jaarlijks gebundeld. De uittreksels
die moeten worden overgelegd, worden geldig ondertekend door
de voorzitter of ondervoorzitter of door de secretaris. Leden en
derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage
en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL V. — Begroting, rekeningen

Art. 18. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf
de dag van de oprichting tot 31 december van dit jaar.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 19. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en
van ontbinding van rechtswege, kan enkel de algemene vergadering
tot ontbinding besluiten, op de manier zoals wettelijk voorzien is.

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan de rechtbank-, één of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 20. Ingeval van ontbinding worden de activa van de vereni-
ging, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een
vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging
nastreeft.

Art. 21. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, is de vigerende wetgeving op de v.z.w.’s toepasselijk,
evenals de algemene wettelijke bepalingen, het intern reglement en
de gebruiken terzake.

Aldus opgemaakt in 5 exemplaren en met éénparigheid van
stemmen aanvaard op de stichtingsvergadering, gehouden te
Leuven op 6 december 2000.

Voor de Boerenbond :

(Get.) Noël Devisch, (Get.) Jos Matthys,
voorzitter. lid.

Voor de Cera Holding C.V. :

(Get.) Paul Tanghe, (Get.) Marcel Bellen,
lid. lid.

Voor de Katholieke Universiteit Leuven :

(Get.) Andre Oosterlinck, (Get.) Vic Goedseels,
rector. algemeen beheerder.

RAAD VAN BEHEER

De lijst van beheerders van de v.z.w. Centrum voor Agrarische
Geschiedenis met zetel in Leuven is als volgt :

De heer professor Vic Goedseels, algemeen beheerder K.U.
Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, voorzitter van de raad van
beheer.

Privéadres : Slangenstraat 41, 3010 Kessel Lo.
De heer Marcel Bellen, lid van het directiecomité Cera Holding

C.V., Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, ondervoorzitter van de
raad van beheer.

Privéadres : Eekhorenlaan 15, 3210 Linden.

De heer Yvan Dossche, directeur Cera Holding C.V., Brusselse-
steenweg 100, 3000 Leuven, beheerder.

Privéadres : Parklaan 3, 3360 Lovenjoel.
De heer professor Jan De Maeyer, directeur KADOC, Vlamingen-

straat 39, 3000 Leuven, beheerder.
Privéadres : Kapucijnenvoer 46, 3000 Leuven.
De heer Jos Matthys, Minderbroederstraat 8, 3000 Leuven, lid van

het hoofdbestuur van de Boerenbond, beheerder.
Privéadres : Hollandsveldlaan 8, 3500 Hasselt.
De heer Daniel De Klerk, Minderbroederstraat 8, 3000 Leuven, lid

van het directiecomité van de Boerenbond, beheerder.
Privéadres : Bergenstraat 106, 3053 Haasrode.
De heer Jan Raymaekers, secretaris.
Privéadres : Koning Albertlaan 115, 3010 Kessel-Lo.

(Get.) Jan Raymaekers,
secretaris.

N. 1839 (15197 — 15197P)
Association des Sports nautiques et de Plaisances maritimes,

en abrégé : « A.S.N.P.M. »

Rue Gaston Grégoire 11
4540 Amay

Numéro d’identification : 1839/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
1. M. Patrick René Jean Bouclans, ouvrier d’usine, marié, domi-

cilié à 4540 Amay, rue Gaston Grégoire 11.
2. Mme Ariane Ghyslaine Irma Sovet, sans profession, mariée,

domiciliée à 4540 Amay, rue Gaston Grégoire 11.
3. Mme Françoise Josette Ghyslaine Jadot, indépendante, mariée,

domiciliée à 4602 Cheratte, rue Stenebrugen 4.
4. M. Lambert Joseph Ghyslain Wynands, ouvrier d’usine, marié,

domicilié à 4602 Cheratte, rue Stenebrugen 4,
tous de nationalité belge.

Lesquels voulant assurer à l’association entre eux les avantages
de la loi du 27 juin 1921 et, pour autant que de besoin, constituer
une association régie par ladite loi, ont convenu et accepté d’établir
une association sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme
suit :

CHAPITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Dénomination

Article 1er. L’association prend pour dénomination « Association
des Sports nautiques et de Plaisances maritimes », en abrégé :
« A.S.N.P.M. ».

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces
émanant de l’association devront mentionner la dénomination
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisible-
ment en toutes lettres « association sans but lucratif » ou en abrégé :
« a.s.b.l. ».

Siège

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à 4540 Amay, rue Gaston
Grégoire 11.

Le siège peut être transféré par simple décision du conseil
d’administration, dans tout autre lieu de l’arrondissement de Liège.
Le conseil d’administration pourra également renseigner un siège
administratif pour la correspondance destinée à son secrétariat.
Toute modification du siège social doit être publiée, dans le mois de
sa date, aux annexes au Moniteur belge.

Objet

Art. 3. L’association a pour but :
de consolider l’union entre les sports nautiques et la plaisance

maritime et leurs nombreuses variantes et combinaisons pour une
intégration harmonieuse et légale dans le respect des lois des
riverains, et de l’environnement;

de créer un outil de coordination et de communication entre les
différents acteurs;

de créer un moyen de défense et d’information législative;
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de promouvoir et de développer des sites permanents et des
activités sportives;

de redistribuer les bénéfices aux sites permanents et organismes
ne répondant pas encore aux critères de subsidiation par les
pouvoirs légaux;

de donner la possibilité aux plus dynamiques de représenter leur
activité au sein de l’association comme membre administrateur ou
administrateur-délégué;

d’offrir un soutien administratif et financier en vue de la création
et du maintien des sites permanents d’exercice d’activités sportives
en zones adéquatement adaptées;

d’encadrer ces activités, notamment par la guidance assistée des
plus jeunes ou des plus financièrement, intellectuellement, ou,
socialement démunis.

L’association pourra prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet. Elle pourra accomplir toutes opérations
se rapportant directement ou indirectement à son objet, y compris
des activités commerciales, ou industrielles, mais ce pour autant que
les dites activités soient en corrélation directe avec l’objet social et
en favorise la réalisation. L’association pourra organiser tant en
Belgique et à l’étranger toute manifestation culturelle, artistique,
sportive ou autre, favorisant également la réalisation de son projet.

Elle pourra en outre créer, gérer et promouvoir, en Belgique et
l’étranger, tout service ou toute organisation poursuivant le même
objet que le sien.

Elle pourra en outre posséder, soit en jouissance, soit en propriété,
tous meubles, immeubles, véhicules, et matériel nécessaire à la
réalisation de son objet.

Durée

Art. 4. L’association est crée pour une durée illimitée; elle peut
en tout temps être dissoute, dans les formes et conditions requises
par la loi.

CHAPITRE II. — Associés, admissions, sorties, engagements

Art. 5. Le nombre des associés n’est pas limité; leur nombre ne
pourra jamais être inférieur à trois personnes.

Les premiers membres sont les membres soussignés.

Art. 6. Sont membres effectifs de l’association :
1. les comparants aux présentes;
2. tout membre qui souhaite adhérer à l’association en qualité de

membre effectif et qui aura été agréé, en cette qualité, par le conseil
d’administration, lequel jouit à cet égard d’une liberté absolue
d’appréciation et n’a pas à justifier sa décision.

Le conseil d’administration arrête chaque année la liste à déposer,
le cas échéant, au greffe du tribunal de première instance compétent.

Art. 7. Tout membre est libre de se retirer en tout temps, après
paiement de la cotisation éventuellement échue.

Dans ce cas, il adressera sa démission par lettre recommandée au
conseil d’administration.

S’il s’agit d’un membre du conseil d’administration, il sera, le cas
échéant, convoqué par ledit conseil pour la liquidation et la réédi-
tion des comptes de son mandat.

Art. 8. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par
une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin et ce, à
la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou repré-
sentés. Néanmoins, le conseil d’administration peut suspendre
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infractions graves aux statuts ou au
règlement d’ordre intérieur, ou d’actes préjudiciables aux intérêts ou
au renom de l’association.

Dans tous les cas, le membre restant en défaut de paiement de sa
cotisation dans les trois mois de sa réquisition, ou à défaut de sa
simple échéance, pourra être considéré de plein droit et sans mise
en demeure préalable comme démissionnaire, cette situation devant
toutefois être constatée et confirmée par la plus prochaine assemblée
générale.

Le présent article ne s’applique pas au membres sympathisants
pour lesquels le simple fait de l’expiration de leur carte de cotisation
entraı̂ne automatiquement et sans formalité leur retrait de l’associa-
tion, jusqu’au paiement d’une nouvelle « carte de membre sympa-
thisant », conformément aux décisions prises par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 9. L’interdiction d’un associé entraı̂ne de plein droit sa
retraite de l’association.

Art. 10. Les associés démissionnaires, exclus ou sortant pour
quelques cause que ce soit, ainsi que les ayants droit de l’associé
décédé, n’ont aucuns droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer le montant des cotisations versées par eux
ou par leur auteur.

L’association n’encourra aucune responsabilité quelconque quant
aux dommages directs ou indirects, matériels ou moraux, résultant
de telles éventualités.

Art. 11. L’engagement de chaque associé est strictement limité au
montant de ses cotisations.

Celles-ci est déterminée chaque année par le conseil d’adminis-
tration à un chiffre minimum égal pour tous les membres associés,
sans que ce chiffre puisse dépasser pour chacun une cotisation
obligatoire annuelle de BEF 1 000.

Toute modification du montant maximum de la cotisation obliga-
toire annuelle est soumise à l’agrément de l’assemblée générale.

Art. 12. Indépendamment des membres associés et dans les
limites de l’objet poursuivi, d’autres catégories de membres pour-
ront être créées par le conseil d’ administration, telles que
« membres d’honneur », « membre sympathisants », « membres
actifs », « membres adhérents » ou « membres honoraires », cette
liste étant exemplative et non limitative.

Ledit conseil définira les droits et les obligations de chacune des
catégories ainsi créée.

CHAPITRE III. — Administration, gestion journalière

Art. 13. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés parmi les associés par l’assemblée
générale, à la majorité simple, pour une durée de trois ans et en tout
temps révocable par elle, mais ce, à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés.

Ils sont rééligibles.
Tout administrateur désigné pour pourvoir à une vacance

survenue en cours de mandat, n’est nommé que pour le temps
nécessaire à l’achèvement de celui-ci.

Art. 14. Le conseil forme son bureau exécutif et à cette fin
désigne parmi ses membres un président, un secrétaire et un tréso-
rier (et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents).

Si le nombre d’administrateurs le permet, il peut être créé des
postes adjoints.

De même, des membres du conseil d’administration peuvent être
chargés d’une mission déterminée.

En cas d’absence du président, ses fonctions sont assumées par
un vice-président. A défaut de vice-président, les fonctions seront
assumées par le secrétaire, en qualité de président « ad intérim ».

Art. 15. Le conseil se réunit à la diligence de son président et sur
convocation adressée aux membres par le secrétaire.

Le conseil d’administration doit se réunir à la demande expresse
de trois administrateurs.

Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les membres du
conseil d’administration consentent à se réunir ou si les raisons
urgentes et exceptionnelles imposent une réunion rapide.

De toute façon, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Si
cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion sera convo-
quée, laquelle délibérera valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est
prépondérante.

Les décisions du conseil d’administration sont consignées sous
forme de procès-verbaux, inscrits dans un registre spécial et signés
par le président et le secrétaire.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi
ou les présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative,
faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre,
acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypo-
théquer, emprunter, conclure des baux de longue durée, accepter
tous legs, subsides, sponsoring, donations et transferts, renoncer à
tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix,
associés ou non, représenter l’association en justice, tant en défen-
dant qu’en demandant.
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Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer
toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès
des banques et de l’Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits
comptes toute opération et notamment tout retrait de fonds par
chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat
de paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes
sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de
la société des chemins de fer, les lettres, les télégrammes, colis,
recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats-poste ainsi
que toutes assignations ou quittances postales.

Renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes
garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée, avant ou après
paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, trans-
criptions, saisies ou autres empêchements, exécuter tous jugements,
transiger, compromettre.

Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les
agents, employés et membres du personnel de l’association, et les
destitue; il détermine leurs occupations et traitements.

Art. 17. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à
cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs choisis parmi ses
membres et dont il fixera l’étendue des pouvoirs.

Art. 18. Tous les actes qui engagent juridiquement l’association,
en vertu d’une délibération soit du conseil d’administration, soit de
l’assemblée générale sont valablement signés par deux administra-
teurs agissant conjointement, sans qu’ils aient à justifier vis-à-vis des
tiers d’aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial.

Art. 19. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites et diligence du président ou de
l’administrateur délégué à cette fin.

Art. 20. Le conseil d’administration peut s’adjoindre le concours
de conseillers techniques qui donneront leur avis sur des problèmes
de leur compétence professionnelle. Ces conseillers n’auront que
voix consultative.

Art. 21. Les fonctions d’administrateur sont honorifiques et
exercées à titres gratuit.

Le conseil peut, toutefois, après approbation de leur état
de frais, procéder de l’indemnisation de dépenses effectuées au
service et pour compte de l’association.

Art. 22. Les administrateurs ne contractent en raison de leur
fonction aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

Art. 23. Le président, ou en son absence le trésorier, est habilité
pour accepter à titre provisoire ou définitif, les libéralités faites à
l’association et pour accomplir toutes les formalités nécessaires à
leur acceptation.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale

Art. 24. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation.

Sont réservés à sa compétence :
1° les modifications de statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des budgets et des comptes;
4° l’admission et l’exclusion des associés;
5° la dissolution volontaire de l’association;
6° les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutaire-

ment réservés au conseil d’administration.

Art. 25. Les associés peuvent représenter d’autres associés, un
associé ne pouvant disposer de plus d’une procuration.

Art. 26. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Elle est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordi-
naire adressée à chaque membre au moins quinze jours avant
l’assemblée générale et signée par la personne dûment mandatée
par le conseil d’administration.

Art. 27. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration, le vice-président ou à défaut, le doyen
d’âge.

Art. 28. Sauf dans le cas où la loi du 27 juin 1921 en décide
autrement, l’assemblée générale est valablement composée par la
présence de la majorité simple des membres. Les décisions sont
prises à la majorité simple, sous réserve des articles 8, 12 et 20 de la
loi du 27 juin 1921. En cas de partage des voix, celle du président ou
de l’administrateur qui remplace est prépondérante.

Art. 29. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des actes de l’association sous forme de procès-
verbaux. Ce registre est signé par le président et le secrétaire ou par
deux administrateurs. Il est conservé au siège social où tous les
associés peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement
du registre. Les associés et chacuns des travailleurs engagés par
l’association ou tiers justifiant d’un intérêt légitime auprès du
conseil d’administration peuvent demander des extraits signés par
le président du conseil et par le secrétaire.

CHAPITRE V. — Comptes annuels, bilan, budget

Art. 30. Chaque année, le conseil rend compte de sa gestion à
l’assemblée générale. Il présentera également un projet de budget
pour l’année suivante. L’assemblée générale peut désigner des
commissaires au compte.

CHAPITRE VI. — Dissolution, liquidation

Art. 31. Dans le cas de dissolution volontaire ou judiciaire, quels
qu’en soient le moment et la cause, l’actif net restant, après apure-
ment des dettes et des charges et après restitution des apports et
des dons transmis sous condition résolutoire d’affectation déter-
minée, sera affectée à des objets similaires à ceux pour lesquels
l’association a été créée.

Art. 32. Dans le choix d’une dissolution volontaire, l’assemblée
générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

CHAPITRE VII. — Disposition transitoire

Art. 33. En ce qui concerne l’application des présents statuts,
l’exercice comptable est réputé commencer dans le mois de la
certification de l’association au tribunal de première instance.
L’assemblée générale de l’a.s.b.l. « Association des Sports nautiques
et Plaisances maritimes » dont le siège est établi à Amay, a nommé
comme administrateur, pour une durée de trois ans, les personnes
suivantes, qui, en conseil d’administration, ont désigné aux fonc-
tions suivantes :

Président : Mme Jadot, Françoise.
Vice-président : Mme Sovet, Ariane.
Trésorier : M. Wynands, Lambert.
Secrétaire : M. Bouclans, Patrick.

Fait à Amay, en quatre exemplaires, le 22 juin 2000.

(Signé) Françoise Jadot, (Signé) Ariane Sovet,
président. vice-président.

(Signé) Lambert Wynands, (Signé) Patrick Bouclans,
trésorier. secrétaire.

N. 1840 (24016)
IPAC, Vlaams Aidscoördinaat

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 989/92

WIJZIGING BENAMING — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Proces-verbaal van de algemene vergadering
op 14 november 2000

De Algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschik-
kend over de nodige quota inzake aanwezigheid en meerderheid,
heeft in haar zitting van 14 november 2000 besloten volgende
artikels als volgt te wijzigen :

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam :
« Sensoa ».

Artikel 2. De zetel is gevestigd : Kipdorpvest 48 A, te
2000 Antwerpen.

Deze wijzigingen vervangen alle voorgaande.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Joyce ter Heerdt,
voorzitter.

(Get.) Marleen De Greef, (Get.) Carl Destoop,
beheerder. beheerder.
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N. 1841 (24955)
Kamer van het Bouwbedrijf

Regio Oostende — Veurne — Diksmuide

8400 Oostende

Identificatienummer : 2206/49

WIJZIGING BENAMING
WIJZIGINGEN STATUTEN

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der leden
d.d. 1 februari 2000, gehomologeerd bij vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge d.d. 24 oktober 2000, werden volgende
statutenwijzigingen goedgekeurd :

Hoofdstuk I, artikel 1.
De benaming « Kamer van het Bouwbedrijf Regio Oostende —

Veurne — Diksmuide v.z.w. », wordt veranderd in « Confederatie
Bouw Oostende — Veurne — Diksmuide v.z.w. ».

Daarenboven werd beslist om de naam « Kamer van het Bouw-
bedrijf Regio Oostende — Veurne — Diksmuide » in de arikelen 3,
4, 6, 9, 30, 34 en 39 van de statuten te vervangen door de naam
« Confederatie Bouw Oostende — Veurne — Diksmuide ».

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Robert Volckaert,
advocaat.

N. 1842 (25641)
« Remedial Teachning », afgekort : « Remedial Teaching »

3530 Houthalen

Identificatienummer : 2418/89

BENOEMING — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
RAAD VAN BEHEER

Uitbreiding raad van beheer

Mevr. Nijs, Sylvie, wonende Schrijnbroekstraat 58, 3500 Hasselt,
van Belgische nationaliteit, wordt lid van de raad van beheer.

De sociale zetel wordt gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren,
Weg naar Zwartberg 21, in toepassing van artikel 2.

De gewone algemene vergadering van 4 december 2000 heeft
voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2005, onder
elkaar aangesteld tot afgevaardigd beheerder, in toepassing van
artikel 15, 5 :

Voorzitter : Johnny Vijgen.
Ondervoorzitter : Maria Daems.
Secretaris : Theo Kelchtermans.
Penningmeester : Guigo Beltels.

(Get.) Johnny Vijgen, (Get.) Theo Kelchtermans,
voorzitter. secretaris.

N. 1843 (24414)
Confederatie Bouw Waasland

9100 Sint-Niklaas

Identificatienummer : 3482/66

RAAD VAN BESTUUR

Erevoorzitter : Remi Geerinckx.
Honoraire Voorzitters : José De Geest, Edgard Maes, Dirk

Cordeel, Maurits Verplancke.
Voorzitter : Dirk Vermeulen.
Ondervoorzitters : André Van Mieghem, Dirk Cordeel.
Honoraire Bestuurders : Richard Steenssens, Roger Weyers.
Bestuurders : Vincent Acar, Rudy Buysse, Kris Claessens, Kris

Cleys, Mieke De Cauwer, Roger De Smet, Patrick De Tender, Flor
De Witte, Guido Foubert, François Herweyers, Daan Keppens, Rudi
Meul, Wilfried Moortgat, François Seghers, Etienne Stremersch,
Eugène Van Rumst, Hugo Verleyen, Richard Willems.

Directeur : André Audenaert.

(Get.) André Audenaert,
directeur.

N. 1844 (23791)
Bekaert Pensioenfonds

8550 Zwevegem

Identificatienummer : 23090/86

ONTSLAG — BENOEMING

Uittreksel uit het verslag van de raad van beheer
van 20 oktober 2000

1. Ontslag van een beheerder.
De heer Leo Steenbergen heeft zijn ontslag aangeboden als

beheerder van de v.z.w. Pensioenfonds. De beheerders nemen akte
van zijn beslissing en aanvaarden zijn ontslag als beheerder van de
v.z.w. Pensioenfonds. Zij danken de heer Steenbergen voor de
bewezen diensten gedurende de uitoefening van zijn mandaat.

2. Benoeming van een beheerder.
De overige beheerders besluiten eenparig om in de aldus ontstane

vacature te voorzien door de heer Ronny Dewulf te benoemen tot
beheerder om het mandaat van de heer Steenbergen te voleindigen,
dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het
jaar 2001.

De heer Ronny Dewulf aanvaardt de benoeming.

N. 1845 (23955)
Koninklijke Tennis Club Brugge

Sint-Kristoffelstraat 107
8310 Brugge

Identificatienummer : 861/28

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering koos als beheerraad :
Huyghe, Etienne, Rommel, Yvan, De Lescluze, Philippe,

Roelandts, Pierre, Verhelst, Boudewijn, Welvaert, Dominique,
Pattyn, André, Sablon, Philippe, Debouvries, Bernard,
allen te Brugge, uitgezonderd Debouvries, te Strombeek-Bever.

De beheerraad gehouden op 22 november 2000 koos voor het
kernbestuur onderstaanden :

Voorzitter : Etienne Huyghe.
Ondervoorzitter : Dominique Welvaert.
Secretaris : Philippe De Lescluze.
Penningmeester : Lieven Vandesompele.

Namens de beheerraad :

(Get.) Etienne Huyghe, (Get.) Philippe De Lescluze,
voorzitter. secretaris.

N. 1846 (24157)
Alfa

Koning Albertstraat 15
2300 Turnhout

Identificatienummer : 4570/68

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMING
RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering der leden op 8 november 2000

Goedkeuring ontslag Maud Wellens, Wim Taelman, Mario Stabel.
Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring nieuwe aanstelling Jan Seurinck. Met eenparigheid
van stemmen.

Nieuwe aanstelling van de raad van beheer :
Voorzitter : Mieke Leys.
Secretaris : Inge Peeters.
Penningmeester : Jan Van Hout.
Leden : Jan Seurinck.

(Get.) Mieke Leys,
voorzitter.
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N. 1847 (24647 — 24647P)
« Cubason »

’s Herenstraat 6
2140 Antwerpen (Borgerhout)

Identificatienummer : 1847/2001

STATUTEN

Het jaar tweeduizend.
Op vijftien november.
Voor mij, meester Wim de Smedt, notaris met standplaats te

Wommelgem, zijn verschenen :
1. De heer Ceulemans, Eddy Maria, zelfstandige, wonende te

2140 Antwerpen (Borgerhout), ’s Herenstraat 6, hebbende de
Belgische nationaliteit, houder van identiteitskaart
nummer 002060654559.

2. De heer Jaime, Cabrera Juan Miguel, zelfstandige, wonende te
2000 Antwerpen, Kleine Pieter Potstraat 12/B 3A, hebbende de
Belgische nationaliteit, houder van identiteitskaart
nummer 002087633693.

3. Mevr. Jaime, Cabrera Ester, zonder beroep, verblijvende te
2140 Antwerpen (Borgerhout), ’s Herenstraat 6, wonende te Pinar
del Rio (Cuba), hebbende de Cubaanse nationaliteit, houder van
paspoort nummer 176718.

Die mij, notaris verklaard hebben een vereniging zonder winst-
oogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van zevenentwintig
juni negentienhonderd éénentwintig, waarvan de statuten luiden
als volgt :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : ″Cubason″.
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere

stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ″vereni-
ging zonder winstgevend doel″.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te
2140 Antwerpen-Borgerhout, ’s Herenstraat 6.

Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde
agglomeratie bij besluit van de raad van beheer. Dit besluit moet
binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.

De raad van beheer kan kantoren en filialen oprichten waar hij
dit nuttig zou achten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel met uitsluiting van enig
winstoogmerk :

Het promoten en bekendmaken van de Cubaanse cultuur, en
meer specifiek van de Cubaanse dans en muziek.

Het geven van demonstraties en lessen in Cubaanse dans en
muziek.

Het organiseren van optredens van de Cubaanse dans en muziek.
Het inrichten of steunen van culturele manifestaties, zoals voor-

drachten, bals, gezelligheidsbijeenkomsten, culturele en informatie-
vergaderingen ter zake.

Het inrichten en in stand houden van een documentatiecentrum,
en het bestuderen van de Cubaanse cultuur.

Hiertoe documenten en materiaal te ontvangen, te verwerven of
in bewaring te nemen.

Zij mag in die zin eveneens op bijkomstige wijze economische
activiteiten uitoefenen zoals het uitbaten van een kantine, lokalen,
vergaderzaal, waarvan de opbrengst uiteraard uitsluitend besteed
wordt aan het hoofddoel.

De vereniging mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrecht-
streeks verband houden met haar doel. Zij kan haar medewerking
verlenen en belang stellen in elke aanverwante bedrijvigheid.

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereni-
ging 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.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — De leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit
toetredende leden.

Het getal van de leden is niet beperkt.
Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder

bedragen dan drie.
Minstens twee derde van de effectieve leden, dient de Belgische

nationaliteit te hebben.

Art. 6. De effectieve leden zijn :
a) de ondertekenaars van onderhavige akte;
b) de personen die op voorstel van ten minste twee effectieve

leden, als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de
aanwezige effectieve leden.

Art. 7. Eenieder die wenst toetredend lid te worden, moet een
aanvraag indienen bij de raad van beheer.

De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatingscommissie.
Ze wordt aangeplakt gedurende acht dagen in de lokalen van de
vereniging.

De toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar
eerstvolgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing, die niet met
redenen omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslis-
sing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.

Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na
de datum van de beslissing, opnieuw kandidaat stellen.

Art. 8. De effectieve en de toetredende leden kunnen op ieder
ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht
aan de raad van beheer.

Het effectief of toetredend lid dat de door hem verschuldigde
bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die
hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt
geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts door
de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerder-
heid van twee derde van de aanwezige effectieve leden.

De raad van beheer kan de leden die zich aan een zware
overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeg-
lijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing
van de algemene vergadering.

Art. 9. De effectieve en de toetredende leden betalen dezelfde
jaarlijkse bijdrage. Het bedrag hiervan wordt bepaald, door de
algemene vergadering. Deze mag niet méér bedragen dan honderd
vijftig Euro (150 EUR) per jaar.

Art. 10. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft
geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen terug-
gave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor
geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechtheb-
benden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van
een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen
van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrij-
ving vorderen.

Art. 11. De algemene vergadering kan, op de door haar te
bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van
de vereniging toekennen.

TITEL III. — De algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effec-
tieve leden.

Art. 13. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door
de onderhavige statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :
1. de wijzigingen van de statuten;
2. de benoeming en afzetting van de beheerders en van de leden

van de toelatingscommissie;
3. de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluiting van leden.
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Art. 14. De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering,
moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de
maand juni.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering
van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van
de raad van beheer of op vraag van minstens één vijfde van de
effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het
uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.

Art. 15. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer bij gewone brief of postkaart, ondertekend door de
secretaris in naam van de raad van beheer, die minstens acht dagen
vóór de vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd.

De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.
Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de

wet van 27 juni 1921, kan de vergadering geldig beraadslagen over
de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Art. 16. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te
wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber
die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. Ieder effectief
lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

Art. 17. De vergadering moet door de raad van beheer worden
bijeengeroepen indien één vijfde van de, toetredende of effectieve
leden het aanvragen.

Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door één vijfde
van de effectieve of toetredende leden op de agenda worden
geplaatst.

Art. 18. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer.

Art. 19. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden
een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve
leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onder-
havige statuten.

Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van
de beheerder die hem vervangt de doorslag.

Art. 20. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging in de statuten
indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de
verenigingen zonder winstgevend doel worden nageleefd.

Art. 21. De besluiten van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend
door de voorzitter en een beheerder. Dit register wordt bewaard in
de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage
kunnen van nemen.

Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen
uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van beheer en door een beheerder.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar
dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting
van een beheerder.

TITEL IV. — Het beheer

Art. 22. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens drie leden, gekozen onder de effectieve leden
door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun
mandaat.

Art. 23. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopige beheerder door de algemene vergadering benoemd. Hij
voltooit het mandaat van de beheerder die hij vervangt. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 24. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter,
eventueel een ondervoorzitter, een penningmeester en een secre-
taris.

Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waarge-
nomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige
beheerders.

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris.
Hij kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter,
of van diegene die hem vervangt, de doorslag.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven
worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden
voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris onderte-
kend.

Art. 25. De beheerraad leidt de zaken van de vereniging. Hij kan
alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig
acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met
uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

De beheerraad kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn
bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een van zijn leden en
zelfs aan derden.

Art. 26. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam
van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de
raad van beheer en door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze
moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit
van de raad of van enige machtiging.

Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden
in rechte.

Art. 27. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplich-
ting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht.

Het mandaat van beheerder is onbezoldigd.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 28. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot
en met éénendertig december van ieder jaar; bij afwijking hiervan
loopt het eerste boekjaar van heden tot éénendertig december
tweeduizend en één.

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer
de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de
inventaris en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het
volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarverga-
dering onderworpen.

De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór
de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die
alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de
bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.

Art. 29. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereni-
ging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een
andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 30. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of het uittreden van een lid, in zover het aantal effectieve leden
daardoor niet minder dan drie bedraagt.

De vereniging kan vóór het verstrijken van haar duur ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkom-
stig artikel 20 van de Wet van zevenentwintig juni negentienhon-
derd éénentwintig of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene
vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een of, meer
vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van
vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen
vastgesteld.

Art. 31. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
der schulden, overgedragen worden aan de vereniging, stichting of
instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging
nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de
algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden
de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking
komen.

Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de
algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere
verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in
enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging.

Art. 32. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen
van overeenkomstige toepassing. De bepalingen uit de statuten die
eventueel strijdig zouden zijn met gebiedende wetsbepalingen uit
de vermelde wet of andere, worden geacht niet geschreven te zijn.
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Bijzondere bepalingen.

A) Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprich-
ting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met
éénparigheid van stemmen :

1. het aantal beheerders te bepalen op drie.
2. worden aangesteld tot beheerder voor een termijn van drie jaar,

ingaand op heden :
a) De heer Ceulemans Eddy Maria, voormeld onder 1.
b) De heer Jaime Cabrera Juan Miguel, voormeld onder 2.
c) Mevr. Jaime Cabrera Ester, voormeld onder 3.
Die allen hun mandaat aanvaarden.
B) De aangeduide beheerders zijn vervolgens bijeengekomen in

raad van beheer en hebben met éénparigheid van stemmen aange-
duid als :

1. Voorzitter van de raad van beheer : de heer Jaime Cabrera Juan,
voormeld onder 2.

2. Secretaris : de heer Eddy Ceulemans, voormeld onder 1.
3. Penningmeester : Mevr. Jaime Cabrera Ester, voormeld onder
Die allen hun mandaat aanvaarden.
Waarvan akte.
Verleden op hogervermelde datum.
Na integrale voorlezing en toelichting, tekenden de comparanten

samen met mij, notaris.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd drie bladen twee verzendingen, te Mortsel, Regis-

tratie de 21 november 2000 boek 103 blad 82 vak 11 Ontvangen :
duizend frank (1 000 BEF). De eerstaanw. Inspecteur bij delegatie B.
Van der Stichelen (getekend).

(Get.) Wim de Smedt,
notaris.

N. 1848 (24776)
Comité Scolaire paroissial Sainte-Elisabeth

Rue des Déportés 8
5080 La Bruyère (Rhisnes)

Numéro d’identification : 2894/77

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres de l’association sans but lucarif « Comme Scolaire
paroissial Sainte-Elisabeth », de la Bruyère (Rhisnes), ont nommé
membres du conseil d’administration les personnes suivantes :
Delfoux, André; Defrene, Francis; Marchand, Eric; Vilret, Robert.

Président : Vilret, Robert, rue de Saint-Denis 33, 5080 Rhisnes.
Secrétaire : Marchand, Eric, rue de la Station 29, 5080 Rhisnes.
Trésorier : Defrene, Francis, rue du Spinoy 34, 5080 Rhisnes.
Membre : Defoux, André, rue des Dames Blanches 5,

5080 Rhisnes.

Certifié exact :

Le président,

(Signé) R. Vilret.

Le trésorier, Le secrétaire,
(Signé) F. Defrebe. (Signé) E. Marchand.

N. 1849 (24528)
Union chrétienne des Pensionnés

1031 Bruxelles

Numéro d’identification : 6478/74

NOUVEAUX STATUTS

Assemblée générale du 12 mai 2000

CHAPITRE Ier. — Dénomination et siège

Article 1er. L’association prend la dénomination de « Union chré-
tienne des Pensionnés », en abrégé : « U.C.P. ».

Art. 2. Le siège de l’association est à Bruxelles, Aéropolis,
chaussée de Haecht 579, bte 40, 1031 Bruxelles.

CHAPITRE II. — But, objet et durée

Art. 3. Indépendante de tout parti politique, s’inspirant de la
doctrine sociale de l’Eglise catholique, l’association a pour but :

a) de défendre les intérêts des pensionnés, prépensionnés et des
personnes âgées;

b) de prendre, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant
une véritable promotion de la personne âgée et de la vieillesse,
basée sur la vision chrétienne de la valeur et la dignité de la
personne humaine;

c) de représenter les fédérations régionales qui la constituent et
les groupements, amicales, clubs, cercles ou sections de pensionnés
ou prépensionnés qui y sont affiliés.

Pour la réalisation de ces objectifs, l’association peut acquérir,
posséder, exercer ou aliéner tout droit mobilier ou immobilier.

Art. 4. L’association est créée pour une durée illimitée.

CHAPITRE III
Membres, admission, démission, délégation, exclusion

Art. 5. L’association compte trois sortes de membres :
a) les membres affiliés;
b) les membres associés. Leur nombre est illimité mais ne peut

être inférieur à trois. Ils contribuent directement de par leurs
pouvoirs à la réalisation du but de l’association. Eux seuls ont droit
de vote. Ils peuvent déléguer ce droit à un suppléant désigné par la
fédération des pensionnés qu’ils représentent;

c) les membres adhérents.
Les droits et obligations des membres affiliés et des membres

adhérents sont prévus dans le règlement d’ordre intérieur approuvé
par le conseil d’administration.

Art. 6. 1° Les membres affiliés : sont considérés comme membres
affiliés tous les membres des fédérations régionales de l’Union
chrétienne des Pensionnés.

2° Les membres associés :
a) Les membres associés de droit :
Deux délégués de chaque fédération chrétienne de pensionnés de

la Communauté française.
Un des délégués de la Fédération de Verviers sera désigné par la

Régionale chrétienne des pensionnés de la Communauté germano-
phone.

Pour chaque tranche de deux mille membres en plus de mille
premiers, les fédérations ont droit à un siège supplémentaire de
membre associé.

Chacun d’eux doit être présenté par le conseil ou le comité de la
fédération des pensionnés qu’il représente.

Leur mandat dure quatre ans et ne peut être renouvelé qu’une
fois.

Un délégué des Mutualités chrétiennes de la Région wallonne et
de la Région bruxelloise.

Un délégué de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes.
Lors du décès, la démission ou le retrait de délégation d’un

membre associé, l’association qu’il représentait à l’assemblée géné-
rale pourvoit à son remplacement suivant les modalités prévues au
règlement d’ordre intérieur approuvé par le conseil d’administra-
tion.

b) Les membres cooptés :
L’association peut coopter les personnes qui en raison de leur

compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux personnes âgées
peuvent contribuer à assurer le développement de l’association et
lui permettre d’atteindre les buts qu’elle poursuit.

Le nombre de membres cooptés ne peut dépasser trois. Leur
mandat dure quatre ans et peut être renouvelé.

c) Le président, le président honoraire, les vice-présidents et le
secrétaire général.

3° Les membres adhérents :
Sont membres adhérents de droit :

a) Deux délégués de la fédération sportive des pensionnés :
« Sports Seniors ».

b) Un délégué par organisation agréée par l’assemblée générale
selon les conditions et modalités prévues au règlement d’ordre
intérieur.

c) Un animateur permanent de chaque fédération affiliée.
d) L’aumônier désigné par l’autorité religieuse.
e) Sauf réadmission suivant les règles générales, le membre

adhérent perd automatiquement sa qualité de membre de l’associa-
tion dès qu’il ne remplit plus la condition susmentionnée qui a
permis son admission.
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Art. 7. Les membres associés peuvent être tenus au paiement
d’une cotisation. Le montant annuel de cette cotisation est fixé dans
ce cas par l’assemblée générale; il ne peut être supérieur à BEF 200.

Les membres associés d’une même fédération désignés à
l’article 6, 2°, a sont tenus solidairement responsables du paiement
de la cotisation due par les membres affiliés de la fédération qu’ils
représentent.

Art. 8. Tout membre associé est libre de se retirer de l’association
en adressant sa démission aux administrateurs. Est réputé démis-
sionnaire l’associé qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.

L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que par l’assem-
blée générale et à la majorité de deux tiers des voix.

L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds
social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il
a versées.

CHAPITRE IV. — Conseil d’administration

Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration
dont les membres sont élus par l’assemblée générale.

Ils sont choisis parmi les membres de l’association.
Leur mandat n’est pas rétribué.
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an.

Art. 10. Le conseil d’administration est composé de :
1° Un membre au moins de chacune des fédérations affiliées, élu

pour quatre ans et dont le mandat n’est renouvelable qu’une fois
sauf dérogation prévue par le règlement d’ordre intérieur.

Les deux tiers au moins doivent être choisis parmi les membres
associés visés à l’article 6, 2°, a.

1° bis Deux représentants choisis parmi les membres associés
délégués par chaque Mutualité chrétienne de la Région wallonne et
de la Région bruxelloise.

1°ter Le membre associé, délégué de l’Alliance nationale des
Mutualités chrétiennes.

2° Un membre choisi parmi les membres adhérents visés à
l’article 6, 3°, a.

3° Tous les membres adhérents visés à l’article 6, 3°, c.
4° Du président, d’un président honoraire et des vice-présidents

nommés par l’assemblée générale pour une période de quatre ans,
rééligibles une fois.

5° Un secrétaire et un trésorier nommés par le conseil d’adminis-
tration, une même personne pouvant cumuler les deux fonctions.

6° Un aumônier désigné par les autorités religieuses.
7° Le conseil d’administration peut s’adjoindre des personnes qui

par leur compétence, peuvent concourir à la réalisation de l’objet
social. Ces personnes peuvent, à la demande du conseil, assister aux
réunions avec voix consultative.

Compétence du conseil d’administration

Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l’association et pour faire tous actes
d’administration et de disposition qui intéressent l’association.

Il a dans sa compétence tous les actes non réservés explicitement
et obligatoirement par la loi ou les statuts, à l’assemblée générale. Il
a notamment le pouvoir de faire ou recevoir tous paiements, en
exiger ou donner quittance, faire ou recevoir tous dépôts, acquérir,
échanger, aliéner ainsi que prendre et céder à bail même pour plus
de neuf ans tous biens meubles et immeubles, accepter ou recevoir
toutes donations et legs, consentir ou conclure toutes conventions,
contrats, contracter tous emprunts ou ouverture de crédit avec ou
sans garantie, autoriser ou accepter toutes subrogations et caution-
nements, hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer
tous prêts et avances, renoncer à tous droits obligationnels ou réels,
ainsi qu’à toutes garanties réelles en demandant qu’en défendant
devant toutes juridictions et exécuter ou faire exécuter tous juge-
ments ou arrêts, transiger et compromettre.

Cette énumération est exemplative et non limitative.

Délégation de la signature sociale

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association à une ou plusieurs personnes, membres
de l’association avec usage de la signature sociale.

Pour tous les actes qui ne relèvent pas de la gestion journalière
tels que acquérir, aliéner, hypothéquer des biens immeubles,
contracter des emprunts, etc., l’association sera, sauf en cas de
délégation spéciale, valablement représentée et liée par la signature
de deux administrateurs désignés par le conseil.

Art. 13. Au cas où un ou plusieurs administrateurs n’achève-
raient pas leur mandat, les membres restants continuent à constituer
le conseil d’administration et conservent les mêmes pouvoirs que si
le conseil d’administration était au complet jusqu’au moment où
une assemblée générale pourvoit à son ou à leur remplacement.

En cas de décès du président, le vice-président le plus ancien par
ordre d’élection le remplace dans toutes ses prérogatives jusqu’à
l’assemblée générale suivante.

CHAPITRE V. — Bureau

Art. 14. Le conseil d’administration constitue un bureau chargé
de la préparation de ses réunions, de l’exécution de ses décisions et
de la bonne marche du secrétariat général.

Ce bureau est constitué du président, du président honoraire, des
vice-présidents, et des représentants suivants choisis parmi les
membres du conseil d’administration :

deux représentants des fédérations chrétiennes des pensionnés de
la Région wallonne;

d’un représentant de la fédération chrétienne des pensionnés de
la Région de Bruxelles-Capitale;

d’un représentant de la régionale chrétienne des pensionnés de la
Communauté germanophone;

d’un représentant des animateurs permanents des fédérations
affiliées (article 6, 3°, c);

d’un représentant choisi parmi les membres du conseil d’admi-
nistration délégué par les Mutualités chrétiennes de la Région
wallonne et de la Région bruxelloise;

du représentant au conseil d’administration, délégué par
l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

de l’aumônier;
du secrétaire général.
Il peut s’adjoindre des personnes en raison de leur compétence

pour s’éclairer dans des domaines particuliers.

CHAPITRE VI. — Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale est l’autorité suprême de l’associa-
tion. Elle est composée des membres associés et adhérents et
présidée par le président ou en son absence par le vice-président le
plus ancien par ordre d’élection.

a) elle se réunit au moins une fois par an et aussi souvent que le
conseil d’administration le juge utile pour le bon fonctionnement
de l’association; elle se réunit aussi à la demande écrite d’au moins
deux cinquièmes des membres associés;

b) elle seule est compétente pour :
la modification des statuts de l’association;
l’approbation du budget et des comptes;
la dissolution volontaire de l’association;
l’élection du conseil d’administration;
l’élection du président, du président honoraire et des vice-

présidents;
la fixation de la cotisation des membres;
la cooptation des membres désignés à l’article 6, 2°, b.

Art. 16. Des décisions peuvent être prises à l’assemblée générale,
au sujet des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, mais à
condition de recueillir l’assentiment de la majorité des administra-
teurs présents.

Les points relatifs à l’exclusion d’un membre, la dissolution, les
comptes, le budget ou les modifications des statuts ne peuvent en
aucun cas être ajoutés à l’ordre du jour.

Art. 17. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés, chaque membre associé ayant une voix.

Tant à l’assemblée générale qu’au conseil d’administration, la
voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépon-
dérante en cas de partage des voix.

Procès-verbaux

Art. 18. Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont consi-
gnés dans un registre spécial et porteront la signature du président
et du secrétaire.

Art. 19. Chaque année, à la date du 31 décembre et pour la
première fois le 31 décembre 1974, le compte de l’exercice écoulé est
arrêté et le budget du prochain exercice est dressé. L’un et l’autre
sont soumis à l’assemblée générale ordinaire.
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Art. 20. L’assemblée générale ne peut statuer valablement sur
une modification des statuts et sur la dissolution de l’association
que lorsque les deux tiers des membres associés sont présents ou
représentés. Toute modification des statuts, ainsi que toute dissolu-
tion doit être approuvée par au moins les deux tiers des suffrages
exprimés.

Art. 21. Les convocations aux assemblées générales se font par
simple lettre, signée par le président ou deux administrateurs, et
sont régies par les articles 5 et 6 de la loi du 27 juin 1921.

Le conseil d’administration fixe chaque année la date de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire qui doit se tenir dans le
courant du premier trimestre. Conformément au deuxième alinéa
de l’article 13 de la loi du 27 juin 1921, l’ordre du jour de cette
assemblée doit comporter l’approbation des comptes de l’exercice
écoulé, du budget du prochain exercice et du rapport social.

Après approbation des comptes, l’assemblée se prononce par un
vote sur la décharge à donner aux administrateurs.

Art. 22. En cas de dissolution, le liquidateur désigné par l’assem-
blée générale affectera l’actif à une ou plusieurs œuvres dont le but
est analogue à celui de la présente association.

Art. 23. En ce qui concerne les points non prévus dans les
présents statuts, les membres doivent se référer à la loi du
27 juin 1921. Ils sont tenus de se conformer à cette loi. Les
dispositions de cette loi, auxquelles les présents statuts ne dérogent
pas expressément sont considérées comme écrites et les clauses qui
seraient contraires aux dispositions consécutives de cette loi,
seraient considérés comme non écrites.

Fait en trois exemplaires à Bruxelles, le 12 mai 2000.
Le conseil d’administration a désigné comme secrétaire général,

M. G. Paquet.
En application de l’article 12 des statuts, le conseil d’administra-

tion a délégué à M. G. Paquet, la gestion journalière pour laquelle il
disposera de la signature sociale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. André, Pierre, rue Saint-Brice 44, 7500 Tournai.
Mme Asscherickx, Christiane, drève de Rivieren 112,

1083 Bruxelles.
M. Bierset, Barthélemy, rue Parfond’vaux 12, 4671 Saive.
M. Bonniver, Vital, place de Neuville 7, 5600 Neuville (Philippe-

ville).
Mme Bottemanne, Emilie, rue P. Wincqz 97, 7060 Soignies.
Mme Boulanger, Jeanne-Marie, rue Jules Cornet 8a 3, 7000 Mons.
Mme Caprace, Denise, rue d’Ourthe 33, 6670 Gouvy.
M. Clamot, Arthur, rue Gaie 5, 5140 Ligny.
M. Desmet, Alain, rue Saint-Joseph 8, 7700 Mouscron.
M. Dhanis, Tony, rue Joseph II 34, 1000 Bruxelles.
M. Dhanis, Christian, rue Haut-de-Sambre 1, 6530 Thuin.
M. Fievet, Joseph, rue du Chêne 6A, 6530 Thuin.
M. Flagothier, Georges, rue du Loup 19, 4140 Sprimont.
Mme Gerondal, Micheline, boulevard Anspach 111-115,

1000 Bruxelles.
M. Hallet, Jean, avenue du Bois de la Chapelle 88, 1380 Lasne.
M. Halleux, Léopold, avenue J. Jardon 79, 4801 Stembert.
M. Hillewaert, Valère, rue A. Vandenplassche 17, 7700 Mouscron.
M. Honorez, Philippe, rue des Canonniers 3, 7000 Mons.
Mme Hotton, Brigitte, rue Netzer 23, 6700 Arlon.
Mme Hujoel, Claire, chaussée de Wavre 1425, 1160 Bruxelles.
Mme Keunebrock, Marie-Laure, rue Notre-Dame 1,

5650 Walcourt.
M. Laruelle, Guy, place du XX Août 38, 4000 Liège.
M. Lebrun, Marcel, rue du Parc Communal 3, 5570 Beauraing.
M. Leusch, Etienne, Herbersthalerstrasse 69, 4700 Eupen.
M. Mathues, Philippe, rue Stilmant 74, 6240 Pironchamps.
Mme Michel, Renée, rue du Douaire 40, 6150 Anderlues.
M. Modave, Thierry, boulevard des Archers 54, 1400 Nivelles.
M. Moinil, Franck, rue du Douaire 40, 6150 Anderlues.
M. Namurois, Jean-Michel, rue du Douaire 40, 6150 Anderlues.
Mme Crapez-Nisot, Arlette, chaussée de Haecht 579,

1031 Bruxelles.
Mme Overlot, Marie-Josèphe, chaussée de Haecht 579,

1031 Bruxelles.

M. Paquet, Gérard, chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles.
M. Pietquin, Patrick, chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles.
M. Quinet, Jean-Paul, rue du Douaire 40, 6150 Anderlues.
M. Rauw, Roger, Neustrasse 92, 4700 Eupen.
Mme Richart, Jeannine, rue Crimont 1, 7890 Ellezelles.
Mme Schmitz, Françoise, rue Laoureux 25, 4800 Verviers.
Mme Seutin, Marie-Jeanne, rue du Douaire 40, 6150 Anderlues.
M. Simon, Jean-Claude, rue du Moulin du Diable 74,

7500 Tournai.
M. Surquin, Gérard, avenue du Printemps 62, 1410 Waterloo.
Mme Thomas, Jocelyne, avenue des Combattants 20, 5500 Dinant.
M. Valenne, Robert, rue de la Justice 35, 7170 Marche-lez-Ecaus-

sinnes.
M. Van Camberg, Jean-Pierre, rue du Lombard 8, 5000 Namur.
M. Van Tichelen, Bernard, chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles.
M. Warnier, Guillaume, rue de la Cueillette 7, 1180 Bruxelles.

N. 1850 (25097 — 25097P)
De Gouden Lepeltjes Universeel Centrum voor Democratie,

Multiculturaliteit, Pluraliteit en Spiritualiteit,
afgekort : « Demuplus »

Strijdhoflaan 87
2600 Berchem

Identificatienummer : 1850/2001

STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « Stichting De Gouden
Lepeltjes Universeel Centrum voor Democratie, Multiculturaliteit,
Pluraliteit en Spiritualiteit », afgekort : « Demuplus v.z.w. ».

Het is een socio-culturele vereniging met een open en niet elitair
beperkend karakter.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Berchem, Strijd-
hoflaan 87.

Op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan hij
overgebracht worden naar een andere gemeente of stad in België.

De vereniging kan in Europa en daarbuiten vestigingen openen
volgens de reglementeringen op de internationale verenigingen. Er
zal dan een internationale uitvoerende raad samengesteld worden.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel - hoofdzakelijk door het
verstrekken van onderwijs en andere ondersteunende acties en
inbrengen - bij te dragen tot de ethische, morele, culturele en sociale
vorming en de verbetering van geestelijk en lichamelijk welzijn in
het algemeen en tot de verwezenlijking van democratische ideeën
en de bewustwording van multiculturaliteit, pluraliteit en spiritua-
liteit in het bijzonder; het bevorderen en het stimuleren van goede
wil en het vestigen van juiste menselijke verhoudingen op alle
vlakken van het menselijk bestaan; het ontwikkelen van de spiri-
tuele aanleg en bekwaamheid van de mens opdat hij/zij zich beter
kan integreren in de mensheid en de natuur zodat opnieuw
natuurlijke verhoudingen ontstaan tussen de mensheid en de
andere natuurrijken; het stimuleren van het universeel bewustzijn
door de bekendmaking van éénmakende principes; het planetair
bewustzijn van de mens aan te wakkeren met respect voor alle leven
-in de meest ruime zin van het woord op deze planeet en in de
ruimten daarbuiten. Zij richt zich tot organisaties en individuen
zonder beperking van leeftijd, geslacht, cultuur, etnische afkomst,
nationaliteit, financiële - scholings- of vormingsachtergronden noch
filosofische, religieuze en politieke opvattingen die niet in strijd zijn
met de principes en de waarden van democratie, multiculturaliteit,
pluraliteit en spiritualiteit. Zij heeft tot doel als link te fungeren
tussen al deze organisaties en/of individuen die zich bij haar willen
aansluiten.

De vereniging kan werken, verenigingen, en organisaties
scheppen die door hun werking bijdragen tot de verwezenlijking,
onder om het even welke vorm, van de doeleinden nagestreefd door
Demuplus, of eraan deelnemen of er zich belangen in vormen van
welke aard zij ook wezen.
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Om deze doelstellingen te bereiken, ontplooit of steunt ze onder
meer volgende activiteiten :

1° het ontwikkelen en het geven van lessen, leertrajecten, info-
sessies en het voeren van bewustzijnsbevorderende campagnes. Het
inrichten van vorming gevende lezingen, debatten, colloquia,
studiedagen, congressen, workshops, demonstraties enz. zowel in
binnen- als buitenland. Het organiseren van presentaties, tentoon-
stellingen, film-, dans-, toneel- en muziekavonden of andere multi-
culturele evenementen zowel in binnen als buitenland;

2° het stimuleren, het uitbouwen, het vormen en het uitvoeren
van structuren die via een geı̈ndividualiseerde trajectbegeleiding
werkzoekenden van moeilijk te plaatsen groepen opnieuw kunnen
doen integreren in aangepaste tewerkstellingsprojecten;

3° het uitbouwen van een nationaal en internationaal netwerk om
als link te dienen en contacten mogelijk te maken tussen spontaan
ontstane en bewust uitgebouwde kernen van individuen en vereni-
gingen die dezelfde doelstellingen nastreven als Demuplus;

4° het verzamelen, bestuderen en beschikbaar stellen van studie-
en werkmateriaal;

5° het uitgeven of doen uitgeven en meewerken aan vorming
gevende publicaties;

6° het fungeren als meldpunt, steunpunt en link voor die organi-
saties en individuen die een doel nastreven dat aansluit bij de
doelstellingen van Demuplus;

7° het bijstaan en coördineren van acties die ondernomen worden
door individuen en organisaties die aansluiten bij de doelstellingen
van Demuplus.

De vereniging mag belangen hebben in alle verenigingen die,
geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig of gelijkwaardig doel
nastreven. De vereniging mag onroerende en roerende goederen
kopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren en verhuren. Zij mag
tevens elke handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat
die haar zouden toegekend worden door personen of om het even
welk organisme, ontvangen onder voorbehoud van de goedkeuring
door haar raad van bestuur, overeenkomstig artikel 16 van de wet
van 27 juni 1921. Het is de raad van bestuur toegelaten voor een
bepaald project een inschrijvingslijst in omloop te brengen waarop
een inschrijver zijn naam kan vermelden en het bedrag waartoe hij
zich verbindt aan de vereniging te storten.

Deze opsomming is geenszins beperkend en louter als voorbeeld.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan
op elk ogenblik ontbonden worden.

HOOFDSTUK II
Leden : toetredingen, rechten, verplichtingen, uittredingen.

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt zonder
dat het minder dan drie mag bedragen.

De eerste leden zijn de oprichters/sters. Er zijn werkende,
gewone toetredende en ereleden.

De niet-werkende leden hebben alleen de rechten en verplich-
tingen welke bepaald worden in een huishoudelijk reglement.

In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de
zakelijke verbintenissen van de vereniging.

Art. 6. De raad van bestuur kan beslissen om bij de toetreding
van de leden een jaarlijkse bijdrage te vragen, vastgesteld door de
algemene vergadering. Het bedrag en de modaliteiten van betaling
worden vermeld in het huishoudelijk reglement.

Art. 7. Het lidmaatschap is vrij en vrijwillig. De deelnemende
individuen en verenigingen behouden hun autonomie en initiatief-
recht. Elke lidvereniging is zelf verantwoordelijk tegenover de over-
heid van het land waarin het is gevestigd of zich vestigt en
respecteert de internationale reglementeringen inzake verenigingen.

Art. 8. De leden verplichten zich de statuten van de vereniging
te onderschrijven en hun oprechtheid te bewijzen door de dagelijkse
werking van hun organisatie en/of de publieke uitspraken van hun
ideeën. Bovendien wordt er aan de toetredende organisaties
gevraagd hun intentieverklaring neer te leggen op de zetel van
Demuplus. Bij ontbreken ervan kan zelfs de betaling van de
jaarlijkse bijdrage geen bewijs vormen van lidmaatschap.

Art. 9. De leden kunnen uit eigen overweging hun lidmaatschap
herroepen. Hiertoe moeten zij aan de raad van bestuur een ontslag-
brief overmaken. Een opzeggingstermijn van drie maanden dient in
acht genomen te worden.

Art. 10. Oneerlijke verklaringen van de kandidaat leden bij de
toetreding worden met schrapping bestraft evenals attitudes,
handelingen, geschriften, acties en uitspraken van een lid die niet
stroken met de doelstellingen van Demuplus. De uitsluiting wordt

uitgesproken door een democratisch besluit van de algemene verga-
dering, die ook de datum van uitsluiting bepaalt. De betaalde
bijdrage van een uitgesloten lid wordt niet terugbetaald. De ontslag
nemende of uitgesloten leden hebben geen recht op het maatschap-
pelijk bezit. Zij kunnen geen afrekening eisen, geen zegels doen
leggen noch boedelbeschrijving vorderen. De uitgesloten of ontslag
nemende leden kunnen bovendien geen terugbetaling van bijdrage
vorderen.

HOOFDSTUK III. — Werkingsmiddelen der vereniging

Art. 11. De werkingsmiddelen van de vereniging zijn samenge-
steld uit :

a) de bijdrage waarvan sprake in artikel 6 van onderhavig statuut;
b) de inkomsten die de vereniging kan verwerven uit eigen

activiteiten;
c) de giften, subsidies, toelagen of legaten die aan de vereniging

zouden toegekend worden overeenkomstig artikel 3 van onder-
havig statuut.

HOOFDSTUK IV. — Beheer, toezicht, dagelijks bestuur

Art. 12. De algemene vergadering is de hoogste bestuursin-
stantie van de vereniging. Ze komt minstens éénmaal per jaar bijeen.

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden
vermeld onder artikelen 28 en 29 van onderhavige statuten. De
werkende leden zijn allen stemgerechtigd.

Art. 14. De algemene vergadering is slechts geldig samengesteld
wanneer ten minste de helft plus één van de stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd is. Elk lid van de algemene vergadering kan zich
door een ander lid van de algemene vergadering laten vertegen-
woordigen door schriftelijke volmacht te geven. Elk van de aanwe-
zige bestuurders/sters kan maximum één volmacht dragen.

Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden dient een nieuwe
algemene vergadering met dezelfde dagorde te worden samenge-
roepen, die op dat ogenblik geldig kan beslissen, welke ook het
aantal stemgerechtigde aanwezigen is; De beslissingen worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen der stemgerechtigde aanwezige leden, tenzij in de
gevallen beoogd bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 15. De algemene vergadering heeft de macht om statuten te
wijzigen, de begroting en de rekeningen te bekrachtigen, de leden
van de raad van bestuur te benoemen en te ontslaan, de aanvaar-
ding, de erkenning en uitsluiting van leden te regelen, een revisor
aan te stellen en te ontslaan en de ontbinding van de vereniging te
regelen.

Art. 16. De bijeenroeping van de algemene vergadering
geschiedt door de raad van bestuur per gewone brief ten minste
acht dagen vóór de vergadering. De vergadering moet bijeenge-
roepen worden in de gevallen voorzien in de statuten of wanneer
ten minste één vijfde van de oprichters erom verzoekt.

Art. 17. De werkzaamheden van de algemene vergadering
worden geleid door de voorzitter/ster en bij afwezigheid van deze
laatste door de medevoorzitter/ster, of door het oudste stemgerech-
tigde aanwezige lid.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgetekend in notulen, getekend door de voorzitter/ster en de
secretaris(esse) en betekend aan de leden per gewone brief.

Art. 19. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit de onder artikel 30 vermelde leden.

Art. 20. De raad van bestuur behartigt de materiële en morele
belangen van de vereniging. De raad van bestuur kiest onder zijn
leden een voorzitter/ster, een medevoorzitter/ster, een secretari-
s(esse) en een penningmeester(es). De werkzaamheden van de raad
van bestuur worden geleid door de voorzitter/ster en bij afwezig-
heid van deze laatste door de medevoorzitter/ster of door het
oudste aanwezige lid. De rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als
verweerder, worden door de raad van bestuur gevoerd, op benaar-
stiging van de voorzitter/ster of bij diens/haar ontstentenis van de
door hem/haar aangeduide gedelegeerde.

Art. 21. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per
jaar op uitnodiging van de voorzitter/ster of op verzoek van ten
minste één vijfde der leden. Hij kan slechts geldig beraadslagen
indien ten minste de helft plus één van de leden aanwezig zijn. Elke
bestuurder/ster kan zich door een ander lid van de raad van
bestuur laten vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht te
geven. Elk van de bestuurders/sters kan maximum één volmacht
dragen. Indien niet is voldaan aan deze voorwaarden dient een
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nieuwe bijeenkomst met dezelfde dagorde te worden samenge-
roepen die op dat moment geldig kan beslissen, welk ook het aantal
aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter(s-
ter) of zijn plaatsvervanger(ster) beslissend. Hij/zij kan de reeds
uitgebrachte stem niet wijzigen. De beraadslagingen en de beslis-
singen worden opgetekend in notulen, getekend door de
voorzitter/ster en de secretaris(esse) en betekend aan de leden per
gewone brief.

Art. 22. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheden om iedere akte van bestuur of van beschikking te
doen die de vereniging of de verwezenlijking van haar doel
aanbelangt. Hij heeft in zijn bevoegdheid de akten die niet door de
wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. Hij heeft de bevoegdheid om, op zijn autoriteit
alleen, al de beslissingen te nemen die, zoals omschreven in artikel 3
van deze statuten, onder het maatschappelijk doel vallen. Hij zal,
inzonderheid, alle betalingen doen en ontvangen en hiervan kwijt-
schriften eisen of geven, iedere deposito doen of ontvangen; ieder
roerend of onroerend goed, nodig om het doel te verwezenlijken
waarvoor de vereniging is opgericht, verwerven, verkopen, ruilen,
uitbaten, huren en verhuren; alle private of officiële toelagen, giften,
schenking onder levenden of legaten aannemen of ontvangen; alle
contracten, overeenkomsten aangaan; iedere indeplaatsstelling
toestaan en aannemen.

Art. 23. De raad van bestuur beschikt evenwel over de mogelijk-
heid het dagelijks bestuur van de vereniging in opdracht te geven,
met de maatschappelijke handtekeningen aan dit bestuur
verbonden, aan de voorzitter/ster, de secretaris(esse) en de
penningmeester(es).

Art. 24. Het mandaat van lid van de vereniging is onbezoldigd
en neemt automatisch een einde wanneer deze functie eindigt die
hem/haar het recht gaf op die hoedanigheid aanspraak te maken.

HOOFDSTUK V. — Rekeningen, begroting
Art. 25. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt

op 31 december.
Art. 26. Op het einde van elk dienstjaar worden de rekeningen

afgesloten en dit voor de eerste maal op 31 december 2001.
De raad van bestuur maakt de rekeningen der ontvangsten en

uitgaven van het verlopen dienstjaar op, evenals de begroting voor
het komend dienstjaar. Hij legt ze overeenkomstig artikel 14 van
deze statuten, aan de algemene vergadering, ter bekrachtiging voor.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening
Art. 27. De ontbinding en de vereffening worden geregeld door

de artikelen 8 en 22 van de wet van 27 juni 1921.
In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering

die ze heeft uitgesproken ten minste één vereffenaar aanduiden.
Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om

welke reden dan ook, zal het netto overblijvend actief, na
aanzuivering der schulden en lasten, overgemaakt worden aan een
vereniging waarvan het doel zoveel mogelijk analoog moet zijn aan
dit van de tegenwoordige vereniging en die door de algemene
vergadering zal worden aangeduid.

HOOFDSTUK VII
Oprichters/sters, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering

Art. 28. De oprichters/sters van de vereniging zijn :
Mevr. Weckx Godelieve C.L., Mevr. De Roover Christiane, de heer

Ledegen Christiaan, de heer Brahim Alioua.
Art. 29. Raad van bestuur
De eerste raad van bestuur van de vereniging is als volgt

samengesteld :
Voorzitster : Weckx Godelieve, bediende, Strijdhoflaan 87 te

2600 Berchem.
Medevoorzitters :
Ledegen Christiaan, bediende, Akkerwindestraat 6 te

2050 Antwerpen.
Brahim Alioua, bediende, Bevrijdingslaan 113 te 9200 Dender-

monde.
Penningmeesteres/secretaris : De Roover Christiane, bediende,

G.Gezellelaan 22 te 2640 Mortsel.
Als afgevaardigde bestuurster wordt Godelieve Weckx benoemd.
Al deze leden hebben de Belgische nationaliteit of staan als niet-

Belg ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister.
(Volgen de handtekeningen.)

WIJZIGING STATUTEN — HANDTEKENING

Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2000

1. Goedkeuring van de statuten.
Artikel 1 wordt verduidelijkt als volgt :
De vereniging draagt als naam : « Stichting De Gouden Lepeltjes,

Universeel Centrum voor Democratie, Multiculturaliteit en Spiri-
tualiteit », afgekort : « Demuplus v.z.w. ».

Artikel 26 wordt aangepast als volgt :
Op het einde van elk dienstjaar worden de rekeningen afgesloten

en dit voor de eerste keer op 31 december 2001. De statuten worden
vervolgens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Bijeenroeping van de eerste buitengewone algemene vergade-
ring en benoeming van de eerste raad van bestuur. De oprichters
vormen de eerste raad van bestuur, zoals in de statuten opgenomen.

3. Benoeming van de afgevaardigde bestuurster.
Zoals in de statuten op genomen, wordt Godelieve Weckx

benoemd tot afgevaardigde bestuurster. Zij zal een bankrekening
openen, waarvoor de volmachten en handtekeningen toegewezen
worden als volgt :

voor bedragen tot BEF 25 000 zal Godelieve Weckx alleen tekenen.
voor bedragen tussen BEF 25 001 en BEF 100 000 zullen twee

handtekeningen nodig zijn, van Godelieve Weckx en Christiane
De Roover of Christiaan Ledegen.

voor bedragen groter dan BEF 100 000 zullen de handtekeningen
samen vereist zijn van Godelieve Weckx, Christiane De Roover,
Christiaan Ledegen en Brahim Alioua.

Deze handtekeningen gelden zowel voor overschrijvingen, opne-
mingen en betalingen cash als per check, bij de bank- en andere
financiële instellingen. De afgevaardigde bestuurster zorgt ook voor
de volmachten op de post.

4. Varia.
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met eenparig-

heid van stemmen.
Betreffende de inrichting van het secretariaat wordt vastgelegd

dat tot de definitieve inrichting van de materiële infrastructuur van
het secretariaat, Godelieve Weckx de ruimten en de meubelen voor
bureel en vergaderzaal ter beschikking stelt, en dat Christiaan
Ledegen de PC, printer en laptop ter beschikking stelt, beiden op
de zetel van Demuplus.

De voorzitster sluit de vergadering en wenst de oprichters en
Demuplus een vredevolle en vruchtbare toekomst.

In Klank, Licht en Liefde.

(Get.) Christiane De Roover (Get.) Godelieve Weckx,
secretaris. voorzitster.

N. 1851 (25403)
« De As »

Reenstraat 14
2370 Arendonk

Identificatienummer : 10949/86

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van v.z.w. « De As », heeft in haar
statutaire algemene vergadering van 11 mei 2000, tot leden van de
raad van bestuur gekozen als :

Voorzitter : Anaf, Peter, Waterloopstraat 27, 2300 Turnhout, Belg.
Ondervoorzitter : Van Tigchelt, Rik, Klein Ravels 17, 2380 Ravels,

Belg.
Secretaris : Bluekens, Josée, Looiweg 7, 2330 Merksplas, Belg.

Andere leden :
Herrijgers, Adriaan, Prinsenpad 140, 2310 Rijkevorsel, Belg.
Uyttenhove, Dries, De Bergen 80, 2370 Arendonk, Belg.
Hulselmans, Luc, Biesheuvelstraat 4, 2370 Arendonk, Belg.
Dielis, Karel, Dennenstraat 6, 2330 Merksplas, Belg.
Van Gompel, Frank, Vooreel 29, 2380 Ravels, Belg.

(Get.) Anaf, Peter, (Get.) Bluekens, Josée,
voorzitter. secretaris.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk 1151



N. 1852 (24963)
Opvang Antwerpen

Korte Ypermanstraat 32
2060 Antwerpen

Identificatienummer : 21280/91

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR

De algemene vergadering heeft besloten de v.z.w. te ontbinden
met ingang van 1 december 2000 en heeft als vereffenaar benoemd :

Coeckelberghs, Hilde, lerares, Wattiezplaats 12, 2650 Edegem.
De algemene vergadering van 23 november 2000 aanhoort het

verslag van de vereffenaar Hilde Coeckelberghs, die stelt dat alles
in functie van de vereffening al gebeurde en de vereffening derhalve
kan worden afgesloten.

De algemene vergadering besluit daarom :
tot afsluiting van de vereffening;
tot ontlasting van de vereffenaar Hilde Coeckelberghs;
het aanwezige nettoactief evenals alle mogelijke later verworven

activa zoals legaten en schenkingen over te dragen aan Opvang
v.z.w. met identificatienummer 4765/79.

Hilde Coeckelberghs,
voorzitter.

N. 1853 (24889)
Communauté Jésuite du Sacré-Cœur

Rue de Montigny 50
6000 Charleroi

Numéro d’identification : 299/22

NOMINATIONS — DÉMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’assemblée générale extraodinaire de l’a.s.b.l.
« Communauté Jésuite du Sacré-Cœur » en date du
20 novembre 2000 ont été nommés administrateurs MM. Daniel
Sonveaux et Christian De Deckere en remplacement de
MM. Charles Delhez et Paul Mayence, démisionnaires.

A l’issue de l’assemblée générale, les administrateurs MM. Daniel
Sonveaux, Antoine de Lannoy et Christian De Deckere se réunissent
et constituent comme suit le bureau du conseil :

Président : M. Daniel Sonveaux.
Vice-président : M. Antoine de Lannoy.
Secrétaire-trésorier : M. Christian De Deckere.

Certifié conforme :

(Signé) Antoine de Lannoy,
administrateur.

N. 1854 (24873)
Le Toucan

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 575/91

NOMINATIONS — MODIFICATIONS AUX STATUTS

Lors de sa réunion du 5 avril 2000, l’assemblée générale de
l’association a :

1. Procédé à l’élection de deux nouveaux administrateurs :
Boland, Vincent, ingénieur retraité, avenue de l’Escrime 64, à

1150 Bruxelles, qui reprend la fonction de trésorier.
Rabier, Marie-Hélène, journaliste, rue Van Hammée 45, à

1030 Bruxelles.
2. Décide, conformément à l’article 3 de ses statuts, de scinder les

activités de l’association en trois services différents :
Le Toucan aide aux jeunes (AMO).
Le Toucan-animation (l’appellation « Le Toucan-Cité modèle » est

abandonnée).
Le Toucan partenariat.

(Signé) Charlot, J.-L.,
administrateur-directeur.

N. 1855 (24525)
Entr’aide et Santé

4000 Liège

Numéro d’identification : 290/62

NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal
de la réunion de l’assemblée générale du 29 juin 2000

Renouvellement du conseil d’administration, conformément à
l’article 7 des statuts.

L’assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour un
terme de trois ans :

M. Alphonse Dewandre, rue du Bief 57, 4652 Xhendelesse.
M. Jacques Henry, Verleumont 7, 4990 Lierneux.
M. Louis Kinet, avenue E. Leburton 106, 4300 Waremme;
Dr Dominique Legrand, avenue de la Résistance 358,

4630 Soumagne.

Pour copie conforme :

(Signé) Guy Pirmolin,
président.

N. 1856 (24979)
Internationale Kantbiennale, Hedendaagse Kunst

1000 Brussel

Identificatienummer : 121/83

BENOEMINGEN

Buitengewone algemene vergadering van 20 september 2000

De buitengewone statutaire algemene vergadering benoemt tot
lid van de raad van bestuur van de vereniging en dit tot na de
algemene vergadering van 2003 : Mevr. Anne Vandenbulcke,
archivaris-conservator van de stad Brussel, E. Plaskylaan 210, bus 2,
te 1030 Brussel.

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de raad van bestuur van 20 september 2000

De bestuursleden benoemt tot voorzitster van de kunstraad :
Mevr. Anne Vandenbulcke, archivaris-conservator van de stad
Brussel, E. Plaskylaan 210, bus 2, te 1030 Brussel.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Marion Lemesre,
voorzitster.

N. 1857 (25804)
Service d’Entraide Tiers Monde

7000 Mons

Numéro d’identification : 6989/80

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

L’assemblée prend acte de la démission de Mlle Bastin, Monique,
de son poste de directrice chargée de la gestion journalière.

Cette démission prend cours le 31 décembre 2000.
L’assemblée nomme Mme Delhaye, Marie-Claire, rue de Clair-

fayt 2, 7131 Waudrez, comme directrice chargée de la gestion
journalière à la date du 1er janvier 2001.

Les dons d’intentions de messe et ceux destinés à couvrir des
projets exclusivement pastoraux sont désormais exclus de l’a.s.b.l.
« Service d’Entraide Tiers-Monde »; ces dons sont gérés par une
association de fait « projets pastoraux » disposant d’un compte
propre.

Fait à Mons, le 14 décembre 2000.

(Signé) Paul Scolas, (Signé) Eugène Collard,
président. administrateur délégué.
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N. 1858 (24067 — 24067P)
Football Club de Honnay

Rue du Centre
5570 Honnay

Numéro d’identification : 1858/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Daniel Barbier, employé, rue du Château 86, 5570 Honnay;
Philippe Dewagne, agriculteur, rue de la Potale 10, 5570 Gozin;
Jacques Deloyer, employé SNCB, rue du Plantis 11, 5570 Honnay;
Georges Dupont, fonctionnaire, rue du Centre 43, 5570 Honnay;
Jean-Marie Marlair, menuisier, route de Wellin 94,

5570 Pondrôme;
Michel Ridelle, agriculteur, rue du Centre 8, 5570 Honnay,

tous de nationalité belge.
Il a été convenu de constituer une association sans but lucratif,

conformément à la loi du 27 juin 1921 et d’arrêter ses statuts comme
suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, durée, objet

Article 1er. L’association a pour dénomination : a.s.b.l. « Football
Club de Honnay ».

Art. 2. Le siège social de l’association est fixé à Honnay, rue du
Centre 43.

Il peut être transféré en tout autre endroit du village de Honnay
(Beauraing), du canton de Dinant, sur simple décision du conseil
d’administration, statuant à la majorité des trois quarts de ses
membres.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

Art. 4. L’association a pour objet de participer aux championnats
de football de l’Union Royale belge des Sociétés de Football
-Associations (U.R.B.S.F.A.).

L’association pourra posséder, acquérir, prendre ou donner en
location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation
de son objet et, au besoin, emprunter et hypothéquer.

Elle peut poser tous actes se rapportant directement ou indirec-
tement à cet objet.

TITRE II. — Membres

Art. 5. Le nombre des membres ne peut être inférieur à trois. Les
premiers membres sont les fondateurs soussignés.

Art. 6. L’association se compose de membres d’honneur et de
membres effectifs.

Sont membres d’honneur les personnes physiques ou morales qui
ont rendu à l’association des services éminents.

Ils sont convoqués à l’assemblée générale de l’association.
Ils participent aux débats avec une voix consultative.
Sont membres effectifs, les personnes physiques et les personnes

morales, admises en qualité de membres effectifs, conformément
aux présents statuts.

Ils sont convoqués à l’assemblée générale de l’association et y
disposent chacun d’une voix délibérative.

Art. 7. La demande d’admission en qualité de membre effectif est
adressée par écrit au conseil d’administration qui statue à la
majorité simple et au scrutin secret.

L’admission de nouveaux membres d’honneur est décidée souve-
rainement par l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois
quarts des voix et au scrutin secret, sur proposition du conseil
d’administration.

Art. 8. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se fait de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

Sera exclu, tout membre dont l’attitude, les propos ou les écrits,
le comportement public ou privé ou des déclarations exprimées en
dehors de l’assemblée générale, seraient incompatibles avec l’objet
social ou porteraient atteinte au renom de l’association ou entrave-
raient son action.

L’assemblée générale apprécie et statue souverainement, sur
proposition du conseil d’administration, à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés. Elle ne peut cepen-
dant le faire qu’après avoir convoqué l’intéressé, par lettre recom-
mandée à La Poste, huit jours au moins avant la date de la réunion.

Les associés sont libres de se retirer de l’association à tout
moment.

La demande de démission sera notifiée, par lettre recommandée
à La Poste, au président.

Art. 9. Le montant de la cotisation des membres effectifs est fixé
annuellement par l’assemblée générale, sur proposition du conseil
d’administration.

Le montant maximum de la cotisation annuelle des membres
effectifs est fixé à mille francs. Seuls les membres effectifs en ordre
de cotisation pourront prendre part au vote lors de l’assemblée
générale.

Les membres n’encourent aucune obligation personnelle du chef
des engagements de l’association. Ils n’ont pas à répondre de ses
dettes sur leurs propres biens.

Art. 10. Les membres associés, démissionnaires ou exclus, de
même que les héritiers ou ayants droit d’un membre, n’ont, à ce
titre, aucun droit à faire valoir sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Ils ne peuvent
réclamer le remboursement de cotisations ou apports éventuels.

TITRE III. — Administration, conseil d’administration

Art. 11. L’association est administrée par un conseil élu par
l’assemblée générale et composé de trois membres au moins.

Art. 12. Les administrateurs sont élus pour un terme de cinq ans.
Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immé-
diatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale
peut conférer le titre honorifique de leurs fonctions aux anciens
administrateurs de l’association. Quand il le juge utile, le président
du conseil d’administration peut inviter les administrateurs hono-
raires à assister aux séances du conseil, mais avec voix consultative
seulement.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs
par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas,
l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection
définitive.

L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé
pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’adminis-
trateur qu’il remplace.

Le conseil d’administration peut inviter pour consultation toute
personne de son choix.

Art. 13. Le conseil d’administration délibère valablement si sont
présents ou représentés au moins la moitié de ses membres. Le
conseil choisit parmi ses membres un président, un ou plusieurs
vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. En l’absence du prési-
dent ses fonctions sont exercées par le vice-président désigné par
lui, à cet effet.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit au siège social ou à
l’endroit indiqué dans la convocation, sur convocation de son prési-
dent ou du secrétaire, chaque fois que l’intérêt de l’association
l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.

La convocation contient mention de l’ordre du jour, de la date et
de l’heure fixés. Elle est adressée par écrit sous forme de lettre
ordinaire, expédiée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de
parité, la proposition est rejetée. Le vote ne sera secret que si le
conseil en décide ainsi, et pour les votes relatifs à des questions de
personnes.

Un administrateur peut donner procuration écrite à un autre
administrateur pour le représenter. Toutefois, aucun administrateur
ne peut représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration et la gestion de l’association. Il exerce tous les
pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas à
l’assemblée générale ou à une autre autorité.
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La révocation des membres est soumise aux conditions prévues
dans la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.

Si une décision concerne un administrateur, son conjoint, son
parent ou allié jusqu’au quatrième degré, lui-même ne prend pas
part à la délibération et ne peut donner procuration.

Le conseil peut poser tous les actes tant d’administration que de
disposition. Pour tous les actes de disposition, l’association ne
s’engagera que par son conseil d’administration qui pourra délé-
guer un ou plusieurs de ses membres à la signature de toute pièce
ou acte.

Le conseil peut conférer certains pouvoirs spéciaux à un ou
plusieurs mandataires.

Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-
verbaux signés par le président et le secrétaire. Ils sont inscrits ou
reliés dans un registre spécial. Les copies ou extraits à produire en
justice ou ailleurs sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 15. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au non de l’association, par le
conseil d’administration, représenté par le président et le secrétaire
ou par deux administrateurs.

De même, l’association sera valablement représentée dans tous les
actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou minis-
tériel, par le président et le secrétaire ou par deux administrateurs.

TITRE IV. — Du bureau

Art. 16. Le bureau se compose du président, du vice-président,
du secrétaire et du trésorier.

Le bureau peut inviter toute personne de son choix pour consul-
tation.

Art. 17. Le bureau assume la gestion journalière de l’association.
Les attributions du bureau du conseil d’administration sont les
suivantes :

1. Il assure la gestion journalière de l’association.
2. Il prend toutes mesures et établit tous services qu’il juge utiles

à l’administration de l’association et à ses travaux.
3. Il assure la perception des cotisations des membres et des autres

revenus de l’association et fait toutes les dépenses utiles ou néces-
saires à son administration et à ses travaux.

4. Il soumet au conseil d’administration toutes les propositions
qu’il juge utile et prépare ses réunions.

5. Il répartit entre ses membres les différentes fonctions du
bureau.

6. Il veille à l’observation des statuts et règlements de l’associa-
tion.

7. Il engage et révoque le personnel de l’association.

Art. 18. Le bureau ne peut délibérer et statuer valablement que
si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix.

Les délibérations du bureau sont consignées dans des procès-
verbaux signés par le président et le secrétaire.

Ils sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés

par le président ou le secrétaire.
Le bureau peut conférer certains pouvoirs spéciaux à un ou

plusieurs mandataires.

TITRE V. — Commissaires

Art. 19. Un ou plusieurs commissaires sont chargés de surveiller
la gestion des biens de l’association et d’en faire rapport à
l’assemblée générale ordinaire.

Art. 20. Le ou les commissaires sont nommés par l’assemblée
générale parmi les membres ou en dehors d’eux, pour un terme de
trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour justes
motifs.

La fonction de commissaire est incompatible avec celle de
membre du conseil d’administration.

TITRE VI. — Assemblée générale

Art. 21. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation.

Sont réservées à ses compétences :
1. Les modifications aux statuts sociaux;
2. La nomination et la révocation des administrateurs et des

commissaires;
3. L’admission des membres d’honneur;

4. L’approbation des budgets et des comptes annuels, qui
comprennent le bilan, le compte de résultats et, le cas échéant, des
annexes, ainsi que la fixation du montant de la cotisation annuelle;

5. La dissolution volontaire de l’association;
6. Les exclusions de membres;
7. L’adoption du règlement d’ordre intérieur;
8. Toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou

statutairement réservés au conseil d’administration.

Art. 22. Il doit être tenu au moins une assemblée générale
ordinaire dans le courant du mois d’avril de chaque année. L’asso-
ciation peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout
moment par décision du conseil d’administration ou à la demande
d’au moins un cinquième des membres effectifs.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure, lieu mentionnés dans
la convocation. Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 23. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou par télécopie adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée
par le président ou le secrétaire, au nom du conseil d’administra-
tion.

L’ordre du jour est mentionné dans les convocations.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les

points inscrits à l’ordre du jour.

Art. 24. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire, lui-même, membre
effectif. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une procura-
tion.

Art. 25. Tous les membres effectifs ont droit de vote égal, chacun
disposant d’une voix.

L’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des
membres effectifs présents ou représentés.

En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
À la demande d’au moins un tiers de ses membres et en cas de

nomination, révocation ou suspension, l’assemblée vote au scrutin
secret.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions de l’assemblée
générale portant modification aux statuts, au règlement d’ordre
d’intérieur, exclusion d’un associé ou dissolution volontaire de
l’association, ne sont prises que moyennant les conditions spéciales
de présence prévue par la loi.

Les décisions ne seront prises qu’à la majorité des deux tiers des
membres présents ou représentés.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des
voix, il procède à un scrutin de ballottage entre les candidats qui
ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de
ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Art. 26. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire et
inscrit dans un registre spécial déposé au siège social. Les extraits à
en produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du
conseil d’administration ou le secrétaire ou par deux administra-
teurs.

TITRE VII. — Comptes annuels, budget, décharge

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se
termine le trente-et-un décembre.

Art. 28. Le conseil d’administration dresse les comptes annuels
de l’exercice écoulé, qui comprennent le bilan, le compte de résultats
et, les cas échéant, des annexes.

Il établit le budget du prochain exercice.
Chaque année, il fixe le jour et l’heure de l’assemblée générale

conformément aux règles statutaires. A l’ordre du jour figurent
l’approbation des comptes annuels et des budgets et la décharge aux
administrateurs.

TITRE VIII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 29. Le règlement d’ordre intérieur de l’association est
adopté par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’admi-
nistration.
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TITRE IX. — Dispositions spéciales

Art. 30. Les articles 6, 7, 11 et présent article ne peuvent être
modifiés qu’à l’unanimité des membres présents ou représentés à
l’assemblée générale délibérant conformément à l’article 8 de la loi
du vingt-sept juin mil neuf cent vingt-et-un et aux présents statuts.

Art. 31. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu ou
excepté par les présents statuts, il est fait référence à la loi du vingt-
sept juin mil neuf cent vingt et un.

TITRE X. — Dissolution, liquidation

Art. 32. En cas de dissolution ou de liquidation, l’avoir social et
les droits de l’association seront attribués à une association pour-
suivant un but analogue à l’objet social des présents statuts.

Art. 33. Dispositions transitoires.
Le nombre des premiers administrateurs est fixé à six.

Sont élus en qualité d’administrateurs :
Daniel Barbier, employé, rue du Château 86, 5570 Honnay.
Philippe Dawagne, agriculteur, rue de la Potale 10, 5570 Gozin.
Jacques Deloyer, employé SNCB, rue du Plantis 11, 5570 Honnay.
Georges Dupont, fonctionnaire, rue du Centre 43, 5570 Honnay.
Jean-Marie Marlair, menuisier, route de Wellin 94,

5570 Pondrôme.
Michel Ridelle, agriculteur, rue du Centre 8, 5570 Honnay.

prénommés.
Est nommé comme commissaire :

Alain Capelle, entrepreneur, rue de la Forge 28 à 5570 Honnay.
Le premier exercice social commence ce jour, pour se terminer le

trente et un décembre deux mille.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Et à l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci
déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination
des président, vice-président, secrétaire et trésorier.

A l’unanimité, le conseil décide :
d’appeler aux fonctions de :
Président : Jean-Marie Marlair, prénommé;
Vice-président : Michel Ridelle, prénommé;
Secrétaire : Georges Dupont, prénommé;
Trésorier : Philippe Dawagne, prénommé.

Fait à Honnay, le 20 juillet 2000.

(Signé) Jean-Marie Marlair, Michel Ridelles, Daniel Barbier,
Georges Dupont, Philippe Dawagne, Jacques Deloyer.

N. 1859 (25292)
Comité d’animation de Rivière

5170 Rivière

Numéro d’identification : 3693/2000

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale annuelle du 31 octobre 2000

Agnès Wauthelet, enseignante, chaussée de Dinant 137,
5170 Rivière, présidente.

Patrick Desmedt, indépendant, chaussée de Dinant 154,
5170 Profondeville, secrétaire.

Jean-Claude Wattiez, pensionné, route de Messe 21, 5170 Rivière,
trésorier.

Luc Delire, enseignant, rue du Rivage 17, 5170 Rivière.
Lawrence Delhauteur, agent des postes, route de Messe 31,

5170 Rivière.
Jean-Marie Golenvaux, garagiste, route de Messe 38, 5170 Rivière.
Benoît Marchal, ouvrier, route de Messe 28, 5170 Rivière.

(Signé) Agnès Wauthelet,
présidente.

N. 1860 (23588)
Vriendenkring van de Gemeenschapsscholen

O.L.G.A. te Avelgem

8580 Avelgem

Identificatienummer : 2405/46

NIEUWE STATUTEN

Op de algemene vergadering van 30 maart 2000, hebben de leden
na geldig bijeengeroepen te zijn, de statuten van de « Vriendenkring
van de Rijksscholen O.L.G.A. Avelgem » (identificatienummer :
2405/46), zoals deze gepubliceerd werden in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1985 onder het nummer 9554
opgeheven en vervangen door hetgeen wat volgt :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Naam

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « O.L.G.A. Vrienden-
kring van de Gemeenschapsscholen te Avelgem », vereniging
zonder winstoogmerk.

In haar betrekkingen met derden, mag zij ook gebruik maken van
een vertaling of afkorting.

Zetel

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 8580 Avelgem, Oude-
naardsesteenweg 20.

De zetel mag naar elk adres binnen de gemeente overgebracht
worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. Verdienstelijke leerlingen, kinderen van kansarme ouders, de

toegang tot de gemeenschapsscholen mogelijk maken, door het
verlenen van schoolboeken en studiebeurzen.

2. Het ondersteunen van materiële en morele belangen van de
gemeenschapsscholen, van de leerlingen, van het personeel en van
de oudleerlingen.

3. De samenwerking bevorderen tussen de oudleerlingen, het
personeel en de sympathisanten van iedere Avelgemse
gemeenschapsschool en van de gemeenschapsscholen onderling.

Actiemiddelen

Art. 4. Tot het bereiken van de in artikel 3 genoemde doelstel-
lingen, zal de vereniging gebruik maken van volgende actie-
middelen :

1. Inrichten van vergaderingen, feesten, uitstapjes, reizen, voor-
drachten, sportwedstrijden, leergangen, toneelvoorstellingen,
muziek, volksdansen, kunsttentoonstellingen, projecteren van
(documentaire) films en alle aangelegenheden van opvoedkundige
aard.

2. Alle nuttige propagandamiddelen.
3. Uitgeven van een tijdschrift.
4. Stichten van een school- en ledenbibliotheek.
5. Oprichten van jeugdgroeperingen.
6. Steun en medewerking verlenen aan alle verenigingen die de

belangen van de scholengroep en het Gemeenschapsonderwijs in
het algemeen behartigen.

7. Alle daden en middelen die de raad van bestuur zou nodig
achten.

De vereniging kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende
wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Samenwerkingsovereenkomsten

Art. 5. Tot het verwezenlijken van haar doel kan de vereniging
bij een beslissing van haar raad van bestuur overeenkomsten
afsluiten met andere publiek- en privaatrechterlijke organismen,
met andere verenigingen of instellingen, waarvan de activiteiten
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de in artikel 3
beschreven doelstellingen.

Duur

Art. 6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
De vereniging kan ten allen tijde ontbonden worden.
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TITEL II. — Leden

Lidmaatschap

Art. 7. Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt minstens
vijf.

De ondertekenende oprichters zijn de eerste (werkende) leden.
De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.
Niet-werkende leden zijn ereleden of steunende leden en hebben

uitsluitend de rechten en verplichtingen, die bepaald worden in het
huishoudelijk reglement.

Om algemeen gezien als lid te kunnen aangenomen worden, moet
men de statuten naleven.

Toetredingsvoorwaarden voor werkende leden

Art. 8. De werkende leden zijn diegenen die zich daadwerkelijk
inzetten en bij iedere bijeenkomst van de raad van bestuur aanwezig
zijn.

Als lid kan tot de vereniging toetreden : elke persoon die door de
raad van bestuur als dusdanig wordt toegelaten.

Een kandidaat lid dient zijn of haar verzoek om toelating schrif-
telijk te richten aan de raad van bestuur.

Toetredingsvoorwaarden voor niet-werkende leden

Art. 9. De steunende leden kunnen zijn : de leerlingen, de
oudleerlingen, het personeel en de sympathisanten van de Avel-
gemse gemeenschapsscholen.

De hoedanigheid van erelid wordt slechts toegestaan door de
raad van bestuur.

Lidmaatschapsbijdrage

Art. 10. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt
bepaald door de raad van bestuur en geïnd per kalenderjaar vanaf
juli.

Ontslag en uittreding

Art. 11. Een lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet per aangetekend schrijven aan de raad van

bestuur ter kennis gebracht worden. Een lid kan ontslagen worden
door de raad van bestuur, na gehoord te zijn, indien het daden stelt
die tegenstrijdig zijn aan het doel en de principes van de vereniging
of indien het tweemaal weigert zijn bijdrage te betalen.

Het verlies van één van de voorwaarden bepaald in artikels 7, 8
en 9 van de statuten of het niet regelmatig aanwezig zijn op de
vergaderingen brengt overigens van rechtswege het verlies van
lidmaatschap mee.

Teruggave en vergoeding

Art. 12. Uittredende of uitgesloten leden en hun opvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
derhalve nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengen vorderen.

TITEL III. — De algemene vergadering

Samenstelling

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
en wordt voorgezeten ofwel door de voorzitter van de raad van
bestuur of door zijn plaatsvervanger.

Elk lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen.

Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Bevoegdheden

Art. 14. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
wijziging van de statuten;
benoeming en ontslag van bestuurders;
goedkeuring van begroting en rekeningen;
vrijwillige ontbinding van de vereniging.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van

bestuur.

Bijeenroeping

Art. 15.1. De algemene vergadering moet minstens éénmaal per
jaar bijeengeroepen worden, dit in de loop van de maand april, voor
het bespreken van het werkjaar, voor de evaluatie van de activi-
teiten, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen
jaar en voor het goedkeuren van de begroting van het volgend jaar.

Bijzondere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
telkens de raad van bestuur het nodig acht en bij ontbinding van de
vereniging.

2. De raad van bestuur is bovendien verplicht om, wanneer één
vijfde van de leden daarom verzoekt, een algemene vergadering
bijeen te roepen.

3. De oproeping, die de plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van
bestuur.

De uitnodigingen worden (behoudens hoogdringendheid) ten
minste één maand voor de vergadering bij gewone brief verstuurd.

4. Werkende leden die wensen een punt voor te dragen aan de
algemene vergadering moeten zich onderwerpen aan de statutaire
bepalingen en de raad van bestuur kennis geven van de inhoud, ten
laatste veertien dagen voor de algemene vergadering, tenzij voor
dringende punten, waarover de algemene vergadering zich trou-
wens onmiddellijk uitspreekt en die nog bij ordemotie de dag zelf
op de dagorde kunnen geplaatst worden.

5. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen als varia
behandeld worden.

Beslissingquorum

Art. 16.1. Met uitzondering van de door de wet en de statuten
voorziene gevallen, worden de besluiten bij eenvoudige meerder-
heid van de aanwezige of de vertegenwoordigde stemmen
genomen.

Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter of van
degene die deze vervangt.

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien die wijziging op de oproeping is vermeld en drievierde van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt het quorum niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die dan een geldig besluit kan nemen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, onver-
minderd de wettelijke bepalingen terzake.

Voor iedere statutenwijziging is daarenboven een meerderheid
van drievierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging of tot haar ontbin-
ding kan slechts met drievierde van de leden worden besloten.

3. Verder worden alle beslissingen genomen in overeenstemming
enerzijds met het huishoudelijk reglement en anderzijds, waar
vereist, met de wetsbepalingen toepasselijk op de verenigingen
zonder winstgevend doel.

4. De beslissingen kunnen ter kennis van derden worden
gebracht via de media.

Notulen

Art. 17. Van elke vergadering wordt door de secretaris een klein
verslag opgemaakt in een bijzonder register, dat op de maatschap-
pelijke zetel berust. Dit register moet op iedere vergadering ter
inzage aanwezig zijn.

TITEL IV. — Het bestuur

HOOFDSTUK I. — De raad van bestuur

Samenstelling

Art. 18. De raad van bestuur wordt aangesteld door de algemene
vergadering.

Deze bevat het aantal stemgerechtigde leden dat de raad van
bestuur nodig acht lot het genoegzaam kunnen uitoefenen van zijn
actie. Iedere directeur of zijn gemandateerde van de Avelgemse
Gemeenschapsscholen zetelt ambtshalve met raadgevende stem.

De raad van bestuur bestaat minimum uit het dagelijks bestuur
en de directeurs van de Avelgemse Gemeenschapsscholen.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
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Afzetting, ontslag en verkiezing

Art. 19. De leden worden benoemd door de algemene vergade-
ring en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.

Indien een lid drie opeenvolgende bestuursvergaderingen niet
bijwoont zonder geldige reden, wordt het beschouwd als ontslag-
nemend uit het bestuur.

Ieder jaar is één derde van de raad van bestuur uittredend en
herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten dienen hun kandidatuur per aangetekend
schrijven te sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur,
uiterlijk één maand voor de algemene vergadering die jaarlijks
plaatsvindt (cfr. Artikel 15).

Vergaderingen

Art. 20. De raad van bestuur vergadert ten minste éénmaal per
kwartaal en is gemachtigd iedereen uit te nodigen die hij nodig acht.

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en zit de vergade-
ring voor.Bij belet of afwezigheid van de voorzitter, wordt de
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.

Beslissingsquorum

Art. 21. De raad van bestuur vergadert slechts geldig indien
minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de op de vergadering aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de
stem van degene die deze vervangt.

Notulen

Art. 22. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en alle andere akten
worden geldig ondertekend door twee leden van het dagelijks
bestuur.

Eretitel

Art. 23. Aan een bestuurslid dat meer dan twintig jaar deel
uitmaakt van het bestuur en ophoudt er deel van uit te maken, zal
de eretitel van zijn functie worden verleend.

HOOFDSTUK II. — Dagelijks bestuur

Samenstelling

Art. 24. Het dagelijks bestuur wordt aangeduid door en uit de
raad van bestuur.

Hel is samengesteld uit vijf leden, namelijk de voorzitter, zijn
twee ondervoorzitters, waarvan één ook de public relations
verzorgt, zijn secretaris en zijn penningmeester. Minimum drie van
deze functies zijn toevertrouwd aan niet-leden van het lerarenkorps.

Vergaderingen

Art. 25. Het dagelijks bestuur wordt door de voorzitter samen-
geroepen wanneer hij dit nodig acht.

De voorzitter leidt de vergadering. Wanneer deze belet of afwezig
is, zit de oudste ondervoorzitter het dagelijks bestuur voor.

Beslissingsquorum

Art. 26. Er wordt slechts geldig vergaderd indien minstens de
helft van de leden aanwezig is.

Het dagelijks bestuur neemt zijn beslissing met gewone meerder-
heid van stemmen van de aanwezige leden.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de
stem van degene die deze vervangt.

Bevoegdheid

Art. 27. Het dagelijks bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid tot het leiden van de vereniging en het verwezenlijken
van het doel.

Dringende gevallen

Art. 28. Bij dringende gevallen hebben de voorzitter en de secre-
taris bevoegdheid in onderling akkoord een beslissing te nemen.

Deze beslissing zal ter goedkeuring aan de raad van bestuur
voorgelegd worden.

Vertegenwoordiging

Art. 29. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging
bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

De voorzitter en de penningmeester hebben maatschappelijke
handtekening en machtiging tot het ontvangen van mandaten,
legaten of giften en tot het uitvoeren van geldelijke verrichtingen.

Deze mandatarissen vertegenwoordigen de vereniging in rechte.

TITEL V. — Algemeenheden

Principeverklaring, voertaal

Art. 30. De vereniging stelt zich boven alle politieke of wijsgerige
overtuigingen.

De voertaal is het Nederlands.

Werk- en boekjaar

Art. 31. Het werk- en boekjaar van de vereniging stemt overeen
met het kalenderjaar.

De raad van bestuur bereid het jaarverslag, de rekeningen en de
begroting voor en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering.

Ontbinding van de vereniging

Art. 32. In geval van ontbinding, waaromtrent in de bijzondere
algemene vergadering een gewone meerderheid van de leden moet
akkoord gaan, zal haar patrimonium overgemaakt worden aan één
of meer verenigingen die quasi hetzelfde doel nastreven.

Ingeval de algemene vergadering besluit tot de vrijwillige ontbin-
ding van de vereniging, zal de raad van bestuur of bij gebreke
daaraan de territoriaal bevoegde rechtbank, één of meer veref-
fenaars benoemen.

Zij bepaalt tevens de bevoegdheden van de vereffenaars en de
voorwaarden tot vereffening.

Residuaire bepaling

Art. 33. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
vermeld, en ook niet is geregeld in het huishoudelijk reglement of
het reglement van inwendige orde, blijft de wet van 27 juni 1921
toepasselijk.

Aldus te Avelgem op 30 maart 2000.
(Get.) Boel, Luc; Brees, André; Bruynooghe, Pascal; Buysschaert,

Marnix, ondervoorzitter; De Brauwere, Paul, secretaris; Decock,
Serge; Dekimpe, Guy; Delesalle, Nadine; Devos, Lieven; Duque-
snoy, Norbert; Lampole, Jules; Roose, Eddy, voorzitter; Valck, Theo;
Vanhonacker, Dominique; Vercoutere, Dirk, penningmeester;
Verhoest, Freddy; Vermeeren, Paula, ondervoorzitter; Verschuere,
Annick; Verschuere, Dominique.

N. 1861 (25139)
L’Arté

Rue du Lombard 1
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 27893/2000

DÉMISSION — NOMINATIONS

Assemblée du 1er décembre 2000

En présence des trois membres fondateurs, l’administrateur
délégué Wilfrid Hoffelinck, prend connaissance de la décision prise
par Bernadette Notelet de renoncer à sa fonction de présidente de
l’a.s.b.l., et de se retirer de L’Arté.

Le conseil d’administration accepte cette démission.
Il confie la présidence à Wilfrid Hoffelinck, et la trésorie à Enrique

Toledo Noguer.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2000.

(Signé) Wilfrid Hoffelinck, (Signé) Yves-William Delzenne,
président et administrateur délégué. secrétaire.

(Signé) Bernadette Notelet, (Signé) Enrique Toledo Noguer,
présidente démissionnaire. trésorier.
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N. 1862 (25002 — 25002P)
D’Oude Barrière

Kortrijkstraat 102
9790 Wortegem-Petegem

Identificatienummer : 1862/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
Delmulle Johan, geboren op 28 mei 1957, advocaat,

Waregemseweg 117 te 9790 Wortegem-Petegem.
Delmote Frank, geboren op 5 mei 1961, vleeshandelaar, Ware-

gemseweg 28 te 9790 Wortegem-Petegem.
Deunynck Antoon, geboren op 23 januari 1947, bestuurder van

vennootschappen, Pontstraat 66 te 9680 Maarkedal.
de Vreese Filip, geboren op 2 december 1962, bestuurder van

vennootschappen, Clemmentstraat 5 te 9790 Wortegem-Petegem.
Van Hauteghem Filip, geboren op 3 maart 1964, bediende,

Bevrijdingslaan 5 te 8570 Anzegem.
Lelieur Dirk, geboren op 7 mei 1960, zelfstandig kantooragent,

Kloosterhoek 4A te 9790 Wortegem-Petegem, in zijn hoedanigheid
van voorzitter van V.V.W. Petegem,
allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen onder hen en
al de personen die er later deel zullen van uitmaken een vereniging
zonder winstoogmerk, met volgende statuten op te richten :

I. Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Tussen de ondergetekenden wordt een vereniging
zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming : « D’Oude
Barrière ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter
te verlenen geldt als volledig adres Kortrijkstraat 102 te
9790 Wortegem-Petegem. De raad van bestuur is bevoegd om het
adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen
van hetzelfde gerechtelijk arrondissement.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de organisatie van sportieve,
culturele en recreatieve wedstrijden en activiteiten in de ruimste zin.

Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken kan de
vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen
voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven
in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel
te bereiken.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II. Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet
minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de
eerste werkende leden.

Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur aanvaard
wordt. De raad van bestuur beslist geheim en autonoom over elk
verzoek tot opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te
motiveren.

Het kandidaat werkend lid dient als toetredingsvoorwaarde te
worden voorgedragen door een van de oprichters van de vereni-
ging;

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten, in voor-
komend geval het huishoudelijk reglement. De leden zullen zich in
hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden
er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschap-
pelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze
schade toe te brengen.

Art. 6. De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voor-
waarden ook andere personen als ereleden, toegelaten leden, steu-
nende leden, corresponderende leden of beschermende leden tot de
vereniging toelaten.

Deze personen bezitten echter niet de rechten van de werkende
leden. Ze verwerven het statuut van niet-werkend lid en bezitten
enkel een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering en een
inzagerecht in de notulen.

Art. 7. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan tien-
duizend frank. Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastge-
steld door de raad van bestuur.

Art. 8. De basisbijdrage van de niet-werkende leden (ereleden,
toegelaten leden, steunende leden, corresponderende leden of
beschermende leden) wordt bepaald door de raad van bestuur.

Art. 9. Het lidmaatschap, van de werkende leden eindigt van
rechtswege bij het overlijden van het lid en bij verlies van de
hoedanigheid of de voorwaarde voorzien in artikel 5. tweede lid
voor wat betreft de werkende leden die deze status van rechtswege
hebben verworven zoals voorzien in artikel 5 derde lid.

Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag
wordt ingediend bij de Voorzitter van de raad van bestuur, of indien
de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een
meerderheid van drie vierden der stemmen.

Art. 10. De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden,
alsook hun erfgenamen of de erfgenamen van de overleden leden
verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maat-
schappelijk bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de even-
tueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger ingebrachte
bedragen terugvorderen.

III. Algemene vergadering

Art. 11. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering
vertegenwoordigt al de werkende leden bij uitsluiting van de
aangesloten leden. De werkende leden beschikken in de vergade-
ring over één stem.

Art. 12. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. het wijzigen van de statuten;
2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
3. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
4. het aanvaarden en uitsluiten van de leden;
5. het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
6. het nemen van beslissingen die de vereniging financieel kunnen

verbinden voor een bedrag van BEF 1 000 000/Euro 24 789,35 en
meer;

7. het invullen van de functies van voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris en penningmeester van de raad van bestuur;

8. het benoemen en afzetten van een commissaris-revisor.
9. het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders.

Art. 13. De algemene vergadering kiest onder haar leden een
voorzitter en een ondervoorzitter.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter
verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste
van de aanwezige leden of het aanwezige lid met de hoogste
ononderbroken lidmaatschapsanciënniteit.

Art. 14. § 1. Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering
gehouden.

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste
geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven
aan het verzoekschrift.

§ 3. De leden worden door middel van een gewoon of aangete-
kend schrijven, opgeroepen voor de algemene vergadering door de
raad van bestuur. De oproepingsbrief dient de leden tenminste acht
dagen voor de vergadering te bereiken. De postdatum geldt als
bewijs.

§ 4. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en
plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

§ 5. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt
vastgesteld door de voorzitter, maar één vijfde van de leden heeft
het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.

Art. 15. § 1. De besluiten van de algemene vergadering worden
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwe-
zige leden, tenzij :

over de aangelegenheden opgesomd in artikel 12, eerste, derde,
vierde, zevende en negende lid. De algemene vergadering kan
hierover enkel geldig beraadslagen dan met een meerderheid van
drie vierde der stemmen. Over het wijzigen van statuten kan
evenwel slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de
agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht, dit onver-
minderd het bepaalde van art. 8 van de wet van 27 juni 1921.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1158



§ 2. De werkende leden die niet aanwezig waren op de vorige
algemene vergadering zijn niet stemgerechtigd op de algemene
vergadering die daar op volgt.

§ 3. De werkende leden met uitzondering van de oprichters die
minder dan één jaar werkend lid zijn van de vereniging zijn
eveneens stemgerechtigd.

§ 4. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen
door een ander werkend lid of door een derde. Het aantal
volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.

§ 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn
plaatsvervanger doorslaggevend.

§ 6. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in
de agenda opgenomen zijn, tenzij alle aanwezige leden van de
vergadering ermee instemmen dat het niet geagendeerde onder-
werp toch behandeld wordt.

Art. 16. De notulen van de algemene vergadering worden opge-
nomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
Elk lid van de vergadering beschikt over een inzagerecht in de
notulen.

De leden kunnen op hun verzoek een afschrift (volledige kopij)
of een uittreksel (gedeeltelijke kopij) krijgen van de notulen.

IV. Bestuur.

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste twee bestuurders die tevens lid
moeten zijn van de vereniging. Minstens de helft van de bestuurders
moet werkend lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Aan de bestuurders kan geen vergoeding uitgekeerd worden,
tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Art. 18. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging
en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechte-
lijke handeling.

De raad is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet
uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.

De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid
geheel of gedeeltelijk overdragen aan één der bestuurders. Degene
die een deel of het geheel van de bevoegdheid van de raad van
bestuur gedelegeerd krijgt is uitsluitend verantwoording verschul-
digd aan die raad. De raad kan eveneens één of meer
afgevaardigdenbestuurders aanduiden, die met het dagelijks
bestuur worden belast. De afgevaardigde bestuurder verzorgt de
lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekent namens de
vereniging eveneens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten
aanzien van vervoersinstanties, post, bank, spaarkas en dergelijke
meer. Hij is tevens bevoegd de beslissingen van de raad van bestuur
uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad litem te verstrekken
aan een advocaat.

De raad van bestuur is tevens bevoegd om daden van beschik-
king te stellen die een tegenwaarde uitgedrukt in geld van
BEF 1 000 000/Euro 24 789,35 niet overschrijden.

De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van
rechtsmiddelen. De afgevaardigd bestuurder is bevoegd tot het
verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat in uitvoe-
ring van de beslissing van de raad van bestuur om in gerechtelijke
acties als eiser of verweerder op te treden.

Art. 19. De raad kan onder zijn leden een voorzitter, een secre-
taris en een penningmeester benoemen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door
de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd of bij
ontstentenis van ondervoorzitter, dan wordt de raad voorgezeten
door de oudste van de aanwezige bestuurders of de aanwezige
bestuurder met de hoogste ononderbroken bestuursanciënniteit.

Het voorzitterschap van de raad mag door dezelfde persoon
slechts gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren worden
waargenomen tenzij de raad met een meerderheid van drie vierden
der uitgebrachte stemmen zou beslissen om zijn mandaat te
verlengen met een opvolgende nieuwe termijn van drie jaar.
Dezelfde meerderheid is vereist voor de daaropvolgende termijnen
van drie jaar door dezelfde persoon.

Art. 20. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de
voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad
is verplicht wanneer één derde van de leden van de algemene
vergadering daarom vraagt.

De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de verga-
dering schriftelijk aan alle bestuurders met de post verzonden. De
vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in
de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt
vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De verga-
dering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda
opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er
unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onder-
werp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van
bestuur.

Art. 21. Indien de voorzitter van de raad van bestuur dat oppor-
tuun acht kan de raad van bestuur een voorstel goedkeuren door
de ondertekening voor akkoord van een 9 rondschrijven dat het
voorstel bevat door alle leden van de raad van bestuur.

In dat geval dient de raad van bestuur niet samengeroepen te
worden om geldig te beraadslagen. Het rondschrijven bevat de
volgende vermeldingen :

1. vermelding dat het gaat om een voorstel van beslissing van de
raad van bestuur;

2. vermelding dat enkel de ondertekening van het voorstel door
alle leden van de raad van bestuur de goedkeuring van het voorstel
tot gevolg heeft;

3. vermelding dat het voorstel niet geamendeerd kan worden en
dat er geen voorbehoud kan gemaakt worden door de leden;

4. vermelding dat alle leden van de raad van bestuur het stuk
ondertekend terug moeten zenden met daarbij de eigenhandig
geschreven woorden « goedgekeurd voor beslissing van de raad
van bestuur »;

5. vermelding dat het ondertekende rondschrijven binnen tien
dagen teruggestuurd moet worden naar de maatschappelijke zetel.

Art. 22. De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe
bestemd register. Elke bestuurder beschikt over een inzagerecht in
deze notulen. Op zijn verzoek kan elke bestuurder een afschrift
(volledige kopie) of een uittreksel (gedeeltelijke kopie) krijgen van
deze notulen.

V. Begrotingen en rekeningen

Art. 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van januari tot
eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt van
1 september 2000 tot eenendertig december 2000. Met het einde van
elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van
het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en de balans opgemaakt;
ze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onder-
worpen.

VI. Verbintenissen voor de VZW in oprichting

Art. 24. In naam van de vereniging kunnen verbintenissen
worden aangegaan vooraleer zij de rechtspersoonlijkheid bezit.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de personen die, in welke
hoedanigheid ook, dergelijke verbintenissen aangaan, persoonlijk
en hoofdelijk aansprakelijk ingeval de verbintenissen niet worden
overgenomen binnen de twee maanden na verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid of indien de vereniging binnen twee jaar na
het ontstaan van de verbintenis geen rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. Verbintenissen overgenomen door de vereniging worden
geacht door haar te zijn aangegaan vanaf het ontstaan van die
verbintenissen.

VII. Ontbinding en vereffening

Art. 25. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet
minder dan twee bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereni-
ging over een regularisatietermijn van drie maanden.

De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van
de wet van 27 juni 1921 bepaalde, door een gerechtelijke beslissing
of door intrede van de ontbindende voorwaarde.

Art. 26. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de alge-
mene vergadering, en bij gebreke daarvan door de Rechtbank, een
of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld.
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Art. 27. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig,
gerechtelijk of door intrede van de voorwaarde, mag de vereffenaar
de bestemming bepalen indien het door hem vastgesteld netto-actief
vermogen niet meer bedraagt dan BEF 1 000 000/Euro 24 789,35.
Indien dit bedrag overschreden is, wordt de bestemming bepaald
door de algemene vergadering die daartoe door de vereffenaar
wordt bijeengeroepen.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen
wanneer het voorwerp daarvan in het bijzonder is vermeld in de
oproepingsbrief dewelke ten laatste tien dagen voor de vergadering
dient toe te komen bij de leden.

De vereffenaar kan een of meer gemotiveerde voorstellen van
bestemming aangeven in de bijeenroepingbrief. Alle werkende
leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door
de ter vergadering aanwezige leden bij twee derde meerderheid
goedgekeurd wordt.

Zijn niet alle leden op de eerste vergadering aanwezig of verte-
genwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden. Op deze tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist
worden, welk het getal der aanwezige leden ook zij. In dat geval
dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd
te worden.

VIII. Slotbepalingen

Art. 28. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken in zake vereni-
gingen van overeenkomstige toepassing.

Art. 29. Benoemingen :
De algemene vergadering, verenigd voor het opstellen van deze

akte, heeft met éénparigheid van stemmen verkozen als bestuurders
voor de eerste termijn als :

Voorzitter : Delmulle Johan; geboren op 28 mei 1957, advocaat,
Waregemseweg 117 te 9790 Wortegem-Petegem.

Ondervoorzitter : Delmote Frank, geboren op 5 mei 1961, vlees-
handelaar, Waregemseweg 28 te 9790 Wortegem-Petegem.

Secretaris : Deunynck Antoon, geboren op 23 januari 1947,
bestuurder van vennootschappen, Pontstraat 66 te 9680 Maarkedal.

Penningmeester : de Vreese Filip, geboren op 2 december 1962,
bestuurder van vennootschappen, Clemmentstraat 5 te
9790 Wortegem-Petegem.

Bestuurder : Van Hautteghem Filip, geboren op 3 maart 1964,
bediende, Bevrijdingslaan 5 te 8570 Anzegem.

Bestuurder : Lelieur Dirk, geboren op 7 mei 1960, zelfstandig
kantooragent, Kloosterhoek 4A te 9790 Wortegem-Petegem, in zijn
hoedanigheid van voorzitter van V.V.W. Petegem.

Gedaan te Wortegem-Petegem, op 5 december 2000.

(Get.) Johan Delmulle, Frank Delmote, Antoon Deunynck,
de Vreese Filip, Filip Van Hauteghem, Dirk Lelieur.

N. 1863 (25036)
Stichting Monumentenzorg Antwerpen

Antwerpen

Identificatienummer : 3954/83

ONTBINDING — VEREFFENING

Buitengewone algemene vergadering van 1 december 2000

De vergadering is bijeengeroepen, conform het bepaalde in arti-
kelen 16 en 17 van de statuten.

Beslissingen, telkens bij consensus getroffen :
De buitengewone algemene ledenvergadering beslist, over te

gaan tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
Conform artikel 18 van de statuten wordt beslist, het bezit van de

vereniging, in aftrek van de liquidatiekosten, over te maken aan het
bestuur van het Instituut voor Architectuur Henry Van de Velde,
voor het financieren van een origineel werk dat kadert in de
doelstellingen van de vereniging (artikel 3 van de statuten).

5 december 2000.

(Get.) F. Erdman, (Get.) J. Van Elewyck,
voorzitter. secretaris.

N. 1864 (24987)
Vrouwenhuis Mechelen

2800 Mechelen

Identificatienummer : 671/78

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR

Op de buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2000,
werd met algemeenheid van stemmen beslist de v.z.w. « Vrouwen-
huis Mechelen » (waarvan de statuten verschenen in bijlage van het
Belgisch Staatsblad op 2 februari 1978, nr. 671). Veemarkt 76,
2800 Mechelen, met ingang van 1 januari 2001, te ontbinden.

Als verffenaars werden aangesteld :
Germaine Duquesne, huisvrouw, Kruisveldstraat 53,

2800 Mechelen, en
Hilde Heremans, huisvrouw, Abeelstraat 3, 2800 Mechelen.
Zoals in de statuten onder artikel 10 vermeld, heeft de vergade-

ring beslist haar activa aan de Vrouwentref, per adres Oude Brussel-
straat 28, 2800 Mechelen, over te maken.

(Get.) M. Fischer (Get.) J. Van Dyck,
voorzitter. secretaris.

N. 1865 (25209)
Antwerps Turks Kultuur Haard

Van Kerckhovenstraat 8
2060 Antwerpen

Identificatienummer : 9390/95

RAAD VAN BEHEER

Op de algemene vergadering van de vereniging op 18 novem-
ber 2000, is het volgende besloten :

Benoeming en kiezing nieuwe raad van beheer als volgt :
Voorzitter : Direkçi, Ahmet, Kwekerijstraat 99, 2140 Borgerhout

(Antwerpen), Turk.
Ondervoorzitter : Kazaz, Kazim, Veldstraat 95, 2060 Antwerpen,

Turk.
Penningmeester : Çokurpinar, Zekeriya, Familiestraat 53,

2060 Antwerpen, Turk.
Secretaris : Kaymak, Mehmet Akif, Maalderstraat 36,

2060 Antwerpen, Belg.

(Get.) Direkçi, Ahmet,
voorzitter.

N. 1866 (24803)
Duikclub « De buddy’s »

Kijkuitstraat 124
2920 Kalmthout

Identificatienummer : 1471/92

RAAD VAN BESTUUR — ONTSLAGNEMINGEN

Voorzitter : Patrick Boeren, havenarbeider, Mezendreef 14,
2910 Essen.

Secretaris : Rudy Valcke, elektricien, Zwanenlei 6, 2950 Kapellen.
Penningmeester : Jan Van Mol, bediende, Kijkuitstraat 124,

2920 Kalmthout.
Materiaalmeester : Dennis Pasteuning, arbeider, Krommeweg 3,

Putte 4645 NL.
Feestbeheerder : Johan Claassens, arbeider, ’S hertogendijk 163,

2940 Stabroek.
Steurs, John; Van den eeckhout, Frank en Bourgaux, Pieter hebben

ontslag genomen uit de raad van bestuur.

De voorzitter, De secretaris,
(get.) Boeren, Patrick. (get.) Valcke, Rudi.
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N. 1867 (22154 — 22154P)
« Miramar »

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1867/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
M. Bilou, Omar, ouvrier, rue des Pâquerettes 58, à Schaerbeek

(1030 Bruxelles), Marocain C.I. FZY 249,233.
M. Lambele, Serge Alain, ouvrier, avenue Louis Bertrand 102 D6,

à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Belge.
M. Caliskan, Gultekin, ouvrier, avenue des Champs 106, à

1040 Bruxelles, Belge,
il est convenu de constituer une association sans but lucratif, de
durée illimitée et dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social, objet

Dénomination

Article 1er. L’association est dénommée : « Miramar ».

Siège social

Art. 2. Son siège social est établi boulevard d’Ypres 33, à
1000 Bruxelles. Il peut être transféré par décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu. Toute modification du siège social doit
être publiée aux annexes au Moniteur belge.

Objet

Art. 3. L’association a pour objet, en dehors de tout esprit de
lucre, la création d’un centre culturel musical et l’intégration et
l’occupation des jeunes du quartier par la voie de l’organisation de
spectacles, théâtres et danses folkloriques et de formation d’un
championnat de jeu de jacquet, trictrac, échec et tous les jeux
similaires et l’exclusion de toute action ou propagande politique.

De manière générale, l’association peut accomplir tous les actes
destinés à la promotion de son objet, de manière directe ou
indirecte, et, notamment, toute opération commerciale, industrielle,
financière, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui serait
de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.

TITRE II. — Associés

Catégories de membres

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs, de
membres adhérents et de membres d’honneur, lesquels peuvent
tous être indistinctement des personnes physiques ou morales.

Membres effectifs

Art. 5. Sont membres effectifs :
Les comparants au présent acte;
Toute personne présentée par deux membres effectifs au moins

admise en cette qualité par décision de l’assemblée générale réunis-
sant les deux tiers des voix présentes.

Le nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur
à trois.

Membres adhérents

Art. 6. Sont membres adhérents de l’association toutes les
personnes participant aux activités de l’association, admises à ce
titre par décision du conseil d’administration et payant annuelle-
ment une cotisation dont le montant est fixé par décision de
l’assemblée générale.

Le nombre des membres adhérents est illimité.

Membres d’honneur

Art. 7. Sont membres d’honneur toutes les personnes contri-
buant, par leur activité ou par le soutien qu’elles apportent officiel-
lement à l’association, au développement des activités de cette
dernière et admises à ce titre par décision du conseil d’administra-
tion.

Le nombre des membres d’honneur est illimité.

Démissions et exclusions

Art. 8. Les membres effectifs, adhérents ou d’honneur sont libres
de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit
leur démission au conseil d’administration. Est réputé démission-
naire le membre effectif ou adhérent qui ne s’acquitterait pas de sa
cotisation, dans un délai d’un mois à dater du rappel qui lui serait
adressé par le conseil d’administration, dans le cas des membres
effectifs.

L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale réunissant les deux tiers des membres. L’exclu-
sion n’est admise qu’à la majorité des deux tiers des voix présentes.

L’exclusion d’un membre adhérent ou d’honneur peut être
prononcée à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Tout membre dont l’exclusion est proposée sera préalablement
entendu, s’il le désire, par l’organe compétent pour prononcer son
exclusion.

Les membres démissionnaires ou exclus et leurs ayants droit n’ont
aucun droit à faire valoir sur l’avoir social.

Cotisations

Art. 9. Les membres effectifs et les membres adhérents paient
une cotisation annuelle qui est fixée par l’assemblée générale pour
une période d’un an, à moins que celle-ci décide de ne pas réclamer
le paiement d’une cotisation à l’une ou l’autre de ces catégories de
membres de l’association.

Le montant de cette cotisation ne pourra être supérieur à
BEF 50 000.

Les membres d’honneur ne sont redevables d’aucune cotisation à
l’association.

TITRE III. — Assemblée générale

Composition

Art. 10. L’assemblée générale est composée des membres effec-
tifs.

Les membres adhérents et les membres d’honneur peuvent
assister à l’assemblée générale mais ne possèdent aucune voix
délibérative.

Pouvoirs

Art. 11. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’associa-
tion.

Est exclusivement réservé à l’assemblée générale le droit :
1. de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de

l’association en se conformant aux dispositions légales en la matière;
2. de nommer et de révoquer les administrateurs;
3. d’approuver annuellement les budgets et les comptes;
4. de fixer le montant des cotisations dues par les membres;
5. d’admettre ou d’exclure un membre en qualité de membre

effectif;
6. d’exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Réunions

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit
une fois par an, dans le courant du deuxième trimestre de l’année
civile, au siège social ou à l’endroit désigné sur la convocation.

Une assemblée générale extraordinaire peut en outre être
convoquée par le conseil d’administration et doit être lorsqu’un
cinquième des associés en fait la demande.

De même toute proposition signée par le cinquième des associés
doit être portée à l’ordre du jour.

Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées générales
conjointement par le président du conseil d’administration et par le
secrétaire ou, à défaut, par l’un d’entre eux et un autre administra-
teur.

Les convocations sont faites par simple lettre adressée huit jours
au moins avant la réunion et contenant l’ordre du jour.

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil
d’administration ou, à défaut, par le plus âgé des membres effectifs.
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Délibérations
Art. 13. Seuls les membres effectifs disposent d’une voix délibé-

rative à l’assemblée générale. Ils peuvent s’y faire représenter par
un autre membre effectif. Toutefois, aucune personne ne peut-être
titulaire de plus de deux voix.

L’assemblée générale peut, en principe, délibérer quel que soit le
nombre de membres figurant à l’ordre du jour.

Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des votes
émises sauf dans les cas expressément prévus par les présents
statuts ou par la loi.

En cas de partage des voix, la voix du président ou du membre
effectif qui assure la présidence de l’assemblée est prépondérante.

Régimes particuliers
Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur

les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spéciale-
ment indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux
tiers des membres effectifs, qu’ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des
deux tiers des voix et qu’à l’unanimité si la modification porte sur
l’un des objets en vue desquels l’association a été constituée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés
à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion
qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés, à la majorité des deux tiers des voix ou à l’unanimité
si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’asso-
ciation a été constituée, mais cette décision doit être soumise à
l’homologation du tribunal de première instance.

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’asso-
ciation que si les deux tiers des membres sont présents ou repré-
sentés.

Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une
seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre
des membres présents ou représentés.

Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Toute décision relative à la dissolution prise par une assemblée
ne réunissant pas les deux tiers des membres de l’association est
soumise à l’homologation du tribunal de première instance.

Enfin, toute décision relative à l’admission d’un nouveau membre
effectif doit être prise à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés de même que toute décision relative à
l’exclusion d’un membre effectif, l’assemblée devant en outre réunir
en cas d’exclusion, les deux tiers des membres, qu’ils soient présents
ou représentés.

Publicité des décisions
Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées

dans un registre de procès-verbaux signés par le président et le
secrétaire ou, à défaut, par l’un d’entre eux et un autre membre
effectif.

Ce registre est conservé au siège social, tous les membres pouvant
en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des
tiers intéressés par lettre missive.

Toute modification aux statuts doit être publiée aux annexes au
Moniteur belge. Il en est de même de toutes nominations, démissions
ou révocations d’administrateurs ainsi que pour tout changement
de siège social.

TITRE IV. — Conseil d’Administration

Composition
Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé au

moins de trois administrateurs nommés et révocables par
l’assemblée générale, à la majorité simple, et choisis parmi les
membres effectifs ou en dehors d’eux.

La durée de leur mandat est fixée à trois ans.
En cas de vacance au cours du mandat, l’administrateur choisi

par le conseil d’administration pour suppléer à la vacance achève le
mandat de celui qui le remplace jusqu’à la prochaine assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire.

Les administrateurs sortant sont rééligibles.

Fonctions
Art. 17. Le conseil d’administration désigne en son sein un prési-

dent, un trésorier et un secrétaire et éventuellement un vice-
président.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées
par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des administra-
teurs présents.

Pouvoirs

Art. 18. Le conseil d’administration possède tous les pouvoirs
d’administration et de gestion de l’association, sous la seule réserve
des attributions exclusives de l’assemblée générale.

Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative et
sans préjudice de tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des
statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compro-
mettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles,
hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter
tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits,
conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou
non, représenter l’association en justice tant en défendant qu’en
demandant.

Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l’association,
toucher et recevoir toute somme de valeur, retirer toute somme et
valeur consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et
chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et
notamment tout retrait de fonds par chèque, ordre de virement ou
de transfert ou tout autre mandat de paiement, prendre en location
tout coffre de banque, payer toutes sommes dues par l’association,
retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer les
lettres, télégrammes, colis recommandés, assurés ou non; encaisser
tous mandats de poste ainsi que toutes assignations ou quittances
postales.

Gestion journalière

Art. 19. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association à l’un de ses
membres ou à un tiers associé ou non.

Délibérations

Art. 20. Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses
membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre, nul
ne pouvant toutefois être porteur de plus de deux procurations.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
simple des voix émises par les administrateurs présents ou repré-
sentés.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Publicité des décisions

Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont consi-
gnées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et
le secrétaire ou, à défaut, par l’un d’entre eux et un autre adminis-
trateur, quel qu’il soit.

Ce registre est conservé au siège social, tous les membres pouvant
en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des
tiers intéressés par lettre missive.

Représentation

Art. 22. Les actes qui engagent l’association et qui relèvent de la
gestion journalière sont signés par l’administrateur délégué.

Ces mêmes actes, à défaut de désignation d’un administrateur-
délégué, ainsi en tout état de cause, que les actes qui engagent
l’association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à
moins d’une délégation spéciale du conseil, par le président et le
secrétaire conjointement ou, à défaut par l’un d’entre eux et le
trésorier s’il s’agit d’opérations bancaires.

Divers

Art. 23. Les administrateurs ne contractent en raison de leur
fonction aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

TITRE V. — Dispositions diverses

Règlement d’ordre intérieur

Art. 24. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par
l’assemblée générale statuant à la majorité simple des associés
présents ou représentés.
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Exercice social

Art. 25. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Par exception le premier exercice débutera ce jour pour se clôturer
le 31 décembre 2001.

Budget et comptes

Art. 26. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
social suivant seront annuellement soumis à l’approbation de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans le courant du
second trimestre de chaque année.

L’assemblée générale désignera au besoin un commissaire chargé
de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un rapport
annuel.

Il est nommé pour trois années et est rééligible.

Dissolution

Art. 27. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera souverainement l’affectation à donner à l’actif net de
l’avoir social.

Ces décisions ainsi que les noms, professions et adresses du ou
des liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Loi applicable

Art. 28. Pour tout ce qui n’est pas précisé en les présents statuts,
l’association se référera aux principes définis par la loi du
27 juin 1921.

TITRE VI. — Dispositions transitoires

Nomination des administrateurs

Art. 29. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs :

M. Bilou, Omar; M. Lambele, Serge Alain; M. Caliskan, Gultekin.

Fonctions des administrateurs élus

Art. 30. Le conseil d’administration, s’étant immédiatement
réuni, a désigné les différents administrateurs aux postes suivants :

Président : Bilou, Omar.
Trésorier : Caliskan, Gultekin.
Secrétaire : Lambele, Serge Alain.
M. Bilou, Omar est nommé administrateur délégué pour accom-

plir la gestion journalière de l’a.s.b.l.

Fait à Bruxelles, en autant d’exemplaires que de parties, plus
un exemplaire destiné à être publié aux annexes au Moniteur belge,
le 23 octobre 2000.

(Signé) Bilou, Omar, (Signé) Caliskan, Gultekin,
président-administrateur délégué. trésorier.

(Signé) Lambele, Serge Alain,
secrétaire.

N. 1868 (24926)
Basilique Saint-Martin de Liège

4000 Liège

Numéro d’identification : 9406/88

CONSEIL D’ADMINISTRATION — RÉÉLECTIONS

Assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2000

L’assemblée a réélu pour une période de trois ans se terminant à
l’issue de l’assemblée générale clôturant l’exercice 2002, les admi-
nistrateurs sortants et rééligibles :

M. l’abbé Raphaël Collinet, vicaire épiscopal, rue des Prémon-
trés 38, 4000 Liège.

M. l’abbé Joseph Goffinet, doyen de Saint-Martin, Mont Saint-
Martin 64, 4000 Liège.

M. Louis Spirlet, avenue de l’Observatoire 142, 4000 Liège.
M. Jean Brumioul, boulevard Sainte-Beuve 9, 4000 Liège.
M. Philippe Hansoul, rue Hocheporte 20, 4000 Liège.

(Signé) Jacques Legrand,
administrateur.

N. 1869 (24710)
Les Amis de l’Aumônerie militaire protestante

Quartier Reine Elisabeth, rue d’Evere
Evere (1140 Bruxelles)

Numéro d’identification : 2769/78

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration dans sa séance du 17 novembre 2000
a acté les démissions de Mme Mary de Grottola et de M. Etienne
Hervier. Il a ensuite réparti les fonctions au sein du conseil :

Président : M. Jean Braekman.
Vice-président : M. Jean Moyson.
Secrétaire : M. Claude Hofman.
Trésorier : M. Raymond Salsac.
Membres : MM. Léonce Dupuis, Renaud Herreman et Jean

Lenfant.

Certifié exact :

(Signé) E. Braekman,
président.

N. 1870 (25158)
Fédération belge de Mini-Basketball

Rue de Chièvres 451
7332 Neufmaison

Numéro d’identification : 1725/78

NOUVEAUX STATUTS

Assemblée générale extraoridinaire du 2 septembre 2000.

TITRE Ier. — Dénomination, siège social.

Article 1er. Créé en 1966 et constituée en a.s.b.l. depuis 1977,
l’association est dénommée : « A.S.B.L. Fédération belge de Mini-
Basketball.

Art. 2. Son siège est fixé rue de Chièvres 451, à 7332 Neufmaison.
Il peut être transféré par décision de l’assemblée générale dans tout
autre lieu situé en région de langue française ou en région bilingue
de Bruxelles-Capitale.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet la promotion du sport en
général, et du mini-basketball en particulier, pour les jeunes garçons
et jeunes filles âgés de 3 à 12 ans. Elle réalise son objet par
l’organisation d’activités en région de langue française, de langue
allemande et bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans sa zone géographique, elle détermine librement son
programme d’activité, dispose d’une complète autonomie de
gestion et fait usage exclusif du français dans tout acte d’adminis-
tration.

Elle assure la tutelle des comités provinciaux constitués soit en
associations de fait, soit en a.s.b.l.

Sur le plan sportif, elle se conforme aux règlements de la Fédé-
ratoin Internationale (Commission Internationale de Mini-
Basketball auprès de la F.I.B.A.) et de la fédération Royale Belge des
Sociétés de Basketball, avec qui elle a signé une convention en date
du 1er mars 1997.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’inté-
resser à toute activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

Art. 4. L’associatoin se compose de membres effectifs et de
membres adhérents. Seuls les membres effectifs jouissent de la
plénitude des droits accordés aux associés par loi ou par les présents
statuts. Tout membre, par le fait de son admission, est réputé
adhérer aux statuts de l’association et à son règlement fédéral.

Art. 5. Sont membres effectifs, les cercles affiliés à l’association, à
condition qu’ils :

aient un objet social conforme à celui de l’association;
soient en règle de cotisation;
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soient dirigés conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts
ou règlements internes, par un organe de gestion, élu par leurs
membres individuels inscrits et en ordre d’affiliation;

s’engagent à respecter toutes les dispositions imposées par l’asso-
ciation, dans ses statuts ou ses règlements fédéraux, conformément
au décret de la Communauté Wallonie-Bruxelles en vigueur, sur la
reconnaissance et le subventionnement des fédérations sportives;

ne soient pas affiliés à une autre fédération gérant la même
discipline ou une discipline sportive similaire.

aient leur siège social dans les provinces du Brabant-Wallon, du
Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur ou dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Sont membres adhérents :
les personnes physiques affiliées à l’association par l’inetermé-

diaire d’un cercle;
les joueurs et joueuses représentés par leurs parents, tuteurs,

tutrices, ...
des membres d’honneur qui ont été acceptés au sein de l’associa-

tion en reconnaissance aux efforts particuliers fournis pour déve-
lopper l’association ou pour promouvoir son objet.

Art. 7. Les membres paient une cotisation annuelle dont le
montant minimum est fixé par l’assemblée générale et ne peut être
supérieur à BEF 1 000.

Art. 8. Tout cercle qui désire être membre de l’association doit
adresser sa demande par écrit au conseil d’administration qui
statuera provisoirement et fera entériner la décision par l’assemblée
générale suivante. Les admissions des membres adhérents sont,
quant à elles, décidées par le conseil d’administration.

Art. 9. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’admi-
nistration.

Art. 10. Le membre qui, par son comportement, porterait préju-
dice ou nuirait à l’association, peut être proposé à l’exclusion par le
conseil d’administration. L’exclusion est de la compétence de
l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Art. 11. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la
décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’infraction grave aux statuts et aux lois.

Art. 12. Les membres démissoinaires, exclus ou suspendus ne
peuvent rien réclamer sur l’avoir de l’association, ni prétendre à
aucun remboursement de frais.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale se compose de tous les membres
effectifs de l’association, en ordre administrativement et financière-
ment, représentés par le secrétaire du cercle ou par un délégué élu,
dûment mandaté et éventuellement d’autres personnes, convoquées
en qualité d’experts, sans droit de vote. Elle est présidée par le
président du conseil d’administration ou, s’il est absent, par l’admi-
nistrateur le plus âgé.

Art. 14. L’assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont
expressément reconnus par la loi ou par les présents statuts. Sont
réservées sa compétence :

les modifications aux statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’approbation des budgets et des comptes;
la dissolution de l’association;
la ratification des décisions prises par le conseil d’administration;
l’exclusion des membres;
toute décision dépassant les limites des pouvoirs légalement ou

statutairement dévolus au conseil d’administration.

Art. 15. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordi-
naire dans le courant du mois de mars. Des assemblées générales
extraoridinaires peuvent être convoquées chaque fois que l’intérêt
de l’association l’exige, par décision du conseil d’administration ou
à la demande de un cinquième des membres effectifs.

Art. 16. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire, adressée à chaque membre
effectif, quinze jours au moins avant la réunion. Les convocations
mentionnent les lieu, jour, heure et ordre du jour de la réunion.
L’assemblée générale ne pourra délibérer que sur les points portés à
l’ordre du jour, sauf urgence reconnue à la majorité simple des
membres présents.

Art. 17. Sauf les exceptions prévues par la loi et les présents
statuts, l’assemblée générale est valablement constituée dès que la
majorité de ses membres est présente. Un membre effectif peut se
faire remplacer à l’assemblée générale par un autre membre effectif
en vertu d’une procuration écrite. Un membre ne peut être porteur
que d’une seule procuration.

Art. 18. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes représentées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement
par la loi ou par les présents statuts. En cas de parité des voix, celle
du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Art. 19. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’associaton ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921 sur
les a.s.b.l.

Art. 20. Les décisions de l’assemblée générale sont actée dans
des procès-verbaux signés par le président et un administrateur et
consignés dans un registre conservé au siège de l’association.

TITRE V. — Administration

Art. 21. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration, normalement composé de sept membres au moins (à savoir :
un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier
général, plusieurs membres afin que toutes les provinces franco-
phones soient représentées, ainsi que le représentant, parent, tuteur,
tutrice, des joueuses et joueurs) proposés par les comités provin-
ciaux ou par le conseil d’administration des a.s.b.l. provinciales, et
nommés par l’assemblée générale pour six ans ou plus. Leur
mandat n’expire que par démission ou révocation.

Les membres actuels du conseil d’administration sont :
M. Huge, Pierre, président, route de Neufchâteau 16, 6812 Suxy
M. Vanderhagen, Roger, vice-président, Hoogveld 6, 1501 Halle

(Buizingen).
M. Barbieux, André, secrétaire général, rue de Chièvres 451,

7332 Neufmaison.
M. Condijts, Joris, trésorier général, rue Saint-Vicent de Paul 6,

boîte 3, 1090 Bruxelles.
M. Bats, Louis, membre, rue de Rénory 254, 4031 Angleur.
M. Fivet, Jean-Marie, membre, rue des Charmes 6, 6840 Neufchâ-

teau.
M. Vrijdag, Adrien, membre, Pastoordelestraat 54, 1850 Grim-

bergen.
M. Cracco, Yves, représentant des parents, Vieux Chemin

d’Ere 37, 7500 Tournai.

Art. 22. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l’admi-
nistration et la gestion de l’association. Sont exclus de sa compé-
tence, les actes réservés à l’assemblée générale par la loi ou les
présents statuts.

Art. 23. Les membres du conseil d’administration sont élus pour
un terme de six ans et sont en tout temps révocables par l’assemblée
générale. Ils sont rééligibles.

Art. 24. Si, pour quelque motif que ce soit, le conseil d’adminis-
tration n’est plus en nombre suffisant, soit composé de moins de
sept membres, un ou des administrateurs seront nommés à titre
provisoire par l’assemblée générale. Ils achèveront dans ce cas le
mandat du ou des administrateurs défaillants.

Art. 25. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres,
un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier
général. En cas d’empêchement du président, ses fonctions seront
assumées par l’administrateur le plus âgé présent.

Art. 26. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que
l’intérêt de l’association l’exige et au minimum une fois tous les
deux mois sur convocation du président ou de deux administra-
teurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée. Tout administrateur peut se faire repré-
senter par un autre administrateur porteur d’une procuratoin écrite.
Un administrateur ne peut être titulaire que d’une procuration.

Art. 27. Le conseil d’administration a la tutelle des comités
provinciaux ou des a.s.b.l. provinciales constitués d’au moins trois
membres : un président, un secrétaire et un trésorier n’ayant aucun
lien de parenté.

Les comités provinciaux et a.s.b.l. provinciales sont tenus de gérer
administrativement et financièrement leur province et de faire
rapport à l’assemblée générale provinciale annuelle sur leur gestion
administrative et financière.
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Les comités provincaux et a.s.b.l. provinciales sont, en outre,
tenus de faire rapport sur les mêmes points lors de l’assemblée
générale fédérale annuelle.

Lors de problèmes administratifs ou financiers importants
risquant de rompre l’équilibre, les comités provinciaux ou a.s.b.l.
provinciales sont tenus de faire rapport dans les plus brefs délais au
conseil d’administration fédéral.

Art. 28. Ses décisions sont prises à la majorité simple des votants;
la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante en cas
de parité.

Art. 29. Les délibérations du conseil d’administration sont actées
dans des procès-verbaux signés par la président et un administra-
teur et conservés au siège de l’association. Ils doivent être soumis à
l’approbation du conseil d’administration.

Art. 30. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association, avec l’usage de la signature y afférente,
à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres et dont il
fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire.

Art. 31. Le conseil d’administration recrute, le cas échéant, le
personnel nécessaire à la réalisation des buts de l’association. Il fixe
le salaire de celui-ci, ainsi que ses attributions.

Art. 32. Le conseil d’administration peut également créer des
comités provinciaux ainsi que des commissions spécifiques dans
tous les domaines qu’il juge nécessaire. Les compétences, composi-
tions et modes de fonctionnement de ceux-ci seront définis dans un
règlement fédéral.

Art. 33. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défen-
dant sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le
conseil d’administration.

Art. 34. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une dérogatoin spéciale
du conseil d’administration, soit par le président, soit par deux
administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à
l’égard des tiers.

Art. 35. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

TITRE VI. — Droits et obligations des cercles et sportifs affiliés

Art. 36. L’association veille à ce que ses cercles affiliés informent
au minimum annuellement leurs membres des dispositions appli-
cables en son sein, en vertu de ses statuts ou de son règlement
fédéral, dans les matières suivantes : les assurances, la lutte contre
le dopage et la préservation de la santé dans la pratique sportive,
les règles à respecter en ce qui concerne la sécurité des sportifs, les
obligations fédérales en matières d’encadrement technique, les
transferts ainsi que les mesures et les procédures disciplinaires en
vigueur.

Art. 37. Les cercles affiliés tiennent à la disposition de leurs
membres un résumé succinct du contrat d’assurance contracté par
l’association au bénéfice de ses affiliés.

Art. 38. Ils incluent, dans leurs statuts ou leurs règlements
internes, les dispositions prévues dans la règlementation et la
législation applicables en Communauté Wallonie-Bruxelles en
matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de
santé dans la pratique sportive. Ils font connaître à leurs membres
les mesures disciplinaires applicables en cas d’infraction à ces
dispositions.

Art. 39. Ils prennent les mesures approprieés, conformément à ce
qui est prévu dans le règlement fédéral de l’association, pour
assurer la sécurité de leurs membres et celle des participants à leurs
activités.

Art. 40. Ils respectent les obligations imposées par l’association
dans le règlement fédéral en matière d’encadrement technique et
pédagogique de la pratique sportive.

Art. 41. Au terme de chaque saison, soit au premier juin de
chaque année, tout membre est libre de se réaffilier au cercle de son
choix. Aucune prime de transfert ne peut être reclamée lors du
passage d’un sportif d’un cercle à un autre

Art. 42. Le membre qui manque, soit intentionnellement, soit par
imprudence ou négligence, à ses obligations est passible, suivant la
gravité des faits reprochés, des mesures disciplinaires suivantes :

le rappel à l’ordre;
le blâme;
la suspension, l’exclusion de l’association;

la suspensoin, l’exclusion de l’association;
La récidive aggrave la peine.
De plus, parallèlement à ces mesures disciplinaires frappant le

membre en cause, le cercle auquel ce membre appartient peut,
toujours suivant la gravité des cas, encourir les sanctions prévues
par le règlement fédéral.

Art. 43. L’utilisation par les membres de substances ou moyens
de dopage pour participer aux entraînements et/ou aux compéti-
tions est formellement interdite. Indépendamment des poursuites
judiciaires que risque le sportif convaincu de dopage, celui-ci est
passible des sanctions suivantes :

la suspension;
l’exclusion.
la récidive accroît la peine.

Art. 44. Toute mesure disciplinaire à prendre à l’encontre d’un
membre et/ou d’un cercle affilié, doit préalablement faire l’objet
d’une information auprès du membre et/ou du cercle concerné et
doit impérativement respecter les droits de la défense et à l’infor-
mation, conformément à ce qui est prévu dans le règlement fédéral
de l’association.

Art. 45. L’association s’interdit d’infliger une quelqonque sanc-
tion à l’égard d’un cercle ou d’un membre, au seul motif que celui-ci
aurait engagé une action devant les tribunaux de l’ordre judiciaire
contre l’association ou l’un de ses membres. Cependant, le membre
qui veut exercer une action en justice doit, au préalable, impérati-
vement avoir épuisé toutes les voies de recours internes, prévues au
sein de l’association.

TITRE VII. — Règlement fédéral

Art. 46. Un règlement fédéral sera présenté par le conseil
d’administration à l’assemblée générale. Des modifications pour-
ront être apportées à ce règlement par une assemblée générale
statuant à la majorité simple des associés présents ou représentés.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Art. 47. L’association prend toutes les dispositions pour que
soient couvertes par une assurance appropriée la responsabilité
civile et la réparation des dommages corporels de ses membres.

Art. 48. Elle détermine dans son règlement fédéral des examens
médicaux auxquels doivent se soumettre ses affiliés.

Art. 49. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour
assurer la sécurité de ses membres et des participants aux activités
mises sur pied par elle. Elle établit dans son règlement fédéral un
cahier des charges à respecter pour toute manifestation qu’elle
organise directement ou via ses membres.

Art. 50. Elle s’engage également à inclure dans son règlement
fédéral la réglementatoin et la législation applicables en Commu-
nauté Wallonie-Bruxelles en matière de lutte contre le dopage et de
respect des impératifs de santé dans la pratique sportive, et à faire
connaître celles-ci à ces cercles ainsi que les mesures disciplinaires
s’y rapportant en cas d’infraction.

Art. 51. Elle tient une comptabilité régulière et s’engage à trans-
mettre annuellement celle-ci, ainsi que l’ensemble des documents
administratifs fédéraux et la liste des cercles et leurs affiliés, au
fonctionnaire du gouvernement chargé d’en assurer le contrôle. Le
compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant sont
annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordi-
naire.

Art. 52. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Art. 53. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 54. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le liquidateur, fixera ses pouvoir et indiquera l’affec-
tation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 55. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les
associations sans but lucratif.

(Signé) Pierre Huge, (Signé) André Barbieux,
président. secrétaire général.

(Signé) Joris Condijts,
trésorier général.
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N. 1871 (24485 — 24485P)
Vrijwilligersservice Mechelen-Turnhout

de Merodelei 19
2300 Turnhout

Identificatienummer : 1871/2001

STATUTEN

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoog-
merk vrijwilligersservice Mechelen-Turnhout met zetel te
2300 Turnhout, de Merodelei 19 heeft op haar samenkomst van
24 oktober 2000, rechtsgeldig besloten de statuten als volgt te
wijzigen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : v.z.w. « Vrijwilligers-
service Mechelen-Turnhout ».

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 2300 Turnhout, de
Merodelei 19.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een
statuutwijziging.

Art. 3. § 1. Het doel van de vereniging is het bestaande vrijwil-
ligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector te organiseren.
Hiervoor zal ze diensten voor vrijwilligerswerk oprichten waar ze
zulks nodig acht.

Aanvullend hierbij zal de organisatie initiatieven voor
vrijwilligersprojecten nemen, ondersteunen en begeleiden. Om dit
doel te bereiken doet ze hoofdzakelijk beroep op vrijwilligers.

Als vrijwilligerswerk wordt beschouwd het werk dat in een
georganiseerd kader, onverplicht en onbezoldigd wordt verricht
voor anderen of de samenleving. He is complementair aan de
beroepsarbeid, de mantelzorg, en is in belangrijke mate gebaseerd
op spontane menselijke solidariteit. De vereniging werkt in deze
geest samen met thuiszorgdiensten, met diensten voor maatschap-
pelijke dienstverlening en met alle organisaties, verenigingen en
diensten die zij daartoe wenselijk acht, met respect voor ieders
benaderingswijze en deskundigheid.

§ 2. De vereniging zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom,
elk roerend of onroerend goed, nodig voor de verwezenlijking van
haar doel kunnen bezitten.

Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel
zal zij iedere handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat,
die haar zouden kunnen toegekend worden door natuurlijke
personen, of om het even welk organisme kunnen ontvangen, onder
voorbehoud van de goedkeuring door haar raad van beheer en
overeenkomstig artikel 16 van de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk.

§ 3. De vereniging kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan de doelstellingen waarvoor zij werd
opgericht.

Art. 4. De vereniging is voor een onbeperkte duur opgericht. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging telt deelgenoten en aangesloten leden.

Art. 6. Enkel de deelgenoten genieten de volheid van het
lidmaatschap. Hun aantal is onbepaald, maar moet ten minste vijf
bedragen.

Art. 7. Om als deelgenoot tot de vereniging toe te treden, moet
men aan de hierna volgende vereisten voldoen :

1° Belg zijn;
2° Onderhavige statuten bijtreden;
3° Een aanvraag indienen bij de raad van beheer.
De Raad van Beheer beslist over de toetreding bij meerderheid

van stemmen. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen deze beslis-
sing.

De toetreding van een nieuwe deelgenoot wordt vastgesteld door
het ondertekenen van het maatschappelijk register, met vermelding
van de datum vóór de naam. Door het plaatsen van zijn handteke-
ning treedt de deelgenoot de statuten volledig bij.

Art. 8. De deelgenoten zijn in geen geval persoonlijk aansprake-
lijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Een jaarlijkse bijdrage is niet verschuldigd.

Art. 10. Het ontslag of de uitsluiting van een lid gebeurt volgens
de voorwaarden voorzien in artikel 12 van de wet op de vereni-
gingen zonder winstgevend doel.

Een lid kan uitgesloten worden wegens volgende redenen :
1° Niet-nakomen van zijn verbintenissen;
2° Niet-naleven van de statuten en reglementen opgemaakt tot

uitvoering;
3° Erge tekortkomingen aan de eer;
4° Gerechtelijke veroordeling wegens een feit dat de eer bevlekt.
De uitsluiting van een lid kan slechts door een buitengewone

algemene vergadering die met dat doel werd samengeroepen en
met meerderheid van tweederde van de stemmen der aanwezigen,
worden uitgesproken.

Het betrokken lid wordt voorafgaandelijk gehoord door de raad
van beheer.

Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat voorgelegd wordt aan
de algemene vergadering.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Maatschappelijk kapitaal, aanbrengingen

Art. 12. Het kapitaal der vereniging is onbeperkt.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste vijf en ten hoogste vijftien leden.

Zij worden voor ten hoogste drie jaar onder de deelgenoten
benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door
deze afzetbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, en
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De mandaten
van secretaris en penningmeester mogen door dezelfde persoon
worden uitgeoefend.

Ieder jaar is een derde der beheerders uittredend. De eerste maal
wordt de volgorde der uittreding aangeduid bij loting. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Elke beheerder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het
mandaat opengevallen plaats, wordt benoemd voor de tijd dat het
mandaat nog duurt.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een uitvoerend
comité. Het uitvoerend comité is belast met het dagelijks bestuur
der vereniging en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoor-
zitter en de secretaris-penningmeester.

Het comité komt zo dikwijls samen als noodzakelijk voor de
afhandeling der dagelijkse werkzaamheden en neemt de beslis-
singen opgeacht het aantal aanwezige leden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien als
verworpen.

Art. 15. De voorzitter roept de raad van beheer bijeen.
De raad moet bijengeroepen worden wanneer één vierde der

beheerders hierom schriftelijk verzoekt.
De beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid der

stemmen. De beslissingen worden opgenomen in processen-
verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter van de verga-
dering en de secretaris. De processen-verbaal worden in een
bijzonder register ingeschreven. Uittreksels die moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.

Art. 16. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. In die zin kan hij
namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift
geven of eisen, alle inbewaargevingen doen en ontvangen, alle
roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of
vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan
negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen
aanvaarden en ontvangen; alle contracten, verkopingen en onder-
nemingen aannemen en sluiten; alle leningen met of zonder waar-
borg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of
aanvaarden, toestemmen in de hypotheken op de onroerende
goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten
en doen; alle overeenkomsten van kredietopening aangaan, de
slotsom van rekening te waarborgen met hypotheek; de maatschap-
pelijke goederen, roerende en onroerende, te verpanden; de parata
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executie toestaan van zakelijke of uit de verplichtingen voortsprui-
tende rechten; afstand doen evenals van alle zakelijke of persoon-
lijke waarborgen, handlichting geven, vóór of na de betaling, van
alle bevoorrechte of andere beletselen; pleiten, als eiser of als
verweerder, voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen uitvoeren
van alle vonnissen, dading stellen, compromis aangaan.

De raad beslist over de plaatsing der gelden, der ontvangsten, der
inkomsten.

De raad benoemt of ontslaagt zelf of door een lasthebber de leden
van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun
bezoldigingen.

De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 17. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de
secretaris, die geldig tekent namens de vereniging.

De raad van beheer kan echter alle bijzondere bevoegdheden
opdragen aan iedere mandataris van zijn keuze.

Art. 18. Voor al de akten die buiten het dagelijks bestuur en de
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden
door de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders. Beheer-
ders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging.

Art. 19. De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden
ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging, op vervolging
en benaarstiging van de voorzitter of van de secretaris-
penningmeester.

Art. 20. § 1. De algemene vergadering stelt één of meer bedrijfs-
revisoren aan die daartoe erkend zijn door het Instituut der Bedrijfs-
revisoren.

§ 2. Onverminderd andere opdrachten waarmee zij kunnen
worden belast, controleren de revisoren :

de volledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarreke-
ningen;

het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

§ 3. De revisoren kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen
van de boeken, brieven, notulen en van alle documenten en
geschriften van de vereniging, die zij nodig achten voor de uitvoe-
ring van hun opdracht.

Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de
aangestelden van de vereniging alle ophelderingen en inlichtingen
vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de
uitvoering van hun opdracht.

§ 4. De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over
de resultaten van hun controles, dat meer in het bijzonder vermeldt :

1° hoe de controletaken werden verricht en of alle ophelderingen
en inlichtingen werden verkregen;

2° of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de voorschriften die daarop van toepas-
sing zijn;

3° of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van de vereniging.

In dit verslag vermelden en rechtvaardigen de revisoren nauw-
keurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen
te moeten maken. In het andere geval vermelden zij uitdrukkelijk
geen bezwaar noch voorbehoud te maken.

§ 5. Het controleverslag bedoeld in dit artikel, wordt gevoegd bij
de jaarrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering van de vereniging.

De revisoren kunnen de algemene vergadering bijwonen wanneer
deze beraadslaagt over een door hen opgemaakt verslag. Ze hebben
het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.

§ 6. De bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen die betrekking hebben op de onverenigbaar-
heden, de bezoldiging, de duur van het mandaat, de ontslag-
regeling, de aansprakelijkheid en de strafsancties in hoofde van de
commissarissen van handelsvennootschappen, zijn van overeen-
komstige toepassing op de revisoren bedoeld in dit artikel.

Art. 21. Ieder lid kan de verrichtingen controleren.
Het lid kan zich laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen

door een accountant indien hij zulks wenst.
De vergoeding van deze accountant is ten laste van het lid.

De vergoeding van deze accountant kan ten laste zijn van de
vereniging indien de aanstelling ervan gebeurde met instemming
van de vereniging of ten hare laste gelegd wordt krachtens een
rechterlijke beslissing.

Art. 22. De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

TITEL V. — Algemene vergadering

Art. 23. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

Zij is bevoegd voor : het wijzigen van de statuten, het benoemen
en ontslaan van de beheerders, het aanstellen van de bedrijfs-
revisoren, het goedkeuren van de begroting en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden der vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 24. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer. Jaarlijks vindt ten minste één algemene vergade-
ring plaats, de vereniging kan in buitengewone zitting opgeroepen
worden telkens als het belang van de vereniging zulks vereist.

Art. 25. Om geldig te zijn, moeten de oproepingen ondertekend
worden door de voorzitter of de secretaris.

Alle deelgenoten moeten worden opgeroepen bij omzendbrief of
bij aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Het volstaat ook dat deze oproeping geschiedt acht dagen vóór
de vergadering door publicatie in de dagbladen, aan te duiden door
de raad van beheer.

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en
bevat de dagorde.

Onderwerpen die niet op de dagorde staan, kunnen niet behan-
deld worden.

Art. 26. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of,
bij ontstentenis van de voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij
ontstentenis van de ondervoorzitter, door een lid aan te duiden door
de raad van beheer.

De vergadering is rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige
leden.

In gewone gevallen worden de beslissingen genomen bij
volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien
de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee-
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van tweederde der aanwezige of verte-
genwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Verga-
dering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
een eenparigheid van stemmen worden besloten. Bij vrijwillige
ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze
beschreven voor het wijzigen der statuten vereist.

Een meerderheid van tweederde der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitge-
nodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in het register der processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.

Aan leden, alsook aan derden, worden de beslissingen bekend-
gemaakt door aflevering van een uittreksel uit de processen-verbaal,
die hen aanbelangen. Uittreksels worden geldig ondertekend door
de voorzitter van de raad van beheer en de secretaris.

TITEL VI. — Begrotingen, rekeningen

Art. 28. De raad van beheer sluit op 31 december de rekeningen
over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd in de maand september.

TITEL VII. — Ontbinding, vereffening

Art. 29. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene
Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 30. In geval van vrijwillige of rechterlijke ontbinding, op
welk ogenblik of door welke oorzaak ook, wordt het overblijvende
maatschappelijk actief besteed aan v.z.w. Handen in Elkaar, Désiré
Boucherystraat 17, 2800 Mechelen.
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TITEL VIII. — Slotbepalingen

Art. 31. Iedere betwisting omtrent de bewoordingen of interpre-
taties van deze statuten of omtrent de beslissingen genomen door
de vereniging, worden opgelost door de algemene vergadering,
aangezien de deelgenoten door het bijtreden der statuten van iedere
rechterlijke actie afzien.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft
de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

De algemene vergadering heeft aanstonds, met ingang van heden,
het ontslag aanvaard van :

Driesen, Tom, ergotherapeut, Eigenaarstraat 85, 2350 Vosselaar.
Geens, Fernand, bediende, Schorsemolenstraat 98, 2860 Sint-Kate-

lijne-Waver.
Luwel, Wim, verpleegkundige, Liersesteenweg 251, 2547 Lint.
Seels, Inge, sociaal verpleegkundige, De Horeman 43, 2370 Aren-

donk.
En heeft tot bestuurders benoemd :
Callewaert, Paul, bediende, Netepad 3, 2560 Bevel.
Geens, Kurt, bediende, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Hierdoor is de raad van beheer nu als volgt samengesteld :
Callewaert, Paul, bediende, Netepad 3, 2562 Bevel.
Cabuy, Nicole, maatschappelijk assistente, Dijle 14,

2800 Mechelen.
Cornelis, Rudy, bediende, Constitutiestraat 75, 2060 Antwerpen.
De Weerdt, Gary, maatschappelijk assistent, Van Hoeystraat 50,

2800 Mechelen.
Geens, Kurt, bediende, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Goris, Ronny, bediende, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar.
Huybrechts, Linda, maatschappelijk assistente, Pulsebaan 78,

2275 Wechelderzande.
Minnen, Leo, sociaal verpleegkundige, Romboutsstraat 3,

2480 Dessel.
Willems, Karin, bediende, Stuivenbergvaart 110, 2800 Mechelen.
Op de bijeenkomst van de raad van beheer van 24 oktober 2000,

werden de functies als volgt (her)verdeeld :
Voorzitter : Rudy Cornelis.
Ondervoorzitter : Linda Huybrechts.
Secretaris-penningmeester : Nicole Cabuy.
De raad van beheer verleent volmacht aan :
Callewaert, Paul, beheerder.
Cornelis, Rudy, voorzitter.
Geens, Kurt, beheerder.
Goris, Ronny, beheerder.
Huybrechts, Linda, ondervoorzitter.
Willems, Karin, beheerder.

Voor eensluidend afschrift verklaard :

Gedaan, op 24 oktober 2000.

(Get.) Nicole Cabuy,
secretaris-penningmeester.

N. 1872 (22977)
Pouvoir Organisateur de l’Ecole du Sacré-Cœur

et de Saint-Josse

Rue du Cardinal 32
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 6629/82

DÉMISSION — NOMINATION

Réunis en assemblée générale ordinaire le lundi 23 octobre 2000,
les membres ont accepté la démission, comme membre et adminis-
trateur, de :

Christian Leclercq, domicilié rue John Waterloo Wilson 50,
à 1000 Bruxelles, Belge; et ont élu, à l’unanimité, comme membre et
administrateur :

Michel De Clercq, domicilié route de Longwy 418, à
4832 Rodange (Grand Duché du Luxembourg), Belge.

Certifié exact :

(Signé) Alain Dehaene, (Signé) Philippe Coppieters ’t Wallant,
administrateur. président-secrétaire.

N. 1873 (24337)
Fonds Georges Brohée

Ixelles (1050 Bruxelles)

Numéro d’identification : 4988/64

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 8 mai 1999

Conformément à l’article 11 des statuts, le conseil d’administra-
tion est ainsi renouvelé :

Président : Patrick Robberecht, docteur en médecine, rue de la
Sapinière 3, 1170 Bruxelles.

Secrétaire-trésorier : René Fiasse, docteur en médecine, cliniques
universitaires Saint-Luc, avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles.

Administrateur : Jacques Devière, docteur en médecine, Hôpital
universitaire Erasme, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles.

Pour copie conforme :

(Signé) P. Robberecht, (Signé) R. Fiasse,
président. secrétaire.

N. 1874 (25117)
Fédération des Editeurs européens

1150 Bruxelles

Numéro d’identification : 15483/92

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 10 novembre 2000

Suite à l’élection d’un nouveau président, la composition du
conseil d’administration de la FEE est maintenant la suivante :

Président : Michael Gill, éditeur, Hume Avenue Park West,
Dublin 12, Irlandais.

Vice-président : Anton Hilscher, Kohlmarkt 16, Vienne 1014,
Autrichien.

Trésorier : Jean Vandeveld, éditeur, avenue de la Régence 67,
1000 Bruxelles, Belge.

Directeur : Mechthild von Alemann, directeur, avenue Astrid 116,
Wezembeek-Oppem, Allemande.

(Signé) Anne Bergman-Tahon,
conseiller principale.

N. 1875 (25630)
Kristelijke Werken Pervijze

8600 Pervijze

Identificatienummer : 244/22

RAAD VAN BEHEER

Algemene statutaire vergadering van 13 december 2000

Uit het verslag van de algemene statutaire vergadering blijkt dat
de beheerraad thans als volgt is samengesteld :

Adelson Decat, bediende, Nieuwpoortstraat 31, Pervijze.
André Grymonprez, bediende, Schoorbakkestraat 29, Pervijze.
Ingrid Schamp, verzekeringsmakelaar, Pervijzestraat 9, Pervijze.
Verstraete, Gaby, bediende, Veurnestraat 64c, Pervijze.
Eerw. H. Phillippe Vindevogel, Schoorbakkestraat 15, Pervijze.
Allen zijn van Belgische nationaliteit.

(Get.) G. Verstraete, (Get.) Ph. Vindevogel,
secretaris. i.o. voorzitter
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N. 1876 (24279 — 24279P)
Routiers de Belgique - Solidaroutier

7540 Kain

Numéro d’identification : 1876/2001

STATUTS

L’an deux mil un, le premier janvier.
Les soussignés :

1. M. Bernard Lefebvre, chauffeur routier, demeurant à Tournai
(Kain), rue du Vert Marais 6.

2. M. Jacques Leclercq, gendarme, demeurant à Péruwelz, rue du
Moulin 20.

3. M. Marc Delacroix, chauffeur routier, demeurant à Mouscron,
rue de la Pépinière 76.

4. M. Marc Huysmans, chauffeur routier, demeurant à Edegem,
Drie Eikenstraat 374.

5. M. Jean-Marie Vandenbosch, chauffeur routier, demeurant à
Zottegem, Sint-Amandusweg 4.

6. Mme Hilde Geens, chauffeur routier, demeurant à Brakel,
Roensveldweg 3,
tous de nationalité belge, déclarent constituer une association sans
but lucratif en créant une fusion entre le v.z.w. « Solidaroutier »,
Pieter van Isackerlaan 25, à Deurne, (n° d’identification 6692/88)
finissant ses activités le trente et un décembre deux mille, et l’a.s.b.l.
« Routiers de Belgique » dont le siège social se trouve à Tournai
(Kain) rue du Vert Marais 6 (n° d’identification 9920/2000) confor-
mément à la loi du 27 juin 1921, dont les statuts se présentent
comme suit :

TITRE Ier. — Dénominations, siège social

Article 1er. L’association fusionnée est dénommée « Routiers de
Belgique/Solidaroutier », en néerlandais « Vrachtwagenchauffeurs
van België/Solidaroutier ».

Art. 2. Son siège social est établi à Kain, rue du Vert Marais 6.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration

dans tout autre lieu. Toute modification du siège social doit être
publiée dans le mois de sa date, aux annexes au Moniteur belge.

TITRE II

Art. 3. L’association a pour objet :
a) le support administratif et financier aux veuves et orphelins,

les ayant droit du chauffeur routier, membre de notre organisation,
et victime d’un accident mortel ou d’une crise cardiaque en exerçant
ses activités comme chauffeur routier en qualité de travailleur
salarié.

En cas d’irrégularité constatée, les montants mis à la disposition
des bénéficiaires, seront réclamés.

b) la défense des intérêts de la profession de chauffeur routier.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou

indirectement à son objet.
Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute

activité similaire à son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Chaque affilié obtient la qualité de membre en transmettant une

cotisation annuelle de BEF 3 000. Le versement de cette cotisation
sert exclusivement à supporter l’organisation, mais n’offre aucun
droit de restitution en faveur du membre.

TITRE III. — Associés, nombre, admission, démission, cotisations

Art. 5. Le nombre des membres de l’association est illimité sans
pouvoir être inférieur à trois. Les premiers membres sont les
fondateurs soussignés.

Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration.

Les personnes qui désirent aider l’association à réaliser son but
peuvent être admises, en qualité de membres sympathisants ou
protecteurs.

Art. 7. Tout associé peut se retirer de l’association en adressant
sa lettre de démission au conseil d’administration.

L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infractions graves aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la
bienséance.

Les associés démissionnaires, suspendus ou exclus, ainsi que les
héritiers ou créanciers de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur le
fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement de ce qu’ils
ont donné.

TITRE IV. — Assemblées générales,
composition, compétences, résolution

Art. 8. L’assemblée générale est composée de tous les membres.
Elle est présidée par le membre qu’elle aura désigné pour cette
tâche.

Art. 9. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont réservées à sa compétence :
1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions d’associés.
Art. 10. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an

dans le courant du mois de mai et aussi souvent que les intérêts de
l’association l’exigent, par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’une cinquième des membres au moins.

Art. 11. Tous les associés ont un droit de vote égal à l’assemblée
générale.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président et un administrateur.

TITRE V. — Conseil d’administration
Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration

composé de trois membres au moins, et six membres au plus, choisis
parmi les associés et proposés par le conseil d’administration en
fonction.

Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour la gestion et l’administration de l’association.

Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi
ou les statuts à l’assemblée générale.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président.

Le conseil ne pourra délibérer valablement que si la majorité de
ses membres est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des membres présents ou
représentés et seront consignées dans les procès-verbaux signés par
le président et le secrétaire. En cas de parité de voix, celle du
Président sera prépondérante.

Art. 15. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera
les pouvoirs.

Art. 16. L’association est valablement engagée dans ces actes de
disposition, hormis ce qui est dit à l’article 20, par la signature de
deux administrateurs.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont
intentées ou soutenues au nom de l’association, par le président ou
l’administrateur délégué.

En cas de parité de voix, celle du président sera prépondérante.
Art. 17. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs

fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit, sauf
décision contraire de l’assemblée générale.

TITRE VI. — Biens, budgets, comptes
Art. 18. Aucun immeuble de l’association ne pourra être acquis,

vendu, hypothéqué, ou avoir sa destination modifiée, que par
autorisation spéciale de l’assemblée générale réunie en séance
extraordinaire.

L’autorisation n’est acquise que si elle est approuvée à la majorité
des trois quarts des associés.

Art. 19. L’exercice social commence au premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre.

Art. 20. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale.
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TITRE VII. — Modifications des statuts, dissolution, liquidation

Art. 21. La modification des statuts a lieu conformément aux
prescriptions de la loi. La convocation doit être envoyée au moins
un mois avant la date d’assemblée. La modification de ces présents
statuts requiert l’accord des trois quarts des associés.

Art. 22. La dissolution volontaire de l’association ne pourra être
prononcée que par l’assemblée générale, conformément aux pres-
criptions de la loi. Elle désigne le ou les liquidateurs et en déterminé
les pouvoirs.

Elle indiquera l’affection à donner à l’actif net de l’avoir social.
Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une

association ayant un but similaire à la présente association.
Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, l’actif

social restant net sera attribué à l’association sans but lucratif,
ci-avant précisée.

Art. 23. Le conseil décide de limiter les pouvoirs comme suit :
Engagements jusqu’à vingt mille francs la signature soit du tréso-

rier ou du président suffit.
Pour plus de vingt mille francs la signature conjointe du président

et du trésorier sont requise.

Art. 24. Tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts est
soumis aux dispositions de la loi sur les associations sans but
lucratif.

Fait au siège social rue du Vert Marais 6, à 7540 Kain (Tournai).

(Signé) Bernard Lefevbre, (Signé) Jacques Leclercq,
président. trésorier.

(Signé) Marc Delacroix, (Signé) Marc Huysmans,
secrétaire. vice-président.

(Signé) Van den Bosch Jean-Marie, (Signé) Hilde Geens,
secrétaire. secrétaire adjoint.

Enregistré à Tournai, le 27 novembre 2000. Vol. 39, fol. 97, case 20,
quatre rôles, sans renvoi. Reçu mille francs (BEF 1 000).

(Suivent les signatures.)

Vrachtwagenchauffeurs van België - Solidaroutier

7540 Kain

Identificatienummer : 1876/2001

STATUTEN

Het jaar tweeduizend en een, de eerste januari.
De ondergetekenden :

1. De heer Bernard Lefevbre, vrachtwagenbestuurder, wonende
aan de rue du Vert Marais 6, te Tournai (Kain).

2. De heer Jacques Leclercq, gendarme, wonende aan de rue du
Moulin 20, te Peruwelz.

3. De heer Marc Delacroix, vrachtwagenbestuurder, wonende aan
de rue de la Pépinière 76, te Mouscron.

4. De heer Marc Huysmans, vrachtwagenbestuurder, wonende
aan de Drie Eikenstraat 374, te Edegem.

5. De heer Jean-Marie Vandenbosch, vrachtwagenbestuurder,
wonende aan de Sint-Amandsweg 4 te Zottegem.

6. Mevr. Hilde Geens, vrachtwagenbestuurster, wonende aan de
Roensveldweg te Brakel,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren een vereniging zonder
winstgevend doel op te richten via een fusie tussen de v.z.w. « Solida-
routier », Pieter van Isackerlaan 25 te Deurne (Identificatie
nr. 6692/88) dewelke zijn oorspronkelijke werkzaamheden op
31 december 2000 zal staken, en de a.s.b.l. « Routiers de Belgique »
waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt aan de rue du Vert
Marais 6, te Tournai (Kain) (Identificatie nr. 9920/2000) overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921, waarvan de statuten luiden als
volgt :

TITEL I. — Benaming, maatschappelijke zetel

Artikel 1. De fusie-vereniging draagt de naam « Routiers de
Belgique/Solidaroutier » in het Nederlands « Vrachtwagenchauf-
feurs van België/Solidaroutier ».

Art. 2. De maatschappelijk zetel is gevestigd te Kain, rue du Vert
Marais 6. Ze kan via beslissing van de beheerraad naar andere
locaties worden overgeplaatst. Iedere wijziging van de maatschap-
pelijke zetel moet aan de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden
bekend gemaakt, in de maand van zijn uitvoering.

TITEL II

Art. 3. De vereniging heeft als doel :
a) Onverwijlde financiële en administratieve hulp te verlenen aan

de nabestaanden van de in de sector van het goederenvervoer in
loondienst tewerkgestelde chauffeur, lid van onze vereniging,
dewelke naar aanleiding van een arbeidsongeval of hartinfarct
tijdens de uitvoering van zijn beroep overlijdt.

De ter beschikking gestelde bedragen zijn, behoudens vastge-
stelde onregelmatigheden, niet terugvorderbaar.

b) De verdediging van de beroepsbelangen van de vrachtwagen-
bestuurder.

Zij is gemachtigd iedere handeling te verrichten, haar medewer-
king te verlenen en alle activiteiten te ontplooien dewelke recht-
streeks of onrechtstreeks verband houden met de doelstellingen van
de vereniging.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Ieder aangeslotene verwerft het lidmaatschap door het over-

maken van een jaarlijks bedrag van BEF 3 000. Het betalen van de
bijdrage geldt enkel als steun van de vereniging en creëert geen
enkel recht in hoofde van de betaler.

TITEL III. — Vennoten, aantal, toelating, ontslag, bijdrage

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, mag
evenwel niet minder dan drie bedragen. De eerste leden zijn de
ondertekenende oprichters.

Art. 6. De aanvaarding van nieuwe leden wordt eigenmachtig
door de Raad van Beheer beslist.

Personen die mede de doelstellingen van de vereniging willen
realiseren, kunnen worden aanvaard in hoedanigheid van sympa-
thisanten of steunende leden.

Art. 7. Ieder vennoot kan zich uit de vereniging terugtrekken,
mits verzending van een ontslagschrijven aan de raad van beheer.

De uitsluiting van een vennoot kan enkel worden uitgesproken
door de algemene vergadering via een meerderheld van twee derde
van de aanwezige stemgerechtigden.

Tot op het ogenblik van de beslissing van de algemene vergade-
ring kan de raad van beheer leden schorsen, dewelke zich schuldig
hebben gemaakt aan ernstige inbreuken tegen de statuten, de eer en
de welvoeglijkheid.

De ontslagnemende vennoten, geschorst of uitgesloten, evenals
de erfgenamen of de schuldeisers van de overleden vennoot,
hebben geen recht op het Sociaal Fonds en kunnen geen vordering
stellen inzake de in het verleden door hen betaalde bedragen.

TITEL IV. — Algemene vergadering,
samenstelling, bevoegdheden, ontbinding

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
Ze wordt voorgezeten door het lid dat voor deze taak werd

benoemd.

Art. 9. De algemene vergadering is de opperste macht van de
vereniging.

Ze beschikt over uitzonderlijke volmachten, die haar door de wet
en de huidige statuten werden verleend.

Zijn voorbehouden aan haar bevoegdheden :
1. de wijzigingen van de maatschappelijke statuten;
2. de benoeming en de herroeping van de beheerders;
3. de goedkeuring van het budget en van de rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluiting van vennoten.

Art. 10. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per
jaar samen, in de loop van de maand mei, zo vaak de belangen van
de vereniging dit vergen, en tenslotte bij beslissing van de raad van
beheer of indien minstens een vijfde van de leden erom verzoekt.

Art. 11. Alle vennoten hebben een gelijkwaardige stem in de
algemene vergadering. De beslissingen van de algemene vergade-
ring worden opgesteld in een proces-verbaal, en ondertekend door
de voorzitter en een beheerder.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1170



TITEL V. — Raad van Beheer

Art. 12. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer
samengesteld uit minstens drie leden, maximaal zes, verkozen
tussen de vennoten en voorgedragen door de raad van beheer in
functie.

Art. 13. De raad van beheer beschikt over de ruimste volmachten
betreffende het beheer van de vereniging.

Zijn enkel van zijn bevoegdheden uitgesloten, de handelingen
voorbehouden aan de wet of de statuten van de algemene verga-
dering.

Art. 14. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de
Voorzitter. Ze kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigt is.

De beslissingen zullen bij meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden worden genomen en zullen worden opge-
nomen in het proces-verbaal, en getekend door de voorzitter en de
secretaris.

Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art. 15. De raad van beheer kan het dagelijks bestuur van de
vereniging overdragen met aanwending van de aan genoemd
bestuur verbonden handtekening, aan een afgevaardigd
bestuurslid, gekozen tussen zijn leden en waarvoor zij de
volmachten zal bepalen.

Art. 16. De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de
vereniging in al haar gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
lingen, behoudens wat bepaald wordt bij artikel 20.

De gerechtelijke vervolgingen zowel in hoedanigheid van eiseres
als van verweerster worden in naam van de vereniging aanhangig
gemaakt of ondersteund door de voorzitter of de afgevaardigde
bestuurder.

Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art. 17. Naar aanleiding van hun functies hebben de bestuurs-
leden geen persoonlijke verplichting en zijn enkel verantwoordelijk
voor de uitoefening van hun mandaat. Bedoeld mandaat is onbe-
zoldigd, behoudens tegengestelde beslissing van de algemene
vergadering.

TITEL VI. — Eigendommen, begroting, rekeningen

Art. 18. Het onroerend goed van de vereniging mag niet worden
ontvreemd, verkocht, gehypothekeerd, of zijn bestemming gewij-
zigd, zonder speciale toestemming van de algemene vergadering,
in buitengewone zitting.

De toestemming zal niet worden verleend indien ze niet door de
meerderheid van drie vierde van de vennoten wordt aanvaard.

Art. 19. Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op
31 december.

Art. 20. Een reglement van inwendige orde kan worden voorge-
dragen door de raad van beheer aan de algemene vergadering.

TITEL VII. — Wijzigingen van de statuten, ontbinding, vereffening

Art. 21. Wijzigingen van de statuten zullen worden uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De uitnodigingen
zullen minstens een maand voor de bijeenkomst moeten worden
verzonden. De wijzigingen van bedoelde statuten moeten het
akkoord van drie vierde van de vennoten inhouden.

Art. 22. De vrijwillige ontbinding van de vereniging kan enkel
worden uitgevaardigd door de algemene vergadering, overeen-
komst de wettelijke bepalingen. Zij duidt de vereffenaars aan en
bepaalt de volmachten. Ze zal bepalen welke bestemming er aan het
netto-actief zal worden gegeven.

Deze bestemming zal worden uitgevoerd ten voordele van een
vereniging dewelke gelijkwaardige doelen nastreeft als de huidige
vereniging.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, zal het
netto-actief worden overgedragen aan een vereniging zonder winst-
gevend doel, zoals eerder verduidelijkt.

Art. 23. De raad van beheer beslist tot een beperking van de
volmachten als volgt :

Bij verbintenissen tot twintigduizend frank is de handtekening
ofwel van de voorzitter ofwel van de schatbewaarder voldoende.

Voor méér dan twintigduizend frank zijn de beide handteke-
ningen zowel van de voorzitter als van de schatbewaarder vereist.

Art. 24. Voor alle gevallen niet voorzien in deze statuten, zijn de
beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Aldus goedgekeurd op de algemene vergadering, gehouden op
de zetel van de vereniging gevestigd aan de rue de Vert Marais 6 te
7560 Kain op 11 november 2000.
(Get.) Bernard Lefevbre, (Get.) Jacques Leclercq,
vooritter. schatbewaarder.
(Get.) Marc Delacroix, (Get.) Marc Huysmans,
secretaris. ondervoorzitter.
(Get.) Jean-Marie Vandenbosch, (Get.) Hilde Geens,
secretaris. adj. secretaris.

Enregistré à Tournai, le 27 novembre 2000. Vol. 39, fol. 97, case 20,
quatre rôles, sans renvoi. Reçu mille francs (BEF 1 000).

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1877 (25405)
Theatercentrum

Turnhoutsebaan 96
2100 Antwerpen

Identificatienummer : 2711/66

ONTBINDING — VEREFFENING
Bij besluit van de algemene vergadering van 25 november 1997,

gehomologeerd bij vonnis d.d. 27 februari 1998 van de eerste
B kamer voor burgerlijke zaken van de rechtbank van eerste aanleg
van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad « verenigingen zonder winst-
oogmerk » van 2 april 1998, onder nr. 6265, werd de vereniging in
ontbinding gesteld.

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van
13 december 2000 werd de vereffening gesloten en werd kwijting
verleend aan de vereffenaar.

(Get.) Guy De Deken,
vereffenaar.

N. 1878 (24012 — 24012P)
Fédération francophone de Développement des Sports collectifs

Rue Rutten 16
4890 Thimister - Clermont

Numéro d’identification : 1878/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. Damien Vandeberg, employé, résidant rue de la Station 55, à

4890 Thimister.
2. Marc Nibus, employé, résidant rue Gustave Taillard 10c, boîte 4,

à 4650 Herve.
3. Frédéric Lambert, enseignant, résidant rue Gustave Delper-

danche 38, à 6600 Bastogne.
4. Marc Joset, enseignant, résidant rue Defuisseaux 29, à

4630 Soumagne.
5. Philippe Evrard, employé, résidant avenue de la Salm 82, à

4980 Trois-Ponts.
6. Christiane Lepée, infirmière, résidant rue Defuissaux 29, à

4630 Soumagne.
7. Saı̈d Tarfi, ouvrier, résidant rue de l’Expansion 1, à

1070 Bruxelles.
8. Paul Jonckheere, enseignant, résidant rue Vanderdilft 2, à

1341 Céroux.
9. Christian Pirali, administrateur de sociétés, résidant rue

Haute 177, à 4700 Eupen,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social
Article 1er. L’association est dénommée : « Fédération franco-

phone de Développement des Sports collectifs » a.s.b.l.
Art. 2. Son siège social est fixé à la rue Rutten 16, à

4890 Thimister. Il peut être transféré par décision de l’assemblée
générale dans tout autre lieu situé en région de langue française ou
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet le développement de la
pratique de sports collectifs non encore fédérés au niveau de la
Communauté française de Belgique, notamment le Kin-Ball, le
Floorball (unihockey) et l’Intercrosse. Elle réalise son objet par la
fédération de membres, l’organisation d’activités et la promotion
relatives à ces disciplines sportives, en région de langue française,
de langue allemande et bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans sa zone
géographique, elle détermine librement son programme d’activités,
dispose d’une complète autonomie de gestion et fait usage exclusif
du français pour tout acte d’administration.

Sur le plan sportif, elle se conforme aux règles des fédérations
internationales ou nationales spécifiques dont elle est, le cas
échéant, partie composante.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’inté-
resser à toute activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs et de
membres adhérents. Seuls les membres effectifs jouissent de la
plénitude des droits accordés aux associés par la loi ou les présents
statuts. Tout membre par le fait de son admission est réputé adhérer
aux statuts de l’association et à son règlement fédéral.

Art. 5. Sont membres effectifs : les cercles affiliés à l’association à
condition qu’ils :

aient un objet social conforme à celui de l’association;
soient en règle de cotisation et assurance;
soient dirigés, conformément à ce qu’il est prévu dans leurs

statuts ou règlements internes, par un organe de gestion, élu par
leurs membres individuels inscrits et en ordre d’affiliation;

s’engagent à respecter toutes les dispositions imposées par l’asso-
ciation, dans ses statuts ou son règlement fédéral, conformément au
décret de la communauté Wallonie-Bruxelles en vigueur, sur la
reconnaissance et le subventionnement des fédérations sportives;

ne soient pas affiliés à une autre fédération gérant la même
discipline ou une discipline sportive similaire;

aient leur siège social dans les provinces du Brabant wallon, du
Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur ou dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Sont membres adhérents :
les personnes physiques affiliées à l’association par l’intermé-

diaire d’un cercle.
Le nombre de membres adhérents est illimité.

Art. 7. Les membres paient une cotisation annuelle dont le
montant minimum est fixé par l’assemblée générale et ne peut être
supérieur à Euro 5 000. Le membre qui refuse de payer sa cotisation
est réputé démissionnaire.

Art. 8. Tout cercle qui désire être membre de l’association doit
adresser sa demande par écrit au conseil d’administration qui
statuera provisoirement et fera entériner la décision par l’assemblée
générale suivante. Les critères d’admissions de membres adhérents
sont décidés par le conseil d’administration.

Art. 9. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’admi-
nistration.

Art. 10. Le membre qui par son comportement porterait préju-
dice ou nuirait à l’association peut être proposé à l’exclusion par le
conseil d’administration. L’exclusion est de la compétence de
l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Art. 11. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la
décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.

Art. 12. Les membres démissionnaires, exclus ou suspendus ne
peuvent rien réclamer sur l’avoir de l’association, ni prétendre à
aucun remboursement de frais.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres du
conseil d’administration et des membres effectifs de l’association, en
ordre administrativement et financièrement, représentés chacun par
un délégué élu, dûment mandaté et éventuellement d’autres
personnes, convoquées en qualité d’experts, sans droit de vote. Elle
est présidée par le président du conseil d’administration ou, s’il est
absent, par un des administrateurs présents.

Art. 14. L’assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont
expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont
réservés à sa compétence :

les modifications aux statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’approbation des budgets et des comptes;
la dissolution de l’association;
l’exclusion de membres.

Art. 15. Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordi-
naire dans le courant du premier trimestre de l’année civile. Des
assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées,
chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, par décision du
conseil d’administration ou à la demande d’un cinquième des
membres effectifs.

Art. 16. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire, adressée à chaque membre
effectif, quinze jours au moins avant la réunion. Les convocations
mentionnent les lieu, jour, heure et ordre du jour de la réunion.
L’assemblée générale ne pourra délibérer que sur les points portés à
l’ordre du jour, sauf urgence reconnue à la majorité simple des
membres présents.

Art. 17. Sauf les exceptions prévues par la loi et les présents
statuts, l’assemblée générale est valablement constituée dès que la
majorité de ses membres est présente ou représentée. Un membre
peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre
membre en vertu d’une procuration écrite. Un membre ne peut être
porteur que d’une seule procuration. Si le quorum n’est pas atteint
lors de la première assemblée générale régulièrement convoquée,
une seconde assemblée est convoquée dans le mois qui suit, cette
assemblée ayant pouvoir de délibérer quelle que soit le nombre de
participants.

Art. 18. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de parité de voix,
celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépon-
dérante.

Art. 19. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921 sur les
a.s.b.l.

Art. 20. Les décisions de l’assemblée générale sont actées dans
des procès-verbaux signés par le président et un administrateur et
consignés dans un registre conservé au siège de l’association.

TITRE V. — Administration

Art. 21. L’association est gérée par un conseil d’administration,
composé de sept membres minimum, représentants paritairement
chacun des sports et nommés, par l’assemblée générale parmi les
membres adhérents. Un administrateur au moins est un pratiquant
actif au sein de l’association.

Art. 22. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l’admi-
nistration et la gestion de l’association. Sont seuls exclus de sa
compétence, les actes réservés à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts.

Art. 23. Les membres du conseil d’administration sont élus pour
un terme de quatre ans et en tout temps révocables par l’assemblée
générale. Ils sont rééligibles.

Art. 24. Le conseil désigne parmi ses membres, un président, un
trésorier et un secrétaire général pour une durée d’un an. En cas
d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le
secrétaire, si ce dernier est empêché, par le secrétaire, si celui-ci est
également empêché par l’administrateur le plus âgé présent.

Art. 25. Si pour quelque motif que ce soit, le conseil d’adminis-
tration n’est plus en nombre suffisant, soit composé d’au moins
sept membres, un ou des administrateur(s) sera(ont) nommé(s) à
titre provisoire par l’assemblée générale. Il(s) achèvera(ont) dans ce
cas le mandat de l’administrateur qu’il(s) remplace(nt).

Art. 26. Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’asso-
ciation l’exige, sur convocation du président ou de deux adminis-
trateurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée. Tout administrateur peut se faire repré-
senter par un autre administrateur porteur d’une procuration écrite.
Un administrateur ne peut être titulaire que d’une seule procura-
tion.
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Art. 27. Ses décisions sont prises à la majorité simple des votants;
la voix du président ou celle de son remplaçant est prépondérante,
en cas de parité.

Art. 28. Les délibérations du conseil d’administration sont actées
dans des procès-verbaux signés par le président et un administra-
teur et conservés au siège de l’association. Ils doivent être soumis à
l’approbation du conseil d’administration.

Art. 29. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature y afférente, à un administrateur-
délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs et
éventuellement le salaire.

Art. 30. Le conseil recrute le cas échéant le personnel nécessaire
à la réalisation des buts de l’association. Il fixe le salaire de celui-ci,
ainsi que ses attributions.

Art. 31. Le conseil peut également créer des comités provinciaux.
Le conseil crée une commission technique par discipline sportive.
La commission technique a pour rôle d’organiser au mieux le
développement de sa discipline sportive. Il peut en outre créer des
commissions spécifiques dans tous les domaines qu’il juge néces-
saires.

Art. 32. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défen-
dant sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le
conseil d’administration.

Art. 33. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à
justifier de leurs pouvoirs l’égard des tiers.

Art. 34. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

TITRE VI. — Droits et obligations des cercles et des sportifs affiliés

Art. 35. L’association veille à ce que ses cercles affiliés informent
au minimum annuellement leurs membres, des dispositions appli-
cables en son sein, en vertu de ses statuts ou de son règlement
fédéral, dans les matières suivantes : les assurances, la lutte contre
le dopage et la préservation de la santé dans la pratique sportive,
les règles à respecter en ce qui concerne la sécurité des sportifs, les
obligations fédérales en matière d’encadrement technique, les trans-
ferts ainsi que les mesures et la procédure disciplinaires en vigueur.

Art. 36. Les cercles affiliés tiennent à disposition de leurs
membres un résumé succinct du contrat d’assurance contracté par
l’association au bénéfice de tous ses affiliés.

Art. 37. Ils incluent, dans leurs statuts ou leurs règlements
internes, les dispositions prévues dans la réglementation et la légis-
lation applicables en communauté Wallonie-Bruxelles en matière de
lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la
pratique sportive. Ils font connaı̂tre à leurs membres les mesures
disciplinaires applicables en cas d’infraction à ces dispositions.

Art. 38. Ils prennent les mesures appropriées, conformément à ce
qui est prévu dans le règlement fédéral de l’association, pour
assurer la sécurité de leurs membres et celle des participants à leurs
activités.

Art. 39. Ils respectent les obligations imposées par l’association
dans son règlement fédéral en matière d’encadrement technique et
pédagogique de la pratique sportive.

Art. 40. Au terme de chaque saison, soit entre le 15 juin et le
15 août de chaque année, tout membre est libre de se réaffilier au
cercle de son choix. Aucune indemnité d’une quelconque nature que
ce soit ne peut être réclamée lors du passage d’un sportif affilié d’un
cercle à un autre.

Art. 41. Le membre qui manque, soit intentionnellement, soit par
imprudence ou négligence à ses obligations, est passible, suivant la
gravité des faits reprochés, des mesures disciplinaires suivantes :

le rappel à l’ordre;
le blâme;
la suspension;
l’exclusion de l’association;
La récidive aggrave la peine.
De plus, parallèlement à ces mesures disciplinaires frappant le

membre en cause, le cercle auquel ce membre appartient peut,
toujours suivant la gravité des cas, encourir les sanctions prévues
dans le règlement fédéral.

Art. 42. L’utilisation par les membres de substances ou moyens
de dopage pour participer aux entraı̂nements et/ou aux compéti-
tions est formellement interdite. Indépendamment des poursuites
judiciaires que risque le sportif convaincu de dopage, celui-ci est
passible des sanctions suivantes :

la suspension;
l’exclusion;
La récidive aggrave la peine.

Art. 43. Toute mesure disciplinaire à prendre à l’encontre d’un
membre et/ou d’un cercle affilié, doit préalablement faire l’objet
d’une information auprès du membre et/ou du cercle concerné et
doit impérativement respecter les droits de la défense et à l’infor-
mation, conformément à ce qui est prévu dans le règlement fédéral
de l’association.

Art. 44. L’association s’interdit d’infliger une quelconque sanc-
tion à l’égard d’un cercle ou d’un membre, au seul que celui-ci
aurait engagé une action devant les tribunaux de l’ordre judiciaire,
contre l’association ou l’un de ses membres.

Cependant, le membre qui veut exercer une action en justice doit,
au préalable, impérativement avoir épuiser toutes les voies de
recours internes, prévues au sein de l’association.

TITRE VII. — Règlement fédéral

Art. 45. Un règlement fédéral sera présenté par le conseil
d’administration à l’assemblée générale. Des modifications pour-
ront être apportées à ce règlement par une assemblée générale
statuant à la majorité simple des associés présents ou représentés.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Art. 46. L’association prend toutes les dispositions pour que
soient couvertes par une assurance appropriée, la responsabilité
civile et la réparation des dommages corporels de ses membres.

Art. 47. Elle détermine dans son règlement médical la fréquence
des examens médicaux auxquels doivent se soumettre ses affiliés.

Art. 48. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour
assurer la sécurité de ses membres et des participants aux activités
mises sur pied par elle. Elle établit dans son règlement fédéral un
cahier des charges à respecter pour toute manifestation qu’elle
organise directement ou via ses membres.

Art. 49. Elle s’engage également à inclure dans son règlement
fédéral la réglementation et la législation applicables en commu-
nauté Wallonie-Bruxelles en matière de lutte contre le dopage et de
respect des impératifs de santé dans la pratique sportive et à faire
connaı̂tre celles-ci à ses cercles, ainsi que les mesures et la procédure
disciplinaires s’y rapportant en cas d’infraction.

Art. 50. Elle tient une comptabilité régulière et s’engage à trans-
mettre annuellement celle-ci, ainsi que l’ensemble des documents
administratifs fédéraux et la liste des cercles et de leurs affiliés, au
fonctionnaire du gouvernement chargé d’en assurer le contrôle. Le
compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant sont
annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordi-
naire.

Art. 51. L’association veille à ce que la fédération nationale dont
elle est, le cas échéant, partie composante, soit organisée sur le plan
de ses structures de décision et de gestion d’un nombre égal d’élus
issus des fédérations communautaires.

Art. 52. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre. Le premier exercice commence à la date
de la signature des présentes et se termine le 31 décembre 2001.

Art. 53. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 54. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le liquidateur, fixera ses pouvoirs et indiquera
l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 55. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les
associations sans but lucratif.

TITRE IX. — Dispositions transitoires

L’assemblée ainsi constituée a élu comme administrateurs :
1. Damien Vandeberg, employé, résidant rue de la Station 55, à

4890 Thimister.
2. Marc Nibus, employé, résidant rue Gustave Taillard 10c, boîte 4,

à 4650 Herve.
3. Frédéric Lambert, enseignant, rue Gustave Delperdanche 38, à

6600 Bastogne.
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4. Marc Joset, enseignant, résidant rue Defuisseaux 29, à
4630 Soumagne.

5. Philippe Evrard, employé, résidant avenue de la Salm 82, à
4980 Trois-Ponts.

6. Christiane Lepée, infirmière, résidant rue Defuissaux 29, à
4630 Soumagne.

7. Saı̈d Tarfi, ouvrier, résidant rue de l’Expansion 1, à
1070 Bruxelles.

8. Paul Jonckheere, enseignant, résidant rue Vanderdilft 2, à
1341 Céroux.

9. Christian Pirali, administrateur de sociétés, résidant rue
Haute 177, à 4700 Eupen.

Le conseil d’Administration ainsi formé a directement élu en
qualité de :

Président : M. Marc Joset.
Trésorier : M. Damien Vandeberg.
Secrétaire : M. Christian Pirali.

Fait à Clermont.

(Suivent les signatures.)

N. 1879 (24203 — 24203P)
Vieldeon

7000 Mons

Numéro d’identification : 1879/2001

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-trois novembre, les soussignés :
Beaujean, Marcel, fonctionnaire, rue du Seigneur 35, 7170 La

Hestre, Belge.
Boisart, Alain, professeur, place du Parc 35, 7000 Mons, Belge.
De Kerschieter, Liliane, laborantine, rue du Seigneur 35, 7170 La

Hestre, Belge.
Fosse, Philippe, fonctionnaire, digue de Cuesmes, 7000 Mons,

Belge.
Igot, Roger, fonctionnaire, rue des Groseilliers 30, 7000 Mons,

Belge.
Kirby, John Patrick, professeur, rue du Grand Coron 60,

7034 Saint-Denis, Irlandais.
Pierard, Raoul, fonctionnaire, parc de la Sablonnière 24,

7000 Mons, Belge.
Save, Philippe, fonctionnaire, rue des Robiniers 2, 7024 Ciply,

Belge.
Stojka, Laurent, bibliothécaire, rue Rogier 2/D, 7000 Mons, Belge.
Vanclaire, Bernadette, fonctionnaire, rue Gérard 12, 7061 Thieu-

sies, Belge.
Van Der Maren, Philippe, docteur en médecine, avenue Charles

De Gaulle 76, 7000 Mons, Belge.
Verbaeys, Jean-Marie, informaticien, rue des Groseilliers 20,

7000 Mons, Belge.
Verdure, Chantal, professeur, chaussée de Bruxelles 37,

7000 Mons, Belge.
Witkowski, Catherine, graphiste, rue des Groseilliers 20,

7000 Mons, Belge,
ont convenu de constituer une association sans but lucratif
dénommée « Vieldeon » et dont les statuts sont établis conformé-
ment à la loi du 27 juin 1921 et aux modifications apportées par les
différentes lois jusqu’à la signature du présent acte.

CHAPITRE Ier. — Caractère de l’association

Article 1er. L’association adopte la dénomination de « Viel-
deon ».

Elle établit son siège social à 7000 Mons, rue des Groseilliers 20.
Elle peut se réunir en tout autre local mis à sa disposition à Mons.

Ce siège social pourra être transféré dans une autre localité de la
province de Hainaut, conformément à l’article 4 de la loi relative
aux a.s.b.l.

Tout transfert du siège est publié aux annexes au Moniteur belge.
Il pourra être créé des sections dans d’autres localités, en Belgique

et partout ailleurs dans le monde, à l’exception des pays reconnus
comme étant non-démocratiques.

Art. 2. L’association a pour objet, en dehors de toutes tendances
religieuses, morales ou politiques, l’étude et le rayonnement de la
culture et des arts des traditions européennes, le maintien et
l’extension des liens de sympathie et d’estime qui unissent la
Wallonie et les pays et régions du monde démocratique, la création,
au niveau mondial, de contacts et d’échanges dans le domaine de la
communication, de la littérature, de la pensée, des sciences et des
arts. L’association se propose de réaliser cet objet par l’organisation
d’enseignements et de formations, de séminaires, de réunions et
conférences, concerts, expositions, représentations, fêtes et voyages;
la distribution de bourses et récompenses, la création de prix
artistiques, la publication de bulletins, revues et de tous les supports
audiovisuels adéquats, etc. Cette énumération n’est nullement limi-
tative.

L’association pourra, à cette fin, recueillir tout subside et don en
numéraire, en matériel, en biens meubles et immeubles. Dans le
cadre de son objet, elle pourra également posséder, recueillir, gérer,
administrer et attribuer tous biens, toutes sommes et valeurs
quelconques. Pour la réalisation de son objet, elle pourra passer tout
contrat et marché avec toute personne physique ou morale, qu’elle
soit du secteur public ou du secteur privé, tant dans le pays de
résidence de son siège social que dans tout pays de la communauté
européenne et dans tout autre pays du monde démocratique si une
telle association ou collaboration s’avère utile à la réalisation de son
objet social. Elle pourra acquérir, louer, gérer et administrer tous
biens meubles et immeubles. Elle peut poser tous les actes se
rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. — Les membres
Art. 4. Le nombre des membres est illimité et ne pourra être

inférieur à trois.
Art. 5. L’association comprend des membres associés, des

membres adhérents, des membres sympathisants et des membres
d’honneur non associés.

Les membres associés le sont, soit à titre personnel, soit en
fonction des mandats qu’ils détiennent dans leurs associations
respectives. Ils gardent cette qualité leur vie durant, sauf démission,
suspension, révocation et décès. Seuls les membres associés ont le
droit de vote aux assemblées générales.

La qualité de membre adhérent s’acquiert lors de l’inscription aux
activités régulières organisées par l’association, moyennant l’acquit-
tement de la cotisation prévue et selon les modalités définies par le
conseil d’administration.

Les membres adhérents perdent automatiquement leur qualité à
l’échéance de leur cotisation. Ils la retrouvent s’ils renouvellent leur
inscription et acquittent le montant de leur nouvelle cotisation.

Les membres sympathisants soutiennent les activités de l’associa-
tion par une cotisation régulière et/ou leur aide bénévole.

Le titre de membre d’honneur peut être conféré à toute person-
nalité éminente ayant rendu ou étant susceptible de rendre à
l’association des services exceptionnels. Ces membres sont élus à
l’unanimité par le conseil d’administration, ne sont pas soumis à
l’obligation de cotisation et ils ne sont pas automatiquement
membres associés.

Art. 6. Les comparants au présent acte sont les premiers
membres associés.

L’admission comme membre, à quelque titre que ce soit, implique
l’adhésion totale aux présents statuts, au règlement intérieur et aux
décisions du conseil d’administration.

Les candidats au statut de membre associé doivent obligatoire-
ment figurer parmi les membres adhérents ou sympathisants depuis
une année calendrier, sauf exception prévue à l’article 11 et dans le
présent article.

Ils doivent adresser une demande écrite et circonstanciée au
président du conseil d’administration et être parrainé par au moins
deux membres associés.

La candidature est soumise au conseil d’administration et la
décision est communiquée au demandeur par lettre simple à la
poste.

Cette décision est sans appel et ne devra pas être motivée. Le
candidat peut se représenter après un délai d’un an.

Les listes des membres adhérents, des membres sympathisants et
des membres d’honneurs ne seront jamais publiées.

Les membres paient une cotisation différente suivant leur titre
dans l’association.

Les différents niveaux de cotisations sont décidés annuellement
par le conseil d’administration et soumis à l’approbation de
l’assemblée générale suivant la décision. La cotisation maximale est
fixée à BEF 14 222 (EUR 360).
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Art. 7. Tout membre est libre de donner sa démission. Celle-ci
doit être adressée par lettre recommandée à la poste, adressée au
président du conseil d’administration. Cette démission sera effective
moyennant un préavis de trois mois. Est considéré d’office comme
démissionnaire tout membre qui reste en défaut de payer sa
cotisation plus de trois mois après l’échéance contractuelle.

Art. 8. La qualité de membre se perd par la démission, le décès
ou la révocation. Une révocation immédiate et suspensive peut être
prononcée par le bureau du conseil d’administration, à la majorité
simple, pour les infractions graves, notamment pour inobservation
des statuts et des règlements d’ordre intérieur ou pour agissements
portant atteinte aux intérêts de l’association et/ou ne répondant pas
à l’objet social de l’association.

La révocation éventuelle d’un membre devra ensuite être portée
à l’ordre du jour du conseil d’administration suivant qui statuera à
la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
L’intéressé doit, au préalable, avoir été invité à présenter sa défense.
La révocation sera signifiée à la personne concernée par lettre
recommandée avec accusé de réception. La signification de cette
décision devra être motivée.

Cette révocation est suspensive de toutes les activités et respon-
sabilités éventuelles du membre mais, en ce qui concerne les
membres associés, la décision motivée du conseil d’administration
figurera à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante et ne sera
effective que lors d’un vote de cette assemblée générale, à la majorité
des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Art. 9. Les membres ne contractent aucune obligation person-
nelle relative aux engagements de l’association. Tout membre sorti
de l’association, pour quelque cause que ce soit hormis le décès,
reste néanmoins responsable des éventuelles infractions commises
durant la période de sa participation à l’association. Le fond social
appartient uniquement à l’association. Le membre démissionnaire
ou exclu, les héritiers éventuels d’un membre décédé ou leurs
ayants droit ne peuvent réclamer aucun compte ni faire apposer de
scellés ou requérir inventaire, ni exiger le remboursement des
cotisations versées.

CHAPITRE III. — Conseil d’administration

Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois membres au moins et de vingt membres au
plus.

Ils sont, sauf exceptions reprises dans le présent article et à
l’article 11, choisis parmi les membres associés et nommés par
l’assemblée générale, à la majorité simple des voix des membres
présents ou représentés. La voix du président de l’assemblée géné-
rale est prépondérante en cas de partage des voix.

Exceptionnellement, les membres du premier conseil d’adminis-
tration sont nommés dans les présents statuts.

Art. 11. Dans l’intérêt de l’association, de sa propre autorité et
par un vote à la majorité simple de ses membres, le conseil peut
s’adjoindre un ou plusieurs administrateurs. La voix du président
est prépondérante en cas de partage des voix présentes ou repré-
sentées. Par exception, ces administrateurs peuvent être choisis
parmi les membres non associés. La majorité requise est alors, de
deux tiers des voix présentes ou représentées. Ils peuvent même être
indépendants de l’association. Dans ce dernier cas, l’unanimité des
membres du conseil d’administration est requise. L’assemblée géné-
rale, lors de sa réunion suivante, procédera à l’élection définitive du
conseil d’administration modifié.

La convocation à ladite assemblée générale prévoira expressé-
ment ce point à l’ordre du jour.

Art. 12. Le terme normal du mandat des administrateurs est de
cinq années. Ils sont rééligibles. Les administrateurs sont toujours
révocables par l’assemblée générale. En cas de vacance du mandat
d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants
continuent à former un conseil d’administration ayant les mêmes
pouvoirs que si le conseil était complet. Il sera pourvu au rempla-
cement soit selon les modalités prévues à l’article 11, soit lors de
l’assemblée générale annuelle. La convocation à ladite assemblée
générale prévoira expressément ce point à l’ordre du jour.

Art. 13. Le conseil d’administration élit parmi ses membres, un
président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un
secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui constituent son bureau.
Exceptionnellement, ils sont désignés pour la première fois dans les
présents statuts. Le bureau ainsi constitué peut alors déléguer, sous
sa responsabilité, pour une activité précise ou d’une manière plus
générale, la gestion journalière de certaines activités de l’association.
Ces personnes sont choisies parmi les membres de l’association
mais peuvent en être indépendantes.

Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont responsa-
bles, suivant le droit commun, des fautes commises dans l’exercice
de leur mandat. Ils ne contractent, en raison de leur gestion aucune
obligation personnelle relative aux engagements de l’association.

Art. 15. Le conseil se réunit sur la convocation du président ou
de deux de ses membres, aussi souvent que les besoins de l’asso-
ciation l’exigent. Sauf urgence justifiée, cette convocation doit être
adressée, à tous les membres du conseil, huit jours calendrier avant
la date fixée pour la réunion. Il doit être convoqué à la demande
écrite et circonstanciée, signifiée par lettre simple confiée à la poste,
de deux cinquièmes des membres associés. Cette demande sera
adressée au président qui réunira le conseil d’administration dans
le mois à partir de la date de la demande, le cachet de la poste
faisant foi.

Art. 16. Le conseil ne peut délibérer valablement que si trois de
ses membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à
la majorité simple des voix présentes ou représentées. Chaque
administrateur dispose d’une voix délibérative et ne peut repré-
senter plus d’un administrateur absent, moyennant procuration
écrite. En cas d’absence ou d’empêchement du président, un des
vice-présidents peut valablement le représenter dans ses fonctions.
Le secrétaire et le trésorier peuvent être remplacé par leur adjoint.

En cas de parité des voix présentes ou représentées, celle du
président de la réunion est prépondérante. Les délibérations du
conseil sont constatées par des procès-verbaux tenus dans un
registre et signés par le président de la réunion et le secrétaire ou
son adjoint. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valable-
ment signés par un membre du conseil d’administration et le secré-
taire ou son adjoint.

Art. 17. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l’admi-
nistration de l’association et la réalisation de son objet.

Tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou par les statuts à
l’assemblée générale est de la compétence du conseil.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un de ses membres
ou à un tiers.

Il fixe les salaires et émoluments du personnel éventuel, nomme
et révoque celui-ci. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en
défendant, sont soutenues ou suivies, poursuites et diligentées par
le secrétaire ou le trésorier et leur adjoint ou par deux administra-
teurs.

Art. 18. Tous actes, tous écrits et lettres engageant l’association,
sont signés par le président, le secrétaire ou le trésorier ou leurs
délégués. Toutefois, les quittances, chèques et effets sur toutes
banques et établissements financiers ou autres, tous chèques et
mandats postaux, sont signés par le trésorier et le président ou leurs
délégués, sans qu’il soit besoin de justifier à l’égard des tiers d’une
décision préalable du conseil.

CHAPITRE IV. — Assemblées générales

Art. 19. L’assemblée générale des membres est souveraine. Elle
se réunit chaque année, au cours du premier trimestre de l’année
civile qui suit la clôture de l’exercice, sur la convocation du prési-
dent du conseil d’administration ou de son délégué, aux jour, heure
et lieu indiqués par celui-ci. Elle délibère sur les objets figurant à
l’ordre du jour. Le conseil d’administration y présente le rapport sur
la situation de l’association, y rend compte des recettes et dépenses
effectuées pendant l’exercice écoulé. Il y présente le budget de
l’exercice suivant.

Elle vote le budget. Elle procède à la nomination et à la révocation
des administrateurs.

Art. 20. Le conseil d’administration peut convoquer l’assemblée
générale extraordinaire. Il est tenu de la réunir lorsque deux
cinquièmes des membres en font la demande, en indiquant le motif
de la convocation. Dans ce cas, l’assemblée est convoquée dans les
trente jours de la réquisition.

Art. 21. Les convocations aux assemblées générales sont
adressées par simple lettre aux membres quinze jours calendrier au
moins avant la réunion. Il ne doit pas être justifié de l’accomplisse-
ment de cette formalité. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Toute proposition signée par un nombre de membres égal aux deux
cinquièmes de la liste annuelle des membres doit être portée à
l’ordre du jour.

Art. 22. L’assemblée générale est régulièrement constituée quel
que soit le nombre des membres présents. Seuls les membres
associés ont un droit de vote. Tout membre associé peut se faire
représenter par un autre, par procuration adressée par lettre au siège
social cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée générale.
Aucun mandataire ne peut représenter plus de deux droits de vote.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
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simple des voix présentes ou représentées, sauf les exceptions
prévues par la loi ou les statuts. La voix du président de l’assemblée
est prépondérante en cas de partage.

A la demande d’un membre de l’assemblée, et avec accord du
conseil d’administration, les votes peuvent se faire au scrutin secret.

Art. 23. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spéciale-
ment indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins
les deux tiers, des membres associés. Aucune modification aux
statuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix
présentes.

Toutefois, si la modification porte sur l’objet en vue duquel
l’association est constituée, elle n’est valable que si elle est adoptée
par l’unanimité des membres associés présents ou représentés à
l’assemblée.

Si les deux tiers des membres associés ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, il est convoqué une deuxième
réunion qui peut délibérer quel que soit le nombre de présents.

Toute modification aux statuts doit être publiée aux annexes au
Moniteur belge.

Art. 24. Les délibérations de l’assemblée générale sont consi-
gnées dans les procès-verbaux inscrits dans un registre spécial,
signé par le président et le secrétaire-trésorier. Ce registre est gardé
au siège de l’association. Les copies ou extraits de ces procès-
verbaux sont valablement signés par un membre du conseil d’admi-
nistration et le secrétaire-trésorier ou son adjoint.

Art. 25. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de chaque année. Les comptes sont alors arrêtés et
l’exercice clôturé. Le bilan, dressé par le secrétaire-trésorier ou son
adjoint, est soumis au conseil d’administration qui le présente à
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire suivante. La copie
des comptes de résultats sera jointe à la convocation des membres
associés à l’assemblée générale ordinaire.

L’excédent favorable du bilan appartient à l’association. Il est
versé à la réserve ou reporté à nouveau.

Le premier exercice social se terminera exceptionnellement le
31 décembre 2001, quelle que soit sa durée.

CHAPITRE V. — Dissolution, liquidation

Art. 26. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution
que si les deux tiers des membres associés sont présents ou repré-
sentés.

Si cette condition n’est pas remplie, il peut être convoqué une
deuxième assemblée générale à un mois d’intervalle qui délibérera
valablement quel que soit le nombre des membres associés présents
ou représentés.

L’assemblée désigne, par la même occasion, un ou plusieurs
liquidateurs.

En cas de dissolution de l’association, son patrimoine est affecté à
une institution dont le but se rapproche autant que possible de celui
de la présente association, cette institution est désignée par
l’assemblée générale de dissolution.

Cette décision est soumise à l’homologation du tribunal civil du
ressort.

CHAPITRE VI. — Dispositions diverses

Art. 27. Le premier conseil d’administration élaborera un règle-
ment d’ordre intérieur précisant les mesures d’application des
présents statuts. Il sera obligatoire pour tous les membres.

Art. 28. Il est fait élection de domicile au siège de l’association.
Cette élection est attributive de juridiction pour toutes contestations
qui pourraient survenir entre l’association et les tiers.

Art. 29. Tous les cas non prévus aux présents statuts se référeront
aux dispositions légales en la matière.

Etabli à Mons, le 23 novembre 2000.
(Suivent les signatures.)

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres fondateurs, réunis en assemblée générale le
23 novembre 2000, ont désigné les personnes ci-après nommées en
qualité de membres du conseil d’administration :

Beaujean, Marcel; Boisart, Alain; De Kerschieter, Liliane; Fosse,
Philippe; Pierard, Raoul; Save, Philippe; Stojka, Laurent; Van der
Maren, Philippe; Verbaeys, Jean-Marie; Verdure, Chantal;
Witkowski, Catherine.

Le conseil d’administration a élu, à l’unanimité, comme membres
du bureau :

Président : Verbaeys, Jean-Marie.

Vice-président : Pierard, Raoul.

Trésorier : Stojka, Laurent.

Trésorier adjoint : Witkowski, Catherine.

Secrétaire : De Kerschieter, Liliane.

Secrétaire adjointe : Witkowski, Catherine.

Les membres du bureau ont nommé les administrateurs délégués
suivants :

Arts graphiques : Boisart, Alain.

Danses traditionnelles : Beaujean, Marcel et Verdure, Chantal.

Arts de la « Magie » traditionnelle : Van der Maren, Philippe.

Arts des Sciences « parallèles » : Fosse, Philippe.

Fait et signé à Mons, le 23 novembre 2000.

Pour copie conforme :

(Signé) Jean-Marie Verbaeys,
président.

N. 1880 (25035)
De Eendracht Olen

2250 Olen

Identificatienummer : 1398/74

RAAD VAN BESTUUR

In de algemene vergadering met bestuursherkiezing gehouden
op 4 november 2000 van de vereniging zonder winstoogmerk « De
Eendracht te Olen », reeds vermeld in het Belgisch Staatsblad van
1 februari 1974 nr. 1398, werden volgende leden als nieuw bestuur
verkozen :

Voorzitter : Verellen, Frans, Geelseweg, 1, Olen.

Secretaris : Hufkens, Henri, Bulestraat, 67, Olen.

Penningmeester : Dens, Eddy, Grote Plek, 39, Noorderwijk.

Laureys, August, F. Willemstraat 57, Olen.

De stem van de voorzitter is bepalend.

(Get.) F. Verellen, (Get.) H. Hufkens,
voorzitter. secretaris.

N. 1881 (24689)
Volleybalclub Antwerpen - Zorgvliet

Snijdersstraat 4
2018 Antwerpen

Identificatienummer : 16136/95

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

De bijzondere algemene vergadering van de v.z.w., met zetel te
2018 Antwerpen, Snijdersstraat 4, heeft op haar samenkomst van
23 november 2000, met ingang van heden het ontslag aanvaard van
Stephen, Sophie, Broydenborglaan 55, te 2660 Hoboken, als voor-
zitter, en van Joseph Bries, Van Deynsestraat 43, te 2100 Deurne, als
lid van de beheerraad van de v.z.w. Antwerpen - Zorgvliet.

Op de bijeenkomst van de raad van beheer op 23 november 2000,
werd met eenparigheid van stemmen Eric Van der Paal, Oude
Beurs 21, te 2000 Antwerpen, als nieuwe voorzitter verkozen.

(Get.) Eddy Denhaene,
secretaris.
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N. 1882 (19087)
Travail, Vie, Bonheur

Hasardstraße 2-4
4721 Kelmis

Identifizierungsnummer : 350/73

ERNENNUNG

Auszug aus dem Protokoll
der Generalversammlung vom 29. Juni 2000

Die Generalversammlung ratifiziert den Beschluss der Verwal-
tungsrates hinsichtlich der Aufnahme von J. Thielen in den Gremien
der V.o.E., dies als Ersatz von P. Jongen.

Kelmis, den 29. Juni 2000.

Für gleichlautenden Auszug :

(Gez.) H. Hamacher, (Gez.) M. Beckers,
Direktor. Präsident.

N. 1883 (23490 — 23490P)
Association contre la Neurofibromatose,

en abrégé : « NF »

7800 Ath

Numéro d’identification : 1883/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
1. Mme Bissot, Pascale, sans profession, Ambachtenstraat 24,

8870 Izegem, Belge.
2. M. Detroz, Patrick, employé à la Communauté Française, rue

sur le Bois 111, 4870 Trooz (Fraipont), Belge.
3. Mme Ducastel, Marie, fonctionnaire, rue de Soignies 119,

7800 Ath, Belge.
4. Mme Gattegno, Corinne, fonctionnaire, rue du Try Coquiat 4,

1495 Villers-la-Ville, Belge.
5. M. Pierard, Laurent, agent provincial, rue de l’Arsenal 45,

6230 Pont-à-Celles, Belge.
6. Mme Schwarz, Elfriede, employée, rue sur le Bois 111,

4870 Trooz (Fraipont), Belge.
7. M. Spillebeen, Patrick, commerçant, Ambachtenstraat 24,

8870 Izegem, Belge.
8. M. Vandendaul, Alex, comptable, rue de Soignies 119,

7800 Ath, Belge,
tous de nationalité belge, réunis ce 22 octobre 2000, ont convenu de
constituer une association sans but lucratif régie par la loi du
27 juin 1921 modifiée par la loi du 28 juin 1984 dont ils ont arrêté les
statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, durée, siège social, objet

Article 1er. L’association est dénommée : « a.s.b.l. Neurofibroma-
tose », en abrégé : « a.s.b.l. N.F. », chaque dénomination ainsi que
son abréviation pouvant être utilisée indifféremment, isolément ou
conjointement. Elle est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à 7800 Ath, rue de
Soignies 119. Il peut par décision du conseil d’administration, être
transféré à tout moment à un autre endroit en Belgique.

Art. 3. L’association a pour objet de favoriser et développer la
lutte et la prévention contre la ″neurofibromatose″ sous toutes ses
formes, sans distinction de langue, région ou de race.

Dans le cadre de cet objet, l’association peut notamment :
a) prendre des initiatives adaptées en matières d’informations,

prévention et éducation, spécialement vis-à-vis des personnes qui
sont exposées à des risques de neurofibromatose accrue;

b) encourager et organiser des initiatives adaptées d’information,
prévention, et d’éducation à la neurofibromatose ainsi que des
projets ayant de tels objectifs;

c) favoriser l’information des médecins et autres personnels
médico-sociaux notamment par la constitution d’une documenta-
tion mise à jour relative à la neurofibromatose;

d) organiser, promouvoir, collaborer ou coordonner toute action
ou initiative s’inscrivant dans la recherche contre la neurofibroma-
tose;

e) assurer des interventions tant psychologiques que sociales à
toute personne atteinte par la maladie ainsi qu’à ses proches;

f) encourager la recherche en matière de lutte contre la neurofi-
bromatose notamment par l’attribution de crédits à des chercheurs
ou à des équipes dont les travaux ont été remarqués par leur intérêt
ou leur originalité;

g) prendre toute mesure permettant de mieux connaı̂tre l’associa-
tion et ses missions sous toutes ces formes;

h) être le représentant de ses membres auprès des différentes
instances tant fédérales, régionales, communautaires qu’internatio-
nales s’occupant de la neurofibromatose.

L’association peut, dans les limites fixées par les présents statuts,
exercer toutes les activités et faire toutes les opérations de quelque
nature que ce soit qui se rapporte et tout ou en partie à l’accomplis-
sement de ses missions ou qui contribuent à en assurer ou à en
faciliter la réalisation. Elle pourra, notamment, à cette fin, organiser
toute action de récolte de fonds, intégrer, s’associer, collaborer ou
prester des services à toute institution ou organisme poursuivant
les mêmes objectifs qu’elle et accepter tout mandat que lui confierait
tout pouvoir public.

TITRE II. — Associés

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs,
personnes physiques, et le cas échéant, de membres adhérents.

Les membres adhérents peuvent être des personnes physiques ou
des personnes morales; ils n’ont pas d’autres droits ou autres
obligations que ceux que leur attribuent les présents statuts.

Art. 5. Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à
trois ni supérieur à quinze. Les membres effectifs sont :

1. Les membres fondateurs comparaissant au présent acte.

2. Les personnes physiques dont la candidature a été, avec leur
accord, présentée par au moins deux membres effectifs et qui ont
été admises comme membres effectifs par une décision du conseil
d’administration statuant à la majorité spéciale des trois quarts des
voix des administrateurs présents ou représentés. Cette décision du
conseil d’administration est sans appel et ne doit pas être motivée.
Elle est portée à la connaissance du candidat et des membres
effectifs qui l’ont présentée par lettre missive.

Un candidat non admis ne peut être représenté à nouveau
qu’après l’expiration d’un délai d’un an au moins à compter de la
date de la décision du conseil d’administration refusant son admis-
sion. Les mineurs sont civilement incapables. Ils peuvent devenir
membres effectifs à conditions d’obtenir l’autorisation de leurs
représentants légaux.

Art. 6. Le nombre de membres adhérents n’est pas limité.

Toute personne, physique ou morale, qui désire être membre
adhérent peut le devenir à condition qu’elle ait manifesté sa
sympathie vis-à-vis de l’association en lui apportant son concours
moral ou technique et qu’elle ait été agréée comme telle par le
conseil d’administration.

A cette fin, le candidat membre adhérent adressera une demande
écrite et motivée au conseil d’administration. La décision de ce
dernier sera prise à la simple majorité des administrateurs présents
ou représentés, ne doit pas être motivée et est prise en premier et
dernier ressort.

Art. 7. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant, par écrit, leur démis-
sion au conseil d’administration qui en prendra acte à sa plus
prochaine réunion.

Est réputé démissionnaire le membre effectif qui ne paie pas sa
cotisation visée à l’article 10 ci-après dans les deux mois de l’envoi
d’un rappel qui lui sera adressé par lettre recommandée à la poste
et qui reproduira les dispositions du présent alinéa. Toutefois, cette
décision ne deviendra effective qu’à la date à laquelle à l’expiration
de ce délai de deux mois et à défaut de paiement des arriérés de
cotisations, le conseil d’administration décidera d’en prendre acte,
ce dont le membre réputé démissionnaire sera informé par lettre
recommandée à la poste.
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Art. 8. L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale statuant à la majorité des
deux tiers des voix présentes ou représentées. Le membre dont
l’exclusion est demandée doit avoir été informé au moins trente
jours de calendrier avant la date de l’assemblée générale par lettre
recommandée précisant les raisons pour lesquelles son exclusion est
demandée et, s’il le souhaite, préalablement à toute décision de
l’assemblée générale, il sera entendu par celle-ci.

Art. 9. Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du
27 juin 1921, l’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur
le fonds social de l’association ni ne peut réclamer le rembourse-
ment des cotisations qu’il a versées ou dons qu’il a effectués.

Art. 10. Les membres effectifs et les membres adhérents sont
tenus de payer une cotisation. Celle-ci doit être identique pour tous
les membres et est fixée, chaque année, par l’assemblée générale
ordinaire sans pouvoir être supérieure à Euro 100.

La responsabilité personnelle des membres est limitée au montant
de leurs cotisations.

TITRE III. — Assemblées générales

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs et adhérents.

Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou,
en cas d’empêchement par le vice-président présent le plus âgé ou,
en cas d’empêchement, par tout autre administrateur présent
désigné à cette fin par ses collèges.

Seuls les membres effectifs ont une voix délibérative; les membres
adhérents ne disposant que d’une voix consultative.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs qui lui sont réservés
par la loi et par les présents statuts à savoir :

celui de modifier les statuts de l’association;
celui de nommer et de révoquer les administrateurs;
celui d’approuver les budgets et les comptes annuels;
celui de dissoudre l’association;
celui d’exclure les membres effectifs ou adhérents de l’association

conformément aux dispositions de l’article 8 qui précède;
celui de transformer l’association en une forme de sociétés

énumérées à l’article 2 des lois sur les sociétés commerciales pour
autant qu’il s’agisse d’une société à la finalité sociale conformément
à l’article 164 bis des mêmes lois sur les sociétés.

Art. 13. Chaque année, il sera tenu au moins deux assemblées
générales à savoir :

une assemblée générale qui se tiendra dans le courant du mois de
novembre ou de décembre à laquelle le conseil d’administration
soumettra pour approbation le budget de l’année suivante.

Une assemblée générale dans le courant du mois de mars au cours
de laquelle le conseil d’administration lui soumettra pour approba-
tion les comptes de l’année écoulée et lui fera rapport sur les
activités de l’association pendant celle-ci.

Art. 14. L’assemblée générale se réunit sur convocation par le
conseil d’administration.

Ce dernier doit la convoquer lorsqu’un (cinquième) des membres
effectifs le lui demande par écrit en précisant la proposition qu’ils
souhaitent voir soumettre à une assemblée générale. Les convoca-
tions à toute assemblée générale sont faites par lettres recom-
mandées à la poste ou tout autre moyen électronique (e-mail, fax
etc.) adressée à tous les membres effectifs et adhérents au moins
vingt jours calendrier avant la date à laquelle elle se tiendra sans
préjudice à ce qui est prévu à l’article 8.

Les convocations sont signées par le président du conseil d’admi-
nistration ou, en cas d’empêchement par un autre administrateur
désigné à cette fin par ses collèges.

Elles doivent préciser :
1. l’ordre du jour;
2. le lieu, la date et l’heure à laquelle se tiendra l’assemblée;
3. lorsqu’elle est réunie à la demande d’un cinquième des

membres de l’association, la proposition que ceux-ci entendent lui
voir soumettre.

En annexe de la convocation sera joint un modèle de procuration.

Art. 15. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale.

Ils peuvent se faire représenter par un autre membre effectif ou
par un membre adhérent.

Chaque membre effectif ou adhérent ne peut cependant repré-
senter plus d’un membre effectif.

Art. 16. Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la
majorité des voix des membres effectifs présents ou représentés sauf
dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents
statuts. En cas de partage des voix, celle du président de l’assemblée
générale est prépondérante. Les décisions des assemblées générales
font l’objet d’un procès-verbal signé par l’administrateur ayant
présidé l’assemblée générale ainsi que par un autre administrateur.
Ces procès-verbaux sont enliassés dans un registre qui est conservé
au siège social de l’association où tous les membres peuvent
prendre connaissance mais sans déplacement.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer :
1. sur des modifications aux statuts que dans les conditions

prévues à l’article 8 de la loi du 27 juin 1921;
2. sur la dissolution de l’association que dans les conditions

prévues à l’article 20 de la loi du 27 juin 1921;
3. sur la transformation de l’association en une société à finalité

sociale que dans les conditions prévues aux articles 26ter et suivants
de la loi du 27 juin 1921.

Art. 18. Toute modification aux statuts doit être déposée dans le
mois de sa date, pour publication aux annexes au Moniteur belge. Il
en est de même de toute nomination, démission ou révocation
d’administrateurs.

TITRE IV. — Administration

Art. 19. L’association est administrée et gérée par un conseil
d’administration dont les membres sont nommés par l’assemblée
générale parmi les membres effectifs.

Le nombre d’administrateur ne peut être inférieur à cinq ni
supérieure à neuf. La durée de leur mandat est fixée à six années
consécutives, les administrateurs sortants étant rééligibles.

Les administrateurs exercent gratuitement leurs fonctions.

Art. 20. Le conseil d’administration élit en son sein un président,
deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Il peut, à tout
moment les remplacer dans ces fonctions par d’autres administra-
teurs sans avoir à justifier de sa décision.

Art. 21. Le conseil d’administration a, dans le respect des
présents statuts, les pouvoirs les plus étendus pour l’administration
et la gestion de l’association. Ainsi, notamment :

1. il engage, aux conditions qu’il fixe, et licencie le personnel de
l’association en ce compris le directeur scientifique et les autres
directeurs dont il jugerait bon de s’assurer les services;

2. il peut faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,
compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et
immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute
durée, accepter tous subsides, donations, legs et transferts, renoncer
à tous droits, conférer tout pouvoir à des mandataires de son choix
associés ou non, représenter l’association en justice tant en défen-
dant qu’en demandant;

3. il peut recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes
sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des
banques et de l’office des chèques postaux, effectuer sur le dit
compte toutes opérations et notamment tous retraits de fonds par
chèques, ordres de virement ou de transfert ou tous autres mandats
de paiement, prendre en location tous coffres en banque, payer
toutes sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la
douane, de la société des chemins de fer, des lettres, télégrammes,
colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tous mandats de
poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales;

4. il fixe la composition et les modalités de fonctionnement du
conseil scientifique; nomme et révoque les membres de celui-ci;

5. il peut établir tout règlement d’ordre intérieur ainsi qu’un
règlement de déontologie auquel les membres, les administrateurs,
les membres du conseil scientifique, le personnel, les bénévoles et
les scientifiques auxquels des crédits seraient octroyés, seront tenus
de se conformer.

Art. 22. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois
par an à l’initiative de son président ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, un des vice-présidents. Il doit également être réuni dans la
quinzaine, chaque fois qu’au moins trois administrateurs en formu-
lent la demande par lettre adressée au président et aux vice-
présidents, précisant la proposition qu’ils entendent vouloir
soumettre au conseil.

Les convocations au conseil d’administration sont faites par lettre
missive ou courrier électronique envoyée aux administrateurs au
moins huit jours avant la date à laquelle le conseil se réunira.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1178



Ces lettres sont signées par la personne qui convoque le conseil
ou par la personne qu’il a déléguée à cette fin et doivent préciser :

1. la date, l’heure et le lieu où se tiendra le conseil;
2. l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant la proposition formulée

par les administrateurs ayant demandé la réunion. Si tous les
administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du
conseil, il ne doit pas être justifié du respect de formalités relatives
à sa convocation. Tous les membres du conseil d’administration
peuvent faire inscrire un point à l’ordre du jour de celui-ci en le
communiquant au président par écrit trois semaines au moins avant
la date du conseil.

Le directeur scientifique est invité à assister aux réunions du
conseil d’administration et peut y prendre part mais sans voix
délibérative.

Art. 23. Le conseil ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout adminis-
trateur peut représenter un de ses collègues mais pas davantage.

Sauf dans le cas pour lesquels un autre quorum est prévu dans
les présents statuts, les décisions du conseil sont prises à la majorité
simple des voix des administrateurs présents et représentés.

En cas de partage des voix, celle de la personne qui préside le
conseil est prépondérante.

Art. 24. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association avec l’usage de la signature afférente à
cette gestion à l’un de ses membres ou à un tiers associé ou non et
dont il fixera les pouvoirs. Ce droit implique également celui de leur
retirer cette gestion, à tout moment, sans avoir à justifier de sa
décision.

Art. 25. Les décisions du conseil d’administration font l’objet
d’un procès-verbal signé par l’administrateur ayant présidé la
réunion à laquelle elles ont été prises ainsi que par le secrétaire ou,
en cas d’empêchement de ce dernier, par celui des administrateurs
qui aura exercé cette fonction au cours de la réunion en question.

Ces procès-verbaux sont enliassés dans un registre qui est
conservé au siège social de l’association. Tout extrait de ces procès-
verbaux à produire en justice ou autrement est valablement signé
par deux administrateurs ou la personne en charge de la gestion
journalière de l’association.

TITRE V. — Exercice social, contrôle des comptes annuels

Art. 26. L’exercice social de l’association commence le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Le premier
exercice social commencera le 1er janvier 2001.

Art. 27. Les comptes annuels seront expliqués et présentés.

TITRE VI. — Conseil scientifique

Art. 28. Il est créé un conseil scientifique dont le conseil d’admi-
nistration fixe la composition, ainsi que les modalités de fonction-
nement et nomme les membres.

Les administrateurs, le directeur scientifique ainsi qu’une
personne déléguée par ces deux derniers à cette fin peuvent assister
aux réunions du conseil scientifique.

Art. 29. Le conseil scientifique a pour mission :
a) étudier toutes les questions qui lui seront soumises par le

conseil d’administration;
b) faire toute proposition qu’il jugera utile en vue d’améliorer,

promouvoir et adapter la prévention et lutter contre la neurofibro-
matose en fonction des progrès de la science et de l’évolution de la
société;

c) de proposer au conseil d’administration des projets de recher-
ches en matières de prévention ou de lutte contre la neurofibroma-
tose auxquels des bourses ou subsides pourront être accordés en
vue de financer leur réalisation.

TITRE VII. — Dissolution

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une
organisation s’occupant de la recherche et de la lutte contre la
neurofibromatose.

Fait à Braine-le-Comte, le 22 octobre 2000.

(Suivent les signatures.)

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUVOIR

Extrait de la décision de la première assemblée générale
du 22 octobre 2000

L’assemblée générale de l’a.s.b.l. « Neurofibromatose » a, lors de
sa réunion du 22 octobre 2000, nommé les administrateurs de
l’a.s.b.l. Les personnes suivantes conformément à ses statuts :

1. Mme Bissot, Pascale, sans profession, Ambachtenstraat 24,
8870 Izegem, Belge.

2. M. Detroz, Patrick, employé à la Communauté Française, rue
sur le Bois 111, 4870 Trooz (Fraipont), Belge.

3. Mme Ducastel, Marie, fonctionnaire, rue de Soignies 119,
7800 Ath, Belge.

4. Mme Gattegno, Corinne, fonctionnaire, rue du Try Coquiat 4,
1495 Villers-la-Ville, Belge.

5. M. Pierard, Laurent, agent Provincial, rue de l’Arsenal 45,
6230 Pont-à-Celles, Belge.

6. Mme Schwarz, Elfriede, employée, rue sur le Bois 111,
4870 Trooz (Fraipont), Belge.

7. M. Spillebeen, Patrick, commerçant, Ambachtenstraat 24,
8870 Izegem, Belge.

8. M. Vandendaul, Alex, comptable, rue de Soignies 119,
7800 Ath, Belge.

Lesquels ont procédé à la désignation de :
Président ad : M. Alex Vandendaul.
Vice-présidents : MM. Patrick Detroz et Laurent Pierard.
Secrétaire : Mme Schwarz Elfriede.
Trésorier : Mme Marie Ducastel.
Le conseil d’administration ainsi constitué à l’issue de l’assemblée

générale ci-avant, a appelé aux fonctions de délégué à la gestion
journalière de l’association Mme Marie Ducastel. Celle-ci disposera
en cette qualité de tous les pouvoirs nécessaire à cette gestion et de
la représentation de l’association quand à celle-ci. Toutefois, tous
paiements et retraits supérieurs à dix milles francs seront contre-
signés par deux administrateurs.

Fait à Braine-le-Comte.

Pour extrait certifié conforme :

(Signé) Mme Bissot, M. Vandendaul, M. Spillebeen, M. Pierard,
M. Detroz, Mme Gattegno, Mme Ducastel, Mme Schwarz.

N. 1884 (21568 — 21568P)
Association belge des Laiteries chevalines

Comogne 1
5572 Focant (Beauraing)

Numéro d’identification : 1884/2001

STATUTS

CHAPITRE Ier. — Dénomination, durée, siège, objet social

Dénomination

Article 1er. L’association porte le nom de : « a.s.b.l. Association
belge des Laiteries chevalines - V.Z.W. Belgisch Paardenmelkerij-
verbond ».

Sa durée est illimitée.

Siège

Art. 2. Son siège est établi à : Focant (Beauraing) Comogne 1.

Objet social

Art. 3. L’association à pour but :
1. La promotion du lait de jument et produits dérivés en Belgique.
2. Réunir de l’information et des études concernant l’usage théra-

peutique du lait de jument.
3. Réunir les différentes laiteries chevalines belges sous une charte

de qualité.
4. Définir les normes de qualité de production de lait et le bien-

être des chevaux.
5. La communication et l’échange d’expérience entre les membres.
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CHAPITRE II. — Membres
Art. 4. Le nombre de membres est minimum cinq.
Art. 5. La démission, la suspension et l’exclusion des membres

se passe suivant l’article 12 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent
vingt et un.

Art. 6. L’état de membre se perd de la façon suivante :
1. Par démission du membre :
Doit être communiqué au président de l’assemblée générale par

écrit.
2. Par décès, incapacité juridique ou incapacité d’action.
3. En cas de non payement de la cotisation, au plus tard à

l’assemblée générale.
4. Par décision de l’assemblée générale, par majorité simple.
Art. 7. La cotisation annuelle des membres s’élève à BEF 5 000.
L’assemblée générale décide annuellement par majorité simple si

la cotisation doit être revue.
Art. 8. Le membre qui, de quelque façon que ce soit, cesse d’être

membre de l’association, ne peut faire valoir un droit sur la
propriété de l’association, ni sur des objets ou des biens cédés.

Ceci s’applique également aux héritiers d’un membre décédé, qui
ne peuvent exiger des comptes ou poser des scellés ou demander
un inventaire, sauf ce qui est stipulé par la loi du vingt-sept juin
mille neuf cent vingt et un.

CHAPITRE III. — Conseil d’administration
Art. 9. L’association est dirigée par le conseil de gestion, duquel

le nombre de membres est décidé par l’assemblé général.
Le conseil de gestion est élu par vote secret et simple majorité des

membres présents à l’assemblée générale.
Le vote légitime exige une présence de la moitié plus un.
Si ce quota n’est pas atteint les membres sont conviés à une

seconde assemblée où les membres présents peuvent voter par
majorité simple.

Art. 10.1. L’état de membre du conseil de gestion peut se perdre
de la même façon que prévu à l’article 5 et article 6 de ces statuts.

2. En cas de vacataires, l’assemblée générale sera convoquée afin
de remplir ces postes, suivant l’article 4.

3. Le mandat de membre du conseil dure deux ans et est renou-
velable.

Art. 11. L’assemblée générale choisit parmi ses membres, par
vote secret et majorité absolue un président, un vice-président, un
secrétaire et un trésorier.

Art. 12. Le conseil de gestion journalière se réunit au moins tous
les quatre mois au siège social ou tout autre endroit indiqué dans la
lettre de convocation.

La convocation se fait par le président ou deux membres du
conseil de gestion, au plus tard cinq jours avant la réunion.

L’on joindra à cette convocation le rapport de la précédente
réunion.

L’approbation de ce rapport sera le premier point à l’agenda de la
réunion.

Le conseil peut admettre toutes les personnes à la réunion qu’il
juge nécessaire d’entendre.

Art. 13. Le secrétaire notera dans un livre de rapport les
commentaires du conseil de gestion, qui seront après approbation
du conseil de gestion, signé par le président et les membres
présents.

Les décisions du conseil sont de droit, hormis les conditions
suspensives de désapprobation par l’assemblée générale à qui l’on
communique les décisions du conseil lors de l’assemblée.

Art. 14. Le conseil de gestion journalière dirige l’association et la
représente dans les actes de droits. Toutes les compétences qui par
la loi ou les statuts ne sont pas réservés à l’assemblée générale,
reviennent de droit au conseil journalier.

Il est compétent en toutes les actions légales, qui comptent dans
la gestion au sens le plus large.

Il peut par exemple :
engager du personnel et déterminer leur salaire;
faire et recevoir les payements, dont quittance;
faire et recevoir les consignations;
peut acheter, vendre, louer, relouer recevoir, emprunter tous les

biens mobiliers;
peut acheter, vendre, louer, relouer recevoir, emprunter tous les

biens immobiliers;
peut recevoir ou effectuer les payements individuels ou collectifs,

placements, recevoir ou effectuer des dons, recevoir des héritages.

Art. 15. Les actes qui lient l’association sont signés par le prési-
dent ou son remplaçant et un membre du conseil de gestion
journalier.

Pour la correspondance journalière, décharges, quittances une
signature suffit, pour autant que le conseil de gestion l’a permis.

Art. 16. La fonction de président et membre du conseil sont non
rémunéré.

Les frais engagés par ces personnes pour l’association seront
remboursés, après contrôle et approbation du conseil journalier.

Art. 17. Les membres du conseil journalier n’engagent aucune
obligation personnelle et sont seulement responsable de l’exercice
de leur mandat.

CHAPITRE IV. — L’assemblée générale

Art. 18. Un membre ne peut représenter qu’un autre membre.
La représentation par des non-membres est interdite. L’assemblée

générale est présidée par le président de l’assemblée générale. En
cas d’absence il est remplacé par le vice-président.

Art. 19. L’assemblée générale, qui siège au moins une fois par an
est réuni sur demande du conseil de gestion journalier, ou par au
moins un cinquième des membres actifs au plus tard quinze jours
avant la date de la réunion, en mentionnant l’ordre du jour.

L’ordre du jour est établi par le conseil de gestion.
Chaque membre peut mettre un point à l’ordre du jour pour

autant que ceci est communiqué au moins neuf jour avant
l’assemblée au président.

L’assemblé générale, qui est valablement constitué en cas de
présences de la moitié plus un, peut en cas d’accord des membres
présents décider de points qui ne sont pas à l’ordre du jour.

L’on joint à la convocation de rassemblée générale, un rapport de
la précédente assemblée générale.

Comme premier point à l’agenda on indiquera l’approbation du
rapport de la précédente assemblée générale.

Art. 20. Sauf les cas mentionnés par la loi du vingt-sept juin mille
neuf cent vingt et un, l’assemblée générale décide quels que soit le
nombre de membres présents, et par majorité des voix. En cas
d’égalité, la voix du président ou de son remplaçant est décisive.

Art. 21. Les observations et décisions de l’assemblée générale
sont consignés par le secrétaire dans un registre ad hoc, et après
approbation par les membres présents du conseil de gestion et des
membres actifs, signés.

Ils sont également signés par le secrétaire.
Le président ou le secrétaire peuvent délivrer des copies

conformes aux membres qui le demandent.

Art. 22. Seule l’assemblée générale est compétente en matière
de :

a) La nomination et la démission des membres de l’assemblée.
b) L’approbation des budgets et comptes.
c) La modification des statuts en vertu de l’article 8 de la loi du

vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un et l’exclusion des
membres suivant l’article 12 de cette loi.

d) La dissolution de l’association suivant l’article 20 de cette loi.

CHAPITRE V. — Généralités

Art. 23. L’année associative cours du premier janvier jusqu’au
trente et un décembre.

Les livres sont clôturés au trente et un décembre.

Art. 24. En cas de dissolution de l’association, ses biens seront
remis au membre fondateurs de l’A.S.B.L., après acquittement de
toutes les charges par deux liquidateurs, désignés par l’assemblée
générale.

Art. 25. Un règlement intérieur peut être soumis par le conseil
de gestion à l’assemblée générale.

Celle-ci peut y apporter des modifications après approbation, par
majorité simple des membres présents ou représentés.

Art. 26. L’assemblée générale désignera un commissaire chargé
de vérifier les comptes et d’établir un rapport financier.

La personne désignée ne peut faire partie du conseil de gestion
journalière.

Il est élu pour un an et est rééligible.
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Art. 27. Tous les cas non prévus par ces statuts, seront réglés par
la loi du vingt sept juin dix neuf cent vingt et un.

Art. 28. Tous les membres de l’association sont des personnes
qui sont producteur professionnel de lait de jument.

Art. 29. Tout membre accepte et applique les prescriptions de la
« charte de qualité des laiteries chevalines ».

Cette charte a été établie par les fondateurs de l’association et est
applicable à chaque membre.

La non application de cette charte peut mener à l’exclusion.
A chaque assemblée générale, les membres peuvent proposer des

modifications à la charte, celles-ci doivent être votés par majorité
simple.

Fait à Focant, le 20 septembre 2000.

(Signé) C. De Cooman,
président.

(Signé) M. Strobbe, (Signé) R. Bries,
secrétaire. trésorier.

Belgisch Paardenmelkerijverbond

5572 Focant

Identificatienummer : 1884/2001

STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Benaming, duur, zetel, doel.

Benaming

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « V.Z.W. Belgisch
Paardenmelkerijverbond - A.S.B.L. Association belge des Laiteries
chevalines ».

Ze is voor onbepaalde duur opgericht.

Zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Focant (Beau-
raing).

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. De promotie van paardenmelk en afgeleide producten in

België.
2. Het vergaren van documentatie en studies omtrent het gebruik

van paardenmelk als gezondheidskuur.
3. Het verenigen van de verschillende Belgische paardenmelke-

rijen onder een kwaliteitscharte.
4. Het vastleggen van kwaliteitsnormen in verband met de

productie van de melk en het welzijn van de paarden.
5. Het uitwisselen van ervaring tussen de leden.

HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 4. Het aantal leden bedraagt minimum vijf.

Art. 5. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden
gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van zevenentwintig
juni negentienhonderd eenentwintig.

Art. 6. De hoedanigheid van lid wordt verloren :
1. Door ontslag van het lid :
Dit dient schriftelijk aan de voorzitter van de algemene vergade-

ring medegedeeld te worden.
2. Door overlijden, rechtsonbekwaamheid of handelingsonbe-

kwaamheid.
3. Bij het niet betalen van het lidgeld, ten laatste op de algemene

vergadering.
4. Bij beslissing van de algemene vergadering, met gewone

meerderheid.

Art. 7. De jaarlijkse bijdrage der leden bedraagt BEF 5 000.
De algemene vergadering bepaalt ieder jaar, bij gewone meerder-

heid, of de bijdrage dient herzien te worden.

Art. 8. Het lid dat, op welke wijze dan ook, ophoudt lid te zijn
van de vereniging, kan op geen enkele wijze, recht doen gelden op
het maatschappelijk bezit, noch door hem afgestane voorwerpen of
goederen.

Deze bepalingen gelden eveneens voor de erfgenamen van een
overleden lid, die geen rekening mogen eisen, noch de zegels doen
leggen, noch het opmaken van een boedelbeschrijving of inventaris
mogen uitlokken, behoudens hetgeen bepaald is bij de wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, onder
artikel 17.

HOOFDSTUK III. — Beheerraad

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur,
waarvan het aantal leden door de algemene vergadering wordt
bepaald.

Het dagelijks bestuur wordt verkozen bij geheime stemming en
met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
van de algemene vergadering.

Om tot een geldige stemming te kunnen overgaan, is een
aanwezigheidsquorum van de helft plus één vereist. Indien dit
quorum niet wordt bereikt, worden de leden van de algemene
vergadering uitgenodigd voor een tweede vergadering, waarop de
dan aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden rechtsgeldig
kunnen stemmen bij eenvoudige meerderheid.

Art. 10.1. De hoedanigheid van lid van het dagelijks bestuur
wordt verloren onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld voor
de leden in artikel 5 en artikel 6 van deze statuten.

2. In geval van vacature zal de algemene vergadering worden
samengeroepen om deze vacature op te vullen, overeenkomstig de
bepalingen van art. 4.

3. Het mandaat van lid van de algemene vergadering loopt over
2 jaar, doch is hernieuwbaar.

Art. 11. De algemene vergadering kiest onder zijn leden, bij
geheime stemmingen en bij volstrekte meerderheid, een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.

Art. 12. Het dagelijks bestuur wordt minstens éénmaal om de
vier maanden opgeroepen voor een vergadering in de maatschap-
pelijke zetel of gelijk welke andere plaats aangeduid in de
oproepingsbrief.

De oproeping gebeurt door de voorzitter of door twee leden van
het dagelijks bestuur, uiterlijk vijf dagen voor de geplande verga-
dering.

Bij deze oproeping zal een verslag worden verstuurd van de
vorige vergadering van het dagelijkse bestuur.

Als eerste agendapunt zal het verslag worden verstuurd van de
vorige vergadering van het dagelijkse bestuur ter goedkeuring
worden voorgelegd.

Het dagelijks bestuur mag op haar vergadering alle personen
toelaten, die het nuttig acht gehoord te worden.

Art. 13. De beraadslagingen van het dagelijks bestuur worden
door de secretaris in een verslagboek geschreven en na goedkeuring
door het dagelijks bestuur, door de voorzitter en de aanwezige
leden ondertekend.

De beslissingen van het dagelijks bestuur zijn rechtsgeldig
genomen, behoudens de ontbindende voorwaarden van afkeuring
door de algemene vergadering, aan wie tijdens haar samenkomst
kennisgeving wordt verleend van de beslissingen van het dagelijks
bestuur.

Art. 14. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging en verte-
genwoordigt haar in de gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
lingen. Al de bevoegdheden die door de wet of de statuten niet aan
de algemene vergadering worden voorbehouden, komen toe aan
het dagelijks bestuur.

Hij is bevoegd om alle rechtshandelingen te stellen, welke
behoren tot het beheer in de ruimste zin genomen.

Hij kan ondermeer het volgende doen :
Het stelt bedienden en werklieden aan en bepaalt hun wedden;
Doet en ontvangt alle betalingen en geeft daarvan kwijtschrift;
Het doet en ontvangt inbewaargevingen; kan alle roerende

goederen kopen, verkopen, vervreemden, in huur nemen, verhuren
uitlenen, in gebruik geven en ontvangen;

Kan alle onroerende goederen verhuren, in huur nemen, in
gebruik nemen of ontvangen;

Kan alle individuele of collectieve geldstortingen, toelage, tege-
moetkomingen doen ontvangen, gelden plaatsen en beleggen, giften
van hand tot hand doen en ontvangen, legaten ontvangen.

Art. 15. De akte die de vereniging verbinden worden onderte-
kend door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en door een lid van
het dagelijks bestuur, zonder dat zij tegenover derden van een
bijzondere volmacht moeten blijk geven.
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Voor de lopende briefwisseling, kwijtingen, ontlastingstukken
volstaan de handtekeningen van twee leden van het dagelijks
bestuur of van de secretaris, indien het dagelijks bestuur hem
hiertoe gemachtigd heeft.

Art. 16. De functie van voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
zijn onbezoldigd.

De door deze personen noodzakelijk ten behoeve van de v.z.w.
gedane uitgaven, worden hen terugbetaald, na controle en goed-
keuring door het dagelijks bestuur.

Art. 17. De leden van het dagelijks bestuur nemen in de uitoe-
fening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op
zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun
mandaat.

HOOFDSTUK IV. — De algemene vergadering

Art. 18. Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoor-
digen.

Vertegenwoordiging door niet-leden is niet toegestaan. De alge-
mene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer. Bij afwezigheid of belet wordt hij vervangen door
een door hem aangeduide persoon.

Art. 19. De algemene vergadering die minstens éénmaal per jaar
dient te vergaderen, wordt bijeengeroepen door het dagelijks
bestuur, of door minstens één vijfde der werkende leden, minstens
veertien dagen voor de datum van de vergadering, met vermelding
van de dagorde.

De dagorde wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Ieder lid mag een bepaalde kwestie op de dagorde doen brengen

op voorwaarde dat deze minstens negen dagen voor de datum van
de algemene vergadering is medegedeeld aan de voorzitter.

De algemene vergadering, die geldig is samengesteld zodra een
aanwezigheidsquorum van de helft plus één is bereikt, mag bij
éénparige beslissing van de aanwezige of geldig vertegenwoor-
digde leden eveneens beslissen over zaken die niet op de dagorde
voorkomen.

Bij oproeping voor de algemene vergadering wordt aan de leden
eveneens een verslag van de vorige algemene vergadering
meegestuurd.

Als eerste agendapunt zal het verslag van de vorige algemene
vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Art. 20. Behoudens de gevallen waarin de wet van zevenen-
twintig juni negentienhonderd eenentwintig er anders over
beschikt, beslist de algemene vergadering, welke ook het aantal der
aanwezige leden wezen en bij meerderheid van stemmen. Ingeval
de stemmen staken is deze van de voorzitter of zijn plaatsvervanger
beslissend.

Art. 21. De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene
vergadering worden door de secretaris van de vereniging opge-
nomen in een register ad hoc, en na goedkeuring door de aanwezige
leden van het dagelijks bestuur en door de werkende leden die het
vragen, ondertekend.

Ze worden mede ondertekend door de secretaris.
De voorzitter of de secretaris, indien het dagelijks bestuur hen

hiertoe gemachtigd heeft, kunnen er gelijkvormig verklaarde
afschriften van afleveren aan de leden die erom verzoeken.

Art. 22. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om te
beraadslagen over de volgende zaken :

a) de benoeming en de afzetting der leden van de beheerraad;
b) de goedkeuring der begroting en rekeningen;
c) de wijziging der statuten overeenkomstig artikel acht van de

wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig;
d) de uitsluiting der leden overeenkomstig artikel twaalf van deze

wet;
e) de ontbinding der vereniging overeenkomstig artikel twintig

der zelfde wet.

HOOFDSTUK V. — Algemene bepalingen

Art. 23. Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot eenen-
dertig december.

Op eenendertig december worden de boeken gesloten.

Art. 24. In geval van ontbinding van de vereniging worden de
goederen overgedragen aan de oprichters van de v.z.w., na zuive-
ring der lasten door twee vereffenaars, aangeduid door de algemene
vergadering.

Art. 25. Een huishoudelijk reglement kan door het dagelijks
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd worden.

Deze laatste kan wijzigingen aanbrengen na goedkeuring door
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.

Art. 26. De algemene vergadering zal een commissaris
aanwijzen, belast met de verificatie van de rekeningen van de
vereniging en het overleggen van een financieel verslag. De aange-
duide persoon mag geen lid zijn van het dagelijks bestuur.

Hij wordt vóór één jaar benoemd en is herkiesbaar.

Art. 27. Alle gevallen niet voorzien door de onderhavige
statuten, worden geregeld door de bepalingen der wet van
zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.

Art. 28. Alle leden van de vereniging zijn personen die als
beroep paarden melken.

Art. 29. Als lid gaat men akkoord met de naleving van de
« kwaliteitscharte der paardenmelkerijen ».

Deze charte werd door de oprichters van de vereniging samen-
gesteld en is van toepassing op ieder lid.

Het niet navolgen van deze charte kan aanleiding geven tot
uitsluiting.

Op elke algemene vergadering kunnen leden wijzigingen voor-
stellen aan de charte. Deze moeten dan op eenvoudige meerderheid
gestemd worden.

Opgesteld te Focant, op 20 september 2000.

(Get.) C. De Cooman,
voorzitter.

(Get.) M. Strobbe, (Get.) R. Bries,
secretaris. penningmeester.

N. 1885 (25485)
Evangelisch Centrum

8480 Eernegem

Identificatienummer : 16488/89

WIJZIGING BENAMING — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
RAAD VAN BEHEER

Wijzigen van artikel 2, van 1° : Evangelisch Centrum, wordt
gewijzigd in de naam van Evangelische Kerk.

Wijzigen van artikel 2, van 1° : Haar zetel, gevestigd in Eernegem,
Sint-Sebastiaanstraat 47, Eernegem, wordt overgebracht naar de
Wilgenlaan 12, Eernegem.

(Get.) Vanzieleghem, J.M.; Vantuyne, Ivan; Mortele, Achiel;
Declerck, J.M.; De Cuyper, Lucien; Ingelbrecht, Patrick;
Goemaere, Christian; Vermaut, Georges; Borra, Kurt; Hoor-
naert, Chris.

Adres secretaris : De Cuyper, Lucien, Wilgenlaan 12,
8480 Eernegem.

N. 1886 (24278)
Routiers de Belgique

Rue de l’Hôpital Notre-Dame 1
7500 Tournai

Numéro d’identification : 9920/2000

DISSOLUTION — NOMINATION DE LIQUIDATEUR

Dissolution volontaire :
Le 11 novembre 2000 s’est réunie l’assemblée générale extraordi-

naire de l’a.s.b.l. « Routiers de Belgique-Vrachtwagenchauffeurs »,
ayant son siège social rue de l’Hôpital Notre-Dame 1, 7500 Tournai,
avec pour ordre du jour la dissolution volontaire de l’a.s.b.l. ceci
avec l’intention de créer une fusion avec la v.z.w. « Solidaroutier »,
dont le siège social se trouve Pieter Van Isackerlaan 25, 2100 Deurne.

Demande d’annulation éventuelle :
Annuler les statuts originaux de l’a.s.b.l. « Routiers de Belgique-

Vrachtwagenchauffeurs van België » publiés au Moniteur belge, le
20 avril 2000.
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N. 1887 (25081)
Temata Groep T

Vesaliusstraat 13
3000 Leuven

Identificatienummer : 3279/97

ONTSLAG

De algemene vergadering van de v.z.w. Temata Groep T heeft op
25 oktober 2000 de beëindiging van rechtswege van het mandaat
van bestuurder bij de v.z.w. Temata Groep T vastgesteld en
aanvaard van de heer Alfred Vansina, — bestuurder bij de v.z.w.
Temata Groep T in de functie van bestuurder van de v.z.w. Groep T
— Diestsesteenweg 715, 3010 Kessel-Lo.

Leuven, 30 november 2000.

Voor eensluidend verklaard :

(Get.) Johan De Graeve,
gedelegeerd bestuurder.

N. 1888 (25805)
Service d’Entraide Quart Monde

7000 Mons

Numéro d’identification : 839/99

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

L’assemblée prend acte de la démission de Mlle Bastin, Monique,
de son poste de directrice chargée de la gestion journalière.

Cette démission prend cours le 31 décembre 2000.
L’assemblée nomme Mme Delhaye, Marie-Claire, rue de Clair-

fayt 2, 7131 Waudrez, comme directrice chargée de la gestion
journalière à la date du 1er janvier 2001.

Fait à Mons, le 14 décembre 2000.

(Signé) Paul Scolas, (Signé) Eugène Collard,
président. administrateur délégué.

N. 1889 (24261)
Accueil — Santé — Enfants de Tchernobyl

4652 Herve

Numéro d’identification : 188/98

DÉMISSION — RÉÉLECTION

Assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2000

1. Démission de Mme Monique Abrassart et de M. André Piret.
2. Révocation de Mme Evelyne Roba.

(Signé) Josine Deru,
présidente.

N. 1890 (03759)
L’Espace Forum

Rue de Koninck 48
1080 Bruxelles

Numéro d’identification : 18484/92

DISSOLUTION

Lors de la dernière assemblée générale tenue au siège en date du
22 février 2000, il a été décidé de dissoudre l’a.s.b.l. L’Espace Forum
à l’unanimité de tous les membres en application de la loi du
27 juin 1921.

(Signé) Lenaerts, Christine,
présidente.

N. 1891 (09032)
Vlaamse Atletiekliga, afgekort : « V.A.L. »

Marathonlaan 119c
1020 Brussel

Identificatienummer : 2651/78

BENOEMING

I. Ingevolge artikel 13 van de statuten werd op de algemene
vergadering van 25 maart 2000 verkozen als voorzitter van de raad
van beheer :

Guy Van Diest, gepensioneerd, Thierylaan 54, 3001 Heverlee.

(Get.) W. Wintens, (Get.) E. De Vogelaer,
secretaris-generaal. secretaris.

N. 1892 (23522)
Imagin’Toi

Forest (1190 Bruxelles)

Numéro d’identification : 18451/98

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Procès-verbal du conseil d’administration du 10 novembre 2000

Le conseil d’administration prend la décision de transférer, pour
des raisons administratives, le siège social de l’a.s.b.l. Imagin’Toi à
l’adresse suivante : rue Massenet 14, à 1190 Forest.

Fait à Forest, le 13 novembre 2000.

(Signé) Théo Drakidis,
président.

(Signé) Abdelhah, Sallah. (Signé) Arrigo Zanella.

N. 1893 (23633)
4Hoog Productiehuis

Pelikaanstraat 20
9000 Gent

Identificatienummer : 6066/97

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering van 30 september 2000
beslist unaniem om de zetel van de vereniging te verplaatsen naar
Groenestaakstraat 39 A, 9030 Mariakerke.

Gent, 30 september 2000

Voor echt en waar verklaard :

(Get.) C. Lanoye,
voorzitter.

N. 1894 (23661)
New RJW

Avenue du Centre Sportif 20
1300 Wavre

Numéro d’identification : 10762/92

DÉMISSION

Les membres de l’association sans but lucratif New RJW réunis
en assemblée générale ordinaire le 15 novembre 2000 ont acté la
démission comme membre du conseil d’administration :

M. Gathy, Michel, Belge, domicilié rue Henri Lepage 164, à
1300 Wavre.

Certifié exact :

(Signé) Philippe Degeye,
secrétaire général.
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N. 1895 (23795)
Vlaamse Wandelfederatie

3945 Ham

Identificatienummer : 9722/86

WIJZIGING STATUTEN

Artikel 15. De raad van beheer kan slechts geldig beslissen bij een
50 pct. aanwezigheid en een gewone meerderheid van de stemmen.

Er kan niet bij volmacht gestemd worden. Bij persoonsgebonden
materie mag de betrokkene niet mee stemmen. Het mandaat van
beheerder duurt drie jaar.

(Get.) Moeskops, Willy,
secretaris-generaal.

N. 1896 (23819)
Aide et Solidarité internationales

BP 35
7000 Mons

Numéro d’identification : 19928/91

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2000, il
a été décidé qu’à dater de ce jour, le siège social de l’a.s.b.l. « Aide
et Solidarité internationales » est modifié et se trouve à 7000 Mons,
B.P. 35.

(Signé) Isabelle Wautier,
administratrice.

N. 1897 (23852)
Bellerive

Rue du Mayeur 2
7830 Hoves

Numéro d’identification : 8033/91

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration, à la date du 25 septembre 2000 est
constitué comme suit :

Tous les administrateurs sortants sont réélus; nomination d’un
nouvel administrateur : Mme Françoise Baisier, institutrice, avenue
du Kriekenput 13, à 1180 Bruxelles.

(Signé) Danielle Payez,
administratrice.

N. 1898 (24113)
Caisse Entraide Décès

Rue Saint-Hilaire 10
7141 Carnières

Numéro d’identification : 2769/98

AVIS

Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2000

Approbation bilan 1999, décharge est donnée aux administrateurs
pour leur gestion pendant cet exercice.

(Singé) E. Gondry,
président.

N. 1899 (24118)
Conférence du jeune Barreau de Marche-en-Famenne

6900 Marche-en-Famenne

Numéro d’identification : 3055/98

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration : remplacement des membres.
L’assemblée générale du 23 juin 2000 a élu, selon les prescrits des

statuts, Sylvie Guimin en tant que présidente et, Pierre Franchimont,
Jean-Marc Hanin, Anne-Catherine Noirhomme, Olivier Vajda en
tant que membres du conseil d’administration.

Ils remplacent respectivement Michel Ghislain (président) et Luc
Boelpaepe, Sylvie Guimin, Cécile Orban, Françoise Picard (membres
du conseil d’administration).

(Signé) Jean-Marc Hanin,
secrétaire.

N. 1900 (24263)
Golf du Bercuit

Les Gottes 3
Domaine du Bercuit

Numéro d’identification : 4184/83

NOMINATION

Assemblée générale du 17 novembre 2000

M. Jean-Louis Philippart de Foy est nommé administrateur pour
un mandat prenant fin en novembre 2005.

Le mandat d’administrateur est gratuit.

(Signé) A. Flachs, (Signé) Ph. Brumagne,
président. administrateur.

N. 1901 (24379)
Antwerpse Yacht Club

Nieuw Lobroekdok L 11
2060 Antwerpen

Identificatienummer : 208/54

ONTSLAG

Aan de algemene vergadering van 21 oktober 2000, is het ontslag
van bestuurslid Van Hoomissen, Florent, secretaris, aangeboden en
aanvaard.

Namens de raad van bestuur :

(Get.) Jean Cobbaut,
voorzitter.

N. 1902 (24437)
El Khouloud

Falcon Rui 25
2000 Antwerpen

Identificatienummer : 13836/95

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Het blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene verga-
dering van 31 oktober 2000 dat volgende beslissing met éénparig-
heid van stemmen werd genomen :

Met ingang van 1 november 2000 wordt de maatschappelijke zetel
verplaatst naar : Hendriklei 175, 2660 Hoboken.

(Get.) Zahnoun, Abdelkader,
voorzitter.
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N. 1903 (25726 — 25726P)
Flanders’ Arts

8670 Koksijde

Identificatienummer : 1903/2001

STATUTEN

Tussen :
1. De Bie Monique, Burgweg 1A te 8670 Koksijde, Belgische

nationaliteit;
2. Merckx Jean, H. Deweertlaan 8 bus 4 te 8670 Koksijde, Belgische

nationaliteit;
3. De Neve Christine, H. Deweertlaan 8 bus 4 te 8670 Koksijde,

Belgische nationaliteit;
4. Mainil Marc, Burgweg 1A te 8670 Koksijde Belgische nationa-

liteit,
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan de statuten als volgt luiden :

Artikel 1. De vereniging wordt : « v.z.w. Flanders’ Arts »
genoemd en heeft haar maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, H.
Deweertlaan 8 bus 4.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel het organiseren en stimuleren
van culturele manifestaties ter bevordering van de kunst, en alle
initiatieven te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee
betrekking hebben.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt. Het bedraagt minimum
drie leden. Nieuwe leden kunnen aanvaard worden op hun schrif-
telijk verzoek aan de raad van beheer, die het op de agenda plaatst
van de algemene vergadering. Deze beslist hierover zonder verhaal
en zonder gehouden te zijn de beslissing te motiveren.

Art. 5. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer,
samengesteld uit ten minste drie leden, die benoemd worden door
de algemene vergadering. De raad van beheer vertegenwoordigt en
verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen. De raad van beheer mag alle nodige verbintenissen
aangaan om het maatschappelijk doel van de vereniging te reali-
seren. Het mandaat van de leden van de raad van beheer eindigt bij
overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering.

De leden van de raad van beheer vervullen hun mandaat koste-
loos. De raad van beheer kan een afgevaardigde-beheerder
aanduiden.

Art. 6. Een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist
in de volgende vijf gevallen :

Wijziging van de statuten;
Benoeming en ontzetting van leden van de raad van beheer;
Goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
Het ontbinden van de vereniging;
Aanvaarding van nieuwe leden.

Art. 7. De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal
per jaar op een in de uitnodiging vermelde plaats. De dagorde
wordt op de uitnodiging vermeld. Tijdens de jaarlijkse vergadering
worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd en wordt er
beslist over de decharge van de beheerders.

De algemene vergadering beslist geldig, welke ook het aantal
aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone meer-
derheid onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet
van 27 juni 1921.

Art. 8. Het vermogen van de vereniging zal na ontbinding
toegewezen worden aan een vereniging of organisatie waarvan het
doel het best overeenkomt met dat van de vereniging.

De algemene vergadering beslist over de toewijzing van de
goederen.

Art. 9. Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten,
zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Alzo goedgekeurd op 7 december 2000, te Koksijde.

(Get.) De Bie Monique, Merckx Jean, De Neve Christine, Mainil
Marc.

RAAD VAN BEHEER

Benoeming van de beheerders

Op de algemene vergadering van 7 december 2000, gehouden te
Koksijde, Burgweg 1A, werden volgende personen benoemd tot
beheerder :

Voorzitter : De Bie Monique, Burgweg 1A te 8670 Koksijde.
Leden :

De Neve Christine, H. Deweertlaan 8 bus 4 te Koksijde,
beheerder-commissaris.

Mainil Marc, Burgweg 1A te Koksijde, beheerder-commissaris.
Merckx Jean, H. Deweertlaan 8 bus 4 te 8670 Koksijde, beheerder-

secretaris.

(Get.) J. Merckx, (Get.) M. De Bie,
secretaris. voorzitter.

N. 1904 (19900 — 19900P)
Fito - Zigeuner Organizatie

9000 Gent
Identificatienummer : 1904/2001

STATUTEN

De ondertekenden en hierna genoemde personen :
Groffy Alfreda, gepensioneerde. Wolstraat 7, 2000 Antwerpen;
Vanmol Marie Jeanne, tandarts, Noendries 39, 9000 Gent,

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op
te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij de
statuten als volgt vaststellen :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Fito - Zigeuner Orga-
nizatie », en heeft haar zetel in de provincie Oost-Vlaanderen, met
name aan de Loodsenstraat 69, te 9000 Gent.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel : de migranten in het alge-
meen, en de Tsjechische en Slowaakse migranten en vluchtelingen
in het bijzonder, te helpen en te ondersteunen in hun integratie
proces in de Belgische samenleving, hun participatie in het sociale
en politieke leven te verhogen. hoe positie in het algemeen in de
Belgische samenleving te verbeteren, kontakten te leggen tussen de
migranten en de Belgische bevolking. hiertoe neemt de vereniging
zelf initiatieven met een gelijkaardig doel, de v.z.w. kan in die zin
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stelen zolang
de opbrengst ervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd
opgericht.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum
van drie.

Art. 5. Alle natuurlijke personen die de doelstellingen van de
v.z.w. onderschrijven, kunnen lid worden.

Art. 6. De leden zijn vrij zich op elk moment uit de vereniging
terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de raad
van beheer.

Art. 7. De voorzitter roept de algemene vergadering samen
minstens eenmaal per jaar en als het doel of belang van de vereni-
ging het vereist.

Art. 8. Alle leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van

de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in de
gevallen de wet van wet van 27 juni 1921 het anders bepaalt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
beheerder die haar of hem vervangt doorslaggevend.

Voor de wijziging van de statuten kan de algemene vergadering
alleen geldig beraadslagen als dit als agendapunt vernield staat op
de uitnodiging voor de vergadering en wanneer twee derde van de
leden aanwezig is.

De doelstelling van de vereniging kan slechts gewijzigd worden
met éénparige goedkeuring van de aanwezige leden.

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
samengesteld uit ten minste drie beheerders, door de algemene
vergadering voor drie jaar benoemd, herbenoembaar en te alleen
tijde door afzetbaar. De wijze waarop de raadsleden afgezet kunnen
worden, wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
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Art. 10. De raad van beheer duidt een voorzitter een ondervoor-
zitter en een penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter
wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter.

Art. 11. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Als raadsleden zijn verkozen :
Voorzitter : Valerie Torakova, Loodsenstraat 69, 9000 Gent,

Nr. NO.198,211.
Ondervoorzitter : Milan Maslar, Loodsenstraat 69, 9000 Gent,

D.V. Nr.4901705.
Penningmeester : Gazi Julius, Loodsenstraat 69, 9000 Gent,

D.V. Nr.4805534.
Vanmol Marie-Jeanne, Noendxies 39, 9000 Gent, Belg.
Groffy Alfreda, Wolstraat 71, 2000 Antwerpen, Belg.

(Get.) Valerie Torakova,
voorzitter.

(Get.) Milan Maslar, (Get.) Gazi Julius,
ondervoorzitter. penningmeester.

(Get.) Vanmol Marie-Jeanne, Groffy Alfreda.

N. 1905 (14637)
Heropbeuring

Papestraat 30,
2930 Brasschaat

Identificatienummer : 791/22

BENOEMINGEN — RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit het verslag
van de algemene statutaire vergadering van 30 mei 2000

Met algemeenheid van stemmen werden als leden van de alge-
mene vergadering aangeduid, voor een termijn van drie jaar,
ingevolge artikel 11 van de standregelen, de vernieuwing zal
geschieden in 2003.

Baete, Bob, Sint-Jozefstraat 26, 2018 Antwerpen.
Baudet, Egide, Gen. Simondslaan 24, bus 7, 2030 Antwerpen.
Belde, Florent, Plantijnlei 55, 2900 Schoten.
Bosschaerts, Frans, Turnhoutsebaan 129, bus 3, 2140 Bogerhout.
Cassiers, Eduard, Jan van Rijswijcklaan 266, 2020 Antwerpen.
De Bruyne, Gaston, Marneflaan 20, 2660 Hoboken.
Dekeyzer, Karina, De Vrièrestraat 58, 2000 Antwerpen.
Denisse, Constant, Lindendreef 10, 2950 Kapellen.
Devolder, Martin, Vijfkampstraat 12, 2020 Antwerpen.
Dr. Bogaert, Engelbert, Voske 9, 2650 Boom.
Geeraerts, Alfons, Arthur Matthyslaan 34, bus 7, 2140 Borgerhout.
Hermans, Jeanine, Weerstandslaan 2, bus 27, 2660 Hoboken.
Hubrechts, Peter, Het Venneke 31, 2930 Brasschaat.
Kempenaars, Piet, Canadalaan 138/1, 2030 Antwerpen.
Laforce, René, Jozef Buerbaumstraat 62, 2170 Merksem.
Samson, Louis, Gen. Simondslaan 20/4, bus 6, 2030 Antwerpen.
Schoeters, Dirk, Gitshotellei 145, 2600 Berchem.
Schoeters, Marcel, Tulpenlaan 14, 2550 Kontich, voorzitter.
Torfs, Maria, Boekenberglei 185, bus 2, 2100 Deurne.
Van Santvoort, Marc, Belgiëlei 26, bus 4, 2018 Antwerpen.
Van Den Berghe, Gilbert, Boerhaavestraat 107, 2060 Antwerpen.
Van Dyck, Gustaaf, Van Geertstraat 57, bus 11, 2140 Borgerhout.
Vansimaes, Gustaaf, Schorrelaan 4, bus 21, 2660 Hoboken.
Met algemeenheid van stemmen werden als leden van de raad

van bestuur aangeduid, voor een termijn van drie jaar, ingevolge
artikel 11 van de standregelen, de hernieuwing zal geschieden
in 2003.

Dagelijks bestuur :
Baudet, Egide, Gen. Simondslaan 24, bus 7, 2030 Antwerpen.
Devolder, Martin, Vijfkampstraat 12, 2020 Antwerpen.
Schoeters, Marcel, Tulpenlaan 14, 2550 Kontich, voorzitter.
Vansimaes, Gustaaf, Schorrelaan 4, bus 21, 2660 Hoboken.

Leden :

Baete, Bod, Sint-Jozefstraat 26, 2018 Antwerpen.

Belde, Florent, Plantijnlei 55, 2900 Schoten.

Cassiers, Eduard, Jan van Rijswijcklaan 266, 2020 Antwerpen.

De Bruyne, Gaston, Marneflaan 20, 2660 Hoboken.

Dekeyzer, Karina, De Vrièrestraat 58, 2000 Antwerpen.

Dr. Bogaert, Engelbert, Voske 9, 2650 Boom.

Geeraerts, Alfons, Arthur Matthyslaan 34, bus 7, 2140 Borgerhout.

Hermans, Jeanine, Weerstandslaan 2, bus 27, 2660 Hoboken.

Samson, Louis, Gen. Simondslaan 20/4, bus 6, 2030 Antwerpen.

Schoeters, Dirk, Gitschotellei 145, 2600 Boom.

Van Den Berghe, Gilbert, Boerhaavestraat 107, 2060 Antwerpen.

Van Santvoort, Marc, Belgiëlei 26, bus 4, 2018 Antwerpen.

Voor gelijkvormig afschrift :

(Get.) Marcel Schoeters,
voorzitter.

N. 1906 (24270)
Fonds de Prévoyance UCB

1070 Bruxelles

Numéro d’identification : 416/70

NOMINATIONS

L’assemblée générale du 17 juin 2000 a procédé au renouvelle-
ment des mandats de certains administrateurs.

Suite à cette assemblée, les administrateurs de l’association sont :

1. Représentants de la direction.

M. André Schollaert, employé, domicilié Sterrebeeklaan 16, à
8400 Oostende, président de l’association, échéance du mandat en
2002.

M. Jean-Pierre Canvat, employé, domicilié avenue Romme-
laere 199, à 1090 Bruxelles, échéance du mandat en 2001.

M. Vincent Damien, employé, domicilié rue de Chaumont 3, à
1325 Chaumont-Gistoux, échéance de mandat en 2002.

M. Adrien de Schaetzen, employé, domicilié Sparrenlaan 53, à
3090 Overijse, échéance du mandat en 2001.

M. Alain Scarso, employé, domicilié chaussée de Brunnehault 20,
à 6238 Liberchies, échéance du mandat en 2003.

M. Jan Vandendriessche, employé, domicilié Ingendaellaan 32, à
1652 Alsemberg, échéance du mandat en 2004.

M. Eric Vanderpoorten, employé, domicilié Nekkersput 95, à
9401 Pollare, échéance du mandat en 2004.

M. Emmanuel Van Vaerenbergh, employé, domicilié Vlaamse
Ardennendreef 31A, à 9700 Oudenaarde, échéance du mandat en
2003.

2. Représentants du personnel.

M. Patrick Dierickx, employé, domicilié Meerhem 7, à
9940 Evergem, échéance du mandat en 2002.

Mme Liliane Equerme, employée, domiciliée Sentier de Bomal 5,
à 1315 Glimes, échéance du mandat en 2003.

Mme Olga Lievens, employée, domiciliée Abbeelsraat 24, à
9300 Aalst, échéance du mandat en 2004.

Mme Martine Roffiaen, employée, domiciliée rue Saint-
Lambert 28, à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert, echéance du mandat
en 2001.

Pour extrait conforme :

(Signé) L. Dasnoy-Sumell, (Signé) V. Damien,
mandataire. administrateur délégué.
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Voorzorgsfonds UCB

1070 Brussel

Identificatienummer : 416/70

BENOEMINGEN

De algemene vergadering van 17 juni 2000 is tot de hernieuwing
overgegaan van de mandaten van bepaalde beheerders.

Ingevolge deze vergadering zijn de beheerders de volgende :

1. Vertegenwoordigers van de directie.
De heer André Schollaert, bediende, wonende Sterrebeeklaan 16,

te 8400 Oostende, voorzitter van de vereniging, vervaldag van het
mandaat in 2002.

De heer Jean-Pierre Canvat, bediende, wonende Rommelaere 199,
te 1090 Brussel, vervaldag van het mandaat in 2001.

De heer Vincent Damien, bediende, wonende rue de Chaumont 3,
te 1325 Chaumont-Gistoux, vervaldag van het mandaat in 2002.

De heer Adrien de Schaetzen, bediende, wonende Sparrenlaan 53,
te 3090 Overijse, vervaldag van het mandaat in 2001.

De heer Alain Scarso, bediende, wonende chaussée de Brune-
hault 20, te 6238 Liberchies, vervaldag van het mandaat in 2003.

De heer Jan Vandendriessche, bediende, wonende Ingendael-
laan 32, te 1652 Alsemberg, vervaldag van het mandaat in 2004.

De heer Eric Vanderpoorten, bediende, wonende Nekkersput 95,
te 9401 Pollare, vervaldag van het mandaat in 2004.

De heer Emmanuel Van Vaerenbergh, bediende, wonende
Vlaamse Ardennendreef 31A, te 9700 Oudenaarde, vervaldag van
het mandaat in 2003.

2. Vertegenwoordigers van het personeel.
De heer Patrick Dierickx, bediende, wonende Meerhem 7, te

9940 Evergem, vervaldag van het mandaat in 2002.
Mevr. Liliane Equerme, bediende, wonende Sentier de Bomal 5,

te 1315 Glimes, vervaldag van het mandaat in 2003.
Mevr. Olga Lievens, bediende, wonende Abbeelsraat 24, te

9300 Aalst, vervaldag van het mandaat in 2004.
Mevr. Martine Roffiaen, bediende, wonende rue Saint-Lambert 28,

te 1457 Tourinnes-Saint-Lambert, vervaldag van het mandaat in
2001.

Voor gelijkluidend uittreksel :

(Get.) L. Dasnoy-Sumell, (Get.) V. Damien,
mandataris. afgevaardigd beheerder.

N. 1907 (25017)
« Luxemburg »

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 2457/92

WIJZIGING BENAMING — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
WIJZIGING STATUTEN

Bijzondere algemene vergadering van 5 december 2000

Naam

De naam van de v.z.w. wordt aangepast : « Luxemburg » veran-
dert in « luxemburg » (met kleine letter).

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt gewijzigd.
De v.z.w. vestigt zich te 2140 Borgerhout, Turnhoutsebaan 40.
De vestiging van de v.z.w. wordt goedgekeurd met algemeenheid

van stemmen.
(volgen de handtekeningen).

Delegeren van bevoegdheden

Artikel 14 (statuten). De raad van beheer kan zijn bevoegdheden
overdragen aan één of meerdere beheerders, of aan derden, indien
hierover een tweederde meerderheid bestaat.

Om het dagelijkse werk op kantoor te vergemakkelijken is de
overdracht van enkele bevoegdheden noodzakelijk.

1. Dagelijks beheer van bestaande rekeningen : Hilde Heb-
binckuys, Katrien Meganck, Arlette Van Overvelt en zakelijk leider
(één handtekening is voldoende).

2. Dagelijks beheer van bestaande rekeningen voor een uitzon-
derlijk bedrag (vanaf 100 000 BEF), beslissingen met betrekking tot
het openen en annuleren van rekeningen, aanvragen van betaal-
kaarten, aanvragen en beheren van kredietlijnen : Hilde Heb-
binckuys, Katrien Meganck, Arlette Van Overvelt en zakelijk leider
(twee handtekeningen zijn voldoende waaronder die van de voor-
zitter).

3. Vertegenwoordiging van de organisatie : Hilde Hebbinckuys,
Katrien Meganck, Arlette Van Overvelt en zakelijk leider kunnen
optreden als vertegenwoordigers van de v.z.w. en de belangen ervan
verdedigen in de toepasselijke instellingen.

4. Dagelijks beheer : Hilde Hebbinckuys, Katrien Meganck,
Arlette Van Overvelt en zakelijk leider zijn gemachtigd om de
nodige verrichtingen te doen, om het dagelijks beheer mogelijk te
maken (bijvoorbeeld aangiftes, afrekeningen, briefwisseling in
verband met personeelsadministratie, overheidsinstellingen en
verzekeringsmaatschappijen, contracten van voorstellingen, subsi-
diedossiers, ...).

5. Aangetekende zendingen : Hilde Hebbinckuys,
Katrien Meganck, Arlette Van Overpelt en zakelijk leider (één
handtekening is voldoende).

Antwerpen, 5 december 2000.

(Get.) Goele Haest,
voorzitter.

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
HERKIEZINGEN

De bijzondere algemene vergadering, bijeengekomen op
5 december 2000, heeft de volgende wijzigingen met de algemeen-
heid van stemmen goedgekeurd :

Neemt ontslag als voorzitter van de raad van beheer : An Joseph,
stafmedewerker, Doornbergstraat 22, 3201 Langdorp, Belgische.

Neemt ontslag als beheerder van de raad van beheer :
Diederik Wessels, zakelijk leider, Kattenberg 122, 2140 Borgerhout,
Nederlander.

Neemt ontslag als observator van de raad van beheer : Griet op
De Beeck, stafmedewerker, Oude Kerkstraat 32, 2018 Antwerpen,
Belgische.

Werd verkozen als nieuwe voorzitter van de raad van beheer :
Goele Haest, directeur C.C. De Kern, Nikkelstraat 50,
2060 Antwerpen, Belgische.

Werden verkozen als nieuwe leden van de raad van beheer :
An Joseph, stafmedewerker, Doornbergstraat 22, 3201 Langdorp,

Belgische.
Kathy Lindekens, schepen jeugd en onderwijs Stad Antwerpen,

Dassastraat 28, 2100 Deurne, Belgische.
Griet Op De Beeck, stafmedewerker, Oude Kerkstraat 32,

2018 Antwerpen, Belgische.
Tinus Schneiders, gepensioneerde, Boechoutsesteenweg 58,

2540 Hove, Belg.
Werd herkozen als lid van de raad van beheer : Dirk Vanhaute,

zakelijk leider, Oude Weg 3, 2323 Wortel, Belg.
Werden gekozen als nieuwe observatoren van de raad van

beheer :
Hilde Hebbinckuys, co-artistiek leider/vormgever, Juliaan

Dillensstraat 20, 2018 Antwerpen, Belgische.
Katrien Meganck, co-artistiek leider/actrice, De Boeystraat 12,

2018 Antwerpen, Belgische.
Werd herkozen als observator van de raad van beheer :

Arlette Van Overvelt, co-artistiek leider/regisseur, Boudewijns-
straat 75, 2018 Antwerpen, Belgische.

Antwerpen, 5 december 2000.

(Get.) Goele Haest,
voorzitter.
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N. 1908 (24865 — 24865P)
Vostok

3000 Leuven
Identificatienummer : 1908/2001

STATUTEN

Tussen :
Alexander Declercq, Surmont de Volsbergestraat 14, 8900 Ieper,

Belgische nationaliteit;
Tom S. Dekeyzer, Koolkapperstraat 27, 9000 Gent, Belgische

nationaliteit;
Dagmar Divjak, Nonnemielenseweg 16, 3803 Sint-Truiden,

Belgische nationaliteit;
Annamaria Gielen, Vanden Tymplestraat 56, 3000 Leuven, Neder-

landse nationaliteit;
Idesbald Goddeeris, Kapucijnenvoer 113, 3000 Leuven, Belgische

nationaliteit;
Roel Peeters, Bernheimlaan 73, 9050 Gent, Belgische nationaliteit;
Katrijn Quaghebeur, Scheidreef 3, 2950 Kapellen, Belgische natio-

naliteit;
Tamara Van Boeckel, Mechelsesteenweg 151, 2220 Heist-op-den-

Berg, Belgische nationaliteit;
Maia Van Langendonck, Vrijheidstraat 5, 3010 Kessel-Lo,

Belgische nationaliteit;
Dana Van Roie-Schaeken, Van Eycklei 9/1, 2018 Antwerpen,

Belgische nationaliteit;
Frank Van Rompaey, Karel Janssenslaan 39, 8400 Oostende,

Belgische nationaliteit,
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan de statuten als volgt luiden :

Artikel 1. De vereniging draagt de benaming : « Vostok »
(vereniging voor Oud-studenten Slavische Talen en Oost-
Europakunde) en heeft haar zetel te Leuven.

Art. 2. Vostok heeft tot doel oud-studenten Slavische Talen en
Oost-Europakunde van de K.U.Leuven te verenigen op educatief,
wetenschappelijk, cultureel en sociaal vlak aan de hand van activi-
teiten die betrekking hebben op de Slavische talen, Oost-Europese
culturen en Oost-Europakunde.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
ontbonden worden na beslissing van de algemene vergadering.

Art. 4. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het
bedraagt minimum vijf leden.

Art. 5. Iedereen die afgestudeerd is aan de K.U.Leuven, Afdeling
Oost-Europese Talen en Culturen, kan lid worden van de vereni-
ging, mits het betalen van een ledenbijdrage van maximum
Euro 250.

Daarnaast kunnen rechtspersonen of privé-personen door de raad
van beheer erkend worden als erelid, omwille van hun buitenge-
wone bijdrage aan de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen
aan de K.U.Leuven of aan de toenadering tussen Oost- en West-
Europa en dit op alle vlakken (politiek, economie, cultuur, weten-
schappen, mensenrechten, enz.). Om als erelid erkend te worden is
een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig en moet minstens
2/3 van de leden van de raad van beheer deelnemen aan de stem-
ming. De ereleden betalen eveneens een ledenbijdrage van
maximum Euro 250.

Het lidmaatschap eindigt door :
Overlijden van het lid.
Vrijwillig ontslag.
Beslissing van de algemene vergadering.
Niet-betaling van de ledenbijdrage.

Art. 6. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer,
samengesteld uit ten minste drie leden, door de algemene vergade-
ring verkozen voor een termijn van twee jaar, maar te allen tijde
door haar afzetbaar. De beheerders zijn onbeperkt herkiesbaar.

De voorzitter van de vereniging wordt verkozen door de alge-
mene vergadering.

De raad van beheer kiest in zijn midden een secretaris en een
penningmeester.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de
vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De raad van beheer mag alle nodige verbintenissen aangaan om het
maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren.

Tegenover derden volstaat de handtekening van de voorzitter of
een lid van de raad van beheer.

Art. 8. Een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist
in volgende gevallen :

wijziging van de statuten;
benoeming en ontzetting van de leden van de raad van beheer;
goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
het ontbinden van de vereniging.
Art. 9. De algemene vergadering vergadert minstens 1 maal per

jaar. Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden
worden als 20% van de leden van de algemene vergadering dit
nodig acht. De leden worden minimum 10 dagen voor de vergade-
ring schriftelijk uitgenodigd. De dagorde wordt op de uitnodiging
vermeld. De algemene vergadering beslist geldig, welk ook het
aantal aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de
wet van 27 juni 1921.

Art. 10. De raad van beheer stelt een reglement van inwendige
orde op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten
is voorzien. Het reglement kan door de raad van beheer en/of de
algemene vergadering steeds gewijzigd worden. Het reglement, en
alle wijzigingen eraan, wordt de leden ter kennis gebracht.

Art. 11. De eigendommen van de vereniging zullen na ontbin-
ding toegewezen worden aan de bibliotheek van de afdeling Oost-
Europese Talen en Culturen.

Alzo op 1 april 2000, te Leuven.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1909 (24804)
Jeugdzorg

Hoogstraat 26-28
1000 Brussel

Identificatienummer : 1257/35

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de raad van beheer van 23 november 2000

Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van beheer van de
v.z.w. Jeugdzorg, gehouden op 23 november 2000, dat werden
benoemd met ingang van 24 november 2000, voor een periode ten
laatste eindigend op 31 december 2004 :

In hoedanigheid van voorzitter :
Corbisier, Maurice, chemin des Charbonniers 15, 7322 Bernissart.
In hoedanigheid van afgevaardigd beheerder :
Calauwaert, Alain, Breebroekstraat 42, 9030 Gent, beide van

Belgische nationaliteit.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Maurice Corbisier,

voorzitter.

BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van

de v.z.w. Jeugdzorg, gehouden op 23 november 2000 dat, overeen-
komstig artikelen 6 en 18 van de statuten, de raad van beheer van
de vereniging werd gewijzigd als volgt :

Clauwaert, Alain, Breebroekstraat 42, 9030 Gent;
Copers, Caroline, August van Putlei 37, 2150 Borsbeek;
Corbisier, Maurice, chemin des Charbonniers 15, 7322 Bernissart;
De Nooze, Alain, rue de la Lisière 31, 7000 Mons;
De Wolf, Ferdy, Rootjesweg 42, 9200 Grembergen;
Geybels, René, Zinkvallaan 21, 2620 Hemiksem;
Humbert, Jean-Claude, rue le Terme 6, 6760 Virton;
Lootens, Paul, rue Jean Lorette 14b, 6230 Thiméon;
Michiels, Jacques, avenue Félicien Rops 40-42, 5000 Namur;
Raes, Hans, Tiengemeten 30, 8730 Beernem;
Rapaille, Michel, rue Wattecant 36, 7640 Antoing;
Tihon, Francis, clos de Hesbaye 26, 4300 Waremme;
Urbain, Robert, Baalbergstraat 21, 3980 Tessenderlo;
Van Cauwenberge, René, Arthur Puesstraat 69, 1502 Halle;
Van Den Broeck, Willy, Weverstraat 11, 2890 Sint-Amands;
Van Der Hoeven, Erwin, Fonteintje 10A, 9280 Denderbelle,

allen van Belgische nationaliteit.
Het mandaat van voormelde beheerders eindigt ten laatste op

31 december 2004.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Maurice Corbisier,

voorzitter.
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N. 1910 (25695)

Montage,
Fonds national pour l’Emploi et la Formation des Jeunes

1040 Bruxelles

Numéro d’identification : 3624/88

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUVOIRS

Les membres effectifs de l’association sans but lucratif Montage,
Fonds national pour l’Emploi et la Formation des Jeunes, réunis en
assemblée générale à 1000 Bruxelles, le 22 novembre 2000, ont
nommé membres du conseil d’administration :

1. Maton, Michel, secrétaire syndical, 7080 Franeries,
J. Volders 36/21.

2. Tirmarche, André, juriste d’entreprise, 1150 Bruxelles,
rue Konkel, 103.

3. Vanderbracht, Marc, secrétaire syndical, 9506 Schendelbeke,
IJsbroekstraat 4.

4. Willocq, Christian, directeur, 1410 Waterloo, avenue
Houssaye, 10.

Ceux-ci ont désigné entre eux, en qualité de président, M. Willocq,
et de vice-présidents MM. Vanderbracht et Maton.

M. Tirmarche a été nommé administrateur-délégué, comme tel
chargé de la gestion journalière de l’association et ayant l’usage de
la signature sociale afférente à cette gestion.

28 novembre 2000.

(Signé) Vanderbracht, (Signé) Willocq,
vice-président. président.

Montage, Nationaal Fonds voor de Tewerkstelling
en Opleiding van Jongeren

1040 Brussel

Identificatienummer : 3624/88

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

De effektieve leden van de vereniging zonder winstbejag
Montage, verzameld in algemene vergadering te 1000 Brussel, op
5 oktober 2000, hebben als leden van de raad van bestuur benoemd :

1. Maton, Michel, vakbondsecretaris, 7080 Franeries,

J. Volders 36/21.

2. Tirmarche, André, bedrijfsjurist, 1150 Brussel, Konkelstraat 103.

3. Vanderbracht, Marc, vakbondsecretaris, 9506 Schendelbeke,
IJsbroekstraat 4.

4. Willocq, Christian, directeur, 1410 Waterloo, avenue
Houssaye, 10.

Deze hebben onder hun als voorzitter de heer Willocq en als
ondervoorzitters de heren Vanderbracht en Maton aangesteld.

De heer Tirmarche werd afgevaardigde bestuurder benoemd en
aldus gelast met het dagelijks beheer van de vereniging. Hij heeft
het gebruik van de maatschappelijke handtekening in verband met
dit beheer.

28 november 2000.

(Get.) Vanderbracht, (Get.) Willocq,
ondervoorzitter. voorzitter.president.

N. 1911 (25394)
« Rit’s Real Dance Desire »

2300 Turnhout

Identificatienummer : 3134/93

WIJZIGING BENAMING — WIJZIGING STATUTEN

Statutaire algemene vergadering van 20 november 2000

Artikel 1 wordt : « De vereniging heeft als naam v.z.w. « Dance
Desire ».

Artikel 10 wordt : « De algemene vergadering heeft de meest
volstrekte macht voor het stellen van de daden van beheer of van
beschikking die de vereniging aanbelangen. Zij kan volmacht
verlenen, aan één van de werkende leden om de door de algemene
vergadering afgesproken handelingnen uit te voeren. »

Artikel 15 wordt : « De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan
als verweerde partij worden in naam van de vereniging door de
algemene vergadering gevoerd, door zijn voorzitter of door een
hiertoe afgevaardigd bestuurder. »

Artikel 16 wordt : « De raad van beheer zorgt voor de
bijeenroepingen,die per gewone brief of per email aan ieder
werkend lid gezonden wordt minstens acht dagen voor de verga-
dering.

De agenda is in de bijeenroeping vermeld.
Op vraag van één vijfde der werkende leden moet de beheerraad

de algemene vergadering bijenroepen. Deze moet plaatsvinden
binnen de twee maanden na de vraag ernaar. »

Artikel 18 wordt : « De beheerders zijn persoonlijk niet gebonden
door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijk-
heid is beperkt tot de uitvoering van de op zich genomen taken. »

Daarnaast heeft de statutaire algemene vergadering belsist op te
nemen als lid in de raad van beheer van de vereniging v.z.w.
« Dance Desire » : Jacobs Jasmien, studente, Bergbeemden 87,
2300 Turnhout.

Tevens werden de overige leden bevestigd in hun mandaat.

(Volgen de handtekeningen.)

RAAD VAN BEHEER

De vergadering van de raad van beheer van de v.z.w. « Dance
Desire » benoemde op haar vergdering van 20 november 2000 :

Voorzitter : Van Gorp, Jan, gegradueerde verpleegkundige, Varen-
straat 53, Turnhout.

Ondervoorzitter : Strauven, Truus, Schoenstikster, Grotenhout-
laan 41, Vosselaar.

Secretaresse : Jacobs, Jasmien, studente, Bergbeemden 87, Turn-
hout.

Schatbewaarder : Kuppens, Paul, bankbediende, Pastoor Gepts-
straat 5, Oud-Turnhout.

Beheerder : Gerstmans, Marleen, zonder beroep, Amalia Van
Solmsstraat 25, Turnhout.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1912 (24636)
« Ordo Militiae Crucis Templi Belgii »

Leo Baekelanstraat 24
2650 Edegem

Identificatienummer : 1853/98

WIJZIGING STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

1. De algemene vergadering van 18 november 2000, beraad-
slagend en beslissend overeenkomstig artikel 8 van de wet van
27 juni 1921, en overeenkomstig de statuten, heeft volgende
statutenwijziging aangenomen :

In artikel 1, laatste lid, wordt de term « Vlaams », vervangen door
de term « Nederlands ».

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd :
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te

2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 136, bus 1.
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Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd :
De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan tweeduizend

vijfhonderd euro.
2. De algemene vergadering van 18 november 2000, heeft beslist

het aantal beheerders te verhogen van vier tot zeven. Hun mandaat
eindigt met de algemene vergadering in het laatste trimester van
het jaar 2003.

3. Door de algemene vergadering werden tot beheerder
benoemd :

Beeckmans, Daniël, technicus elektro-mechanica, Daniël Her-
reynslaan 87, 2610 Antwerpen (Wilrijk), Belg.

Demblon, Maurice, archeoloog, Prins Boudewijnlaan 136, bus 1,
2610 Antwerpen (Wilrijk), Belg.

Schäpers, Johannes-Gerhard, Friedrich-Eberstrasse 22,
42781 Haan (Duitsland), Duitser.

Sweerts, Jean, gepensioneerde, Leo Baekelandstraat 24,
2650 Edegem, Belg.

Thys, Leo, student, Moerstraat 28, 2242 Zandhoven (Pulderbos),
Belg.

von Seidlitz-Ludwigsdorf, Hans-Carl, gepensioneerde, Chris-
tophstrasse 25, 74321 Bietigheim-Bissingen (Duitsland), Duitser.

Wouter, Peter, software engineer, Waterstraat 59, 2970 Schilde,
Belg.

4. De raad van beheer van 18 november 2000, heeft volgende
beheers benoemd in volgende functies :

Voorzitter (baljuw) : de heer Beeckmans, Daniël, voornoemd.
Ondervoorzitter (kanselier) : de heer Wouters, Peter, voornoemd.
Secretaris (ordesecretaris) : de heer Demblon, Maurice, voor-

noemd.
Penningmeester (legaat) : de heer Thys, Leo, voornoemd.
Raadgever (ere-ordemeester) : de heer Sweerts, Jean, voornoemd.
Raadgever (commandeur) : de heer Schäpers, Johannes-Gerhard,

voornoemd.
Raadgever : de heer von Seidlitz-Ludwigsdorf, Hans-Carl, voor-

noemd.
Antwerpen, 18 november 2000.

(Get.) Beeckmans, Daniël, (Get.) Demblon, Maurice,
voorzitter. secretaris.

N. 1913 (24903)
Vélo Club Rotheusien-Neupré

4120 Rotheux-Rimière

Numéro d’identification : 2378/97

NOUVEAUX STATUTS

A dater du 1er janvier 1997, l’association de fait « Vélo Club
Rotheusien » devient une association sans but lucratif, dont les neuf
membres fondateurs, de nationalité belge sont :

Constant Van de Vliet, représentant, rue des Deux Eglises 13,
4120 Neupré.

Camille Deloge, retraité, rue Sart-Laurent 36, 4120 Neupré.
José Colette, commerçant, rue du Monthys 324, 4557 Sohet-Tinlot.
Albert Wilmotte, administrateur de sociétés, allée du Bois 64,

4120 Neupré.
Liliane Hamal, rue Champs d’Oiseaux 74/7, 4101 Seraing-

Jemeppe.
Marcel Hulot, enseignant, rue Bellaire 30, 4120 Neupré.
André Pagnoul, enseignant, rue Brassine 9, 4120 Neupré.
George Fraiture, retraité, rue de l’Hermitage 39, 4121 Neupré.
Gilbert Jamotte, commerçant, rue Maflot 1, 4120 Neupré.
Article 2. Son siège social est établi à 4120 Neupré (Rotheux), allée

du Bois 64.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration

dans tout autre lieu. Toute modification du siège social doit être
publiée aux annexes au Moniteur belge.

Article 4. L’association compte des membres effectifs actifs et
adhérents, soumis à l’obligation d’une cotisation annuelle. Le
nombre de membres effectifs est illimité.

Suivant l’obligation de la R.L.V.B. le nombre de membres effectifs
ne peut être inférieur à trente.

Article 5. L’association compte également des membres adhé-
rents, non soumis à l’obligation d’une cotisation annuelle. Ils n’ont
pas de voix délibérative à l’assemblée générale.

Sur demande du conseil d’administration, ils rendent des services
ponctuels à l’association (montage de ligne d’arrivée, signaleurs,
miss, etc...).

Article 10. Les membres effectifs paient une cotisation annuelle :
elle ne pourra être supérieure à BEF 1 000 ou 25 EUR, en outre,
chaque membre effectif doit être en règle d’affiliation à la Royale
Ligue vélocipédique belge (R.L.V.B.).

Article 13. L’assemblée générale détient les droits suivants :
1. Modifier les statuts et prononcer la dissolution de l’association

en se conformant aux dispositions légales;
2. Approuver annuellement les budgets et les comptes;
3. Prononcer l’exclusion des membres effectifs ou adhérents;
4. Exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi du 27 juin 1921,

ou des statuts.
Article 14. Il doit être tenu au moins une assemblée générale

chaque année. Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées
générales par le président du conseil d’administration. Les convo-
cations sont faites par lettre ordinaire adressée huit jours, au moins,
avant l’assemblée générale.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. Toute propo-
sition écrite, signée et envoyée au conseil d’administration, doit être
portée à l’ordre du jour.

Article 17. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans le registre des procès-verbaux, et conservé au siège social du
R.L.V.B. où tous les membres peuvent en prendre connaissance, sans
déplacement du registre.

Article 19. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration.

Les administrateurs sont nommés, par l’assemblée générale, et
choisis parmi les membres effectifs du V.C.R. Le conseil d’adminis-
tration délibère valablement lorsq’un tiers de ses membres est
présent.

Le conseil d’administration est composé d’un président, d’une
secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’une trésorière, d’une trésorière
adjointe et de cinq membres effectifs actifs, listés ci-après dans
l’ordre :

Albert Wilmotte, retraité, allée du Bois 64, 4120 Neupré,
Anne Godin, employée, rue J. Donneaux 16, 4000 Liège.
Jean-Luc Monsieur, dessinateur/électricien, rue du Pairay 49,

4100 Seraing.
Liliane Hamal, rue Champs d’Oiseaux 74/7, 4101 Seraing.
Janine Godin, thanatopracteur, rue des Stappes 227, 4100 Seraing.
Pierre Coeckelbergs, retraité, rue des Bouleaux 20, 4121 Neupré.
Georges Fraiture, retraité, rue de l’Ermitage 39, 4121 Neupré.
Christian Humblet, garagiste, rue Emile Royer 204, 4101 Seraing.
Marcel Rouffart, ingénieur, Murmure des Grands Arbres 43,

4121 Neupré.
Pol Flohimont, chauffeur, place des Cèdres 8, 4121 Neupré.
Article 21. Le conseil d’administration désigne, parmi ses

membres des présidents d’honneur :
Coprésident d’honneur : Guy Wietkin, commandant de gendar-

merie, rue A. Pirson 48, 4540 Jehay.
Coprésident d’honneur : Manfred Baumsteiger, adjudant-chef de

gendarmerie, Stendrich 144, 4700 Eupen.
Article 22. Les décisions du conseil d’administration sont prises à

la majorité des voix.
En cas de partage, celle du président ou de son remplaçant est

prépondérante.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions seront assu-

mées par le plus ancien des administrateurs présents.
Article 24. Le conseil d’administration gère les affaires de l’asso-

ciation et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudi-
ciaires.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Article 25. Chaque année, le conseil d’administration rend ses
comptes à l’assemblée générale : rapport moral du président,
rapport administratif du/de la secrétaire, rapport financier du/de
la trésorier(e) avec approbation par deux vérificateurs aux comptes
(autres que président, secrétaire et trésorier), présentation du
budget pour l’année suivante par le trésorier.
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Article 27. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine
le 31 décembre.

Article 28. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spéciale-
ment indiqué dans la convocation et si l’assemblée générale réunit
un cinquième des membres.

Si un cinquième des membres ne sont pas présents ou représentés
à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion
qui peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents.

Article 29. Tout membre est libre de donner sa démission par écrit
au conseil d’administration.

Sera considéré comme démissionnaire tout membre qui pendant
deux années ne paie pas sa cotisation.

Suivent les signatures des membres du conseil d’administration.

(Signé) Albert Wilmotte, (Signé) Anne Godin,
président. secrétaire.

(Signé) Liliane Hamal, (Signé) Jean-Luc Monsieur,
trésorière. secrétaire adjoint.

(Signé) Janine Godin, (Signé) Pierre Coeckelbergs,
trésorière adjointe. membre.

(Signé) Georges Fraiture, (Signé) Christian Humblet,
membre. membre.

(Signé) Marcel Roufart, (Signé) Pol Flohimont,
membre. membre.

N. 1914 (26067 — 26067P)
De Doorzetters

2260 Westerlo

Identificatienummer : 1914/2001

STATUTEN

Ondergetekende :
Van Casteren Patrick, arbeider, Zoerledorp 36, 2260 Westerlo,

Belg, voorzitter.
Van De Moer Noel, arbeider, Wittegracht 40, Wiekevorst, Belg,

ondervoorzitter.
Raeymakers Christophe, postbode, Sandelynhof 30, Herenthout,

Belg, penningmeester.
Moons Tinne, student, Provinciebaan 17, Herselt, Belg, secreta-

resse.
Bollen Mark, arbeider, Kruishei 4, Zammel, Belg, bestuurslid.
De Deyne Patrick, arbeider, Pompoenstraat 52, Wiekevorst, Belg,

bestuurslid.
De Deyne Hugo, arbeider, Eikenlei 37, Grobbendonk, Belg,

bestuurslid.
Van Hoof Bert, arbeider, Vildersweg 22, Wiekevorst, Belg,

bestuurslid.
Smet Cindy, arbeidster, Kerkhofstraat 36, Westerlo, Belg,

bestuurslid.

Artikel 1. De vereniging is aangesloten bij de koninklijke kyno-
logische unie Sint-Hubertus waarvan zij de herzieningsovereen-
komst van het traktaat van 6 januari 1908 erkent, zij aanvaart de
reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn
en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.

Art. 2. De vzw draagt de naam : « De Doorzetters » vereniging
zonder winstoogmerk opgericht 1 januari 2001 sectie 4B.

Art. 3. De zetel is gevestigd Zoerledorp 36, 2260 Westerlo.

Art. 4. Het doel van de vereniging is het aanleren en opvoeden
van honden.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 6. Het aantal leden is beperkt als de goede werking van de
club in gedrang komt.

Art. 7. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk of
rechtspersoon die door de raad van beheer als zodanig wordt
toegelaten.

Art. 8. Het bestuur of de algemene vergadering mag geen straf-
bepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is
geweest zich te verdedigen.

Elk persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwer-
king zich bepaalt tot de kring van de vereniging, indien zij meent
dat de beslissing tegen haar genomen de standregelen niet eerbie-
digt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de kynologische
raad. Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging
de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de KUSH aanvaart.

De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per
aangetekend schrijven verwittigd worden en zal, op dezelfde wijze,
van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden :

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
van minstens 3 leden en maximum 9 leden zij worden benoemd
door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze
afzetbaar.

Art. 10. De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke regle-
menten uit die hij nodig oordeelt.

Art. 11. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle
werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij
diens ontstentenis door een ander lid van de raad van beheer.

Art. 12. De algemene vergadering is bevoegd voor : het wijzigen
van de statuten het benoemen en ontslaan van beheerders het
goedkeuren van rekeningen, begrotingen, het vrijwillig ontbinden
van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 13. De algemene vergadering zal eenmaal per jaar samen-
geroepen worden door de raad van beheer voor het opstellen van
de begroting en rekeningen.

De raad van beheer is tevens verplicht een buitengewone alge-
mene vergadering bijeen te roepen als een derde van de leden
daarom verzoekt.

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om geldig
te zijn, ondertekend zijn door de voorzitter of twee bestuursleden
of een derde van de leden.

De oproeping gebeurt door een brief minimum 8 dagen voor de
algemene vergadering.

De oproeping die plaats, dag en uur van de vergadering vermeld
bevat de agenda, die wordt vastgesteld door de raad van beheer.

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet behandeld
worden tenzij een gewone meerderheid van werkende leden
daartoe beslist.

Art. 14. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Een meerderheid
van twee derde stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

Tot wijzigingen van de statuten en ontbinding van de vereniging
kan slechts worden besloten indien de wijziging op de oproeping is
vermeld, en indien twee derde van de sterngerechtigde leden
aanwezig is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen overeenkomstig art 14, die een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.en door
deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging moet door
de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige stemmen vereist ook op de tweede
vergadering.

De onthoudingen worden gelijkgesteld met negatieve
stemmen.tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts
met éénparigheid van stemmen worden besloten.

Art. 15. Van elke vergadering worden notulen gemaakt die door
de aanwezige bestuurders worden getekend. Deze worden opge-
nomen in een bijzonder register.

Art. 16. Bij ontbinding zal het patrimonium bestemd worden
voor een vereniging met een gelijkaardig doel, aangeduid door de
algemene vergadering.

Art. 17. Ieder aangenomen lid is in stage gedurende twaalf
maanden, om in aanmerking te komen voor een bestuursfunctie
moet men een jaar lid zijn dus een jaar uit stage.er zijn werkende en
beschermde leden.

Art. 18. Onkosten gemaakt door een van de bestuursleden, of
andere leden, niet goedgekeurd door de voltallige raad van beheer,
worden derhalve niet aanvaard en niet terugbetaald, zelfs indien
deze onkosten gemaakt worden ten dienste van de vereniging.
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Art. 19. De vereniging zonder winstoogmerk is niet en nooit
aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebeurtenissen schade en/of
ongevallen, van welke aard ook, veroorzaakt bij eender welke
manifestatie bijgewoond door of al dan niet ingericht door de
doorzetters. Bij eventuele ongevallen of aansprakelijkheid van
schade door een manifestatie, die zelf werd georganiseerd, dienen
de nodige documenten voorgelegd te worden opdat de opgelopen
onkosten zouden kunnen worden vergoed door derden.

Art. 20. Het lidmaatschap bijdrage zal jaarlijks door de raad van
beheer worden vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maxi-
maal BEF 10 000.

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari om
te eindigen op 31 december.het eerste boekjaar loopt van
1 januari 2001 tot 31 december.

Art. 22. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk en kan verwezen
worden naar het huishoudelijk reglement.

Aldus opgemaakt te Heist-op-den-Berg op 24 november 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1915 (25659)
Zusters Maricolen van Dendermonde

9340 Lede

Identificatienummer : 136/22

ONTSLAG — BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering, bijeen op 14 december 2000 te Lede,
heeft akte genomen van het ontslag van Eerw. H. Firmin De Pelecijn,
priester-directeur, Reymeersstraat 18A, 9340 Lede en van
Mej. Rombaut, Helena, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,
9340 Lede.

De vergadering heeft vervolgens met eenparigheid van stemmen
beslist artikel 28 van de statuten, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1981, onder nummer 136/22, te
wijzigen en heeft tot beheerders benoemd :

Eerw. H. Torrekens, Dominicus, priester-aalmoezenier, Reymeers-
straat 18A, 9340 Lede.

Mej. De Coensel, Maria, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,
9340 Lede.

Mej. Van Stichel, Simonne, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,
9340 Lede.

Mej. Crois, Angèle, kloosterlinge, Reymeersstraat 13, 9340 Lede.
De raad van beheer is aldus, met ingang van heden, samengesteld

als volgt :
Mej. Cornillie, Simone, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,

9340 Lede.
Mej. De Coensel, Maria, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,

9340 Lede.
Mej. Van Den Rijse, Bertha, kloosterlinge, Brusselsestraat 88,

9200 Dendermonde.
Mej. Mannaert, Louise, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,

9340 Lede.
Mej. Annaert, Yvonne, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,

9340 Lede.
Eerw. H. Dominicus Torrekens, Reymeersstraat 18A, 9340 Lede.
Mej. Van Stichel, Simonne, kloosterlinge, Reymeersstraat 13,

9340 Lede.
Mej. Crois, Angèle, kloosterlinge, Reymeersstraat 13, 9440 Lede.
Deze heben onder elkaar aangesteld als :
Voorzitter : Mej. Cornillie, Simone.
Secretaris : Mej. Annaert, Yvonne.
Penningmeester : Mej. Van Den Rijse, Bertha.
Mej. Cornillie, Simone, en Eerw. H. Torrekens, Dominicus werden

aangesteld als afgevaardigde-beheerders, belast met het dagelijks
beheer van de vereniging, gemachtigd ieder afzonderlijk om, door
hun handtekening, in de zaken van dagelijks bestuur, de vereniging
te binden.

Lede, 18 december 2000.

Voor eensluitend uittreksel :

(Get.) Cornillie, Simone, (Get.) Annaert, Yvonne,
voorzitter. secretaris.

N. 1916 (26172)
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning,

afgekort : « Zon en Hei »

Max Temmermanlaan 38
2920 Kalmthout

Identificatienummer : 9906/96

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Verslag uit de algemene vergadering van 19 december 2000

Overeenkomstig de statuten (hoofdstuk IV, artikel 11), beslist de
raad van beheer te aanvaarden als beheerders met onmiddellijk
stemrecht :

De heer Jos Goyvaerts, ere-directeur stedelijk onderwijs, Marnix-
straat 16A, bus 38, 2060 Antwerpen.

De heer René De Peter, ambtenaar, Karel Govaertstraat 20,
2100 Deurne (Antwerpen).

De heer Walter Ergo, schooldirecteur, Lode Sellaan 31,
2100 Deurne (Antwerpen).

De heer François Frans, ere-schooldirecteur, Autolei 281,
2160 Wommelgem.

De raad van bestuur wordt met ingang van 19 december 2000 als
volgt samengesteld :

Voorzitter : Gilbert Verstraelen, schepen voor onderwijs stad
Antwerpen, Azalealei 113, 2170 Merksem (Antwerpen).

Ondervoorzitter : François Van Mechelen, stedelijk inspecteur,
Louisalei 18, 2660 Hoboken (Antwerpen).

Secretaris : Freddy Van Daele, coördinator-dienstchef, Rande-
rode 70, 2940 Stabroek.

Penningmeester : Emile Taveniers, met pensioen, Tirinusstraat 43,
2100 Deurne (Antwerpen).

Afgevaardigd beheerder : Diederik Van Dingenen, directeur-
beheerder, Max Temmermanlaan 40, 2920 Kalmthout.

Leden :
Joseph Dekoning, met pensioen, Gloriantlaan 25, 2050 Ant-

werpen.
Willy Kloek, ambtenaar, Zandvlietsedorpstraat 152, 2040 Zand-

vliet (Antwerpen).
Paul Thewissen, bestuursdirecteur, Iepenlaan 3, 2180 Ekeren.
Jeanne Verdonck, met pensioen, Jan Brockhovenstraat 20B,

2100 Deurne (Antwerpen).
Luc Tesseur, bestuursdirecteur, Coebergerstraat 20, 2018 Ant-

werpen.
Jos Goyvaerts, met pensioen, Marnixstraat 16A, bus 38, 2060 Ant-

werpen.
René De Preter, ambtenaar, Karel Govaertstraat 20, 2100 Deurne

(Antwerpen).
Walter Ergo, schooldirectie, Lode Sellaan 31, 2100 Deurne

(Antwerpen).
François Frans, met pensioen, Autolei 281, 2160 Wommelgem.

(Get.) Dirk Van Dingenen,
afgevaardigd beheerder.

N. 1917 (25200)
Unifac 2000

Antwerpen

Identificatienummer : 1872/67

RAAD VAN BEHEER

Op 13 november 2000 heeft de statutaire algemene vergadering
van Unifac v.z.w., na decharge van de oude beheerders, in aanwe-
zigheid van deze laatste, in hoedanigheid van beheerders voor het
academiejaar 2000-2001, verkozen :

Timmy, Baert, voorzitter.
Philippe Derouck, ondervoorzitter.
Hans Van Hoof, financieel beheerder.
Johan De Belie, beheerder.
Joke Braet, beheerder.
Allen van de Belgische nationaliteit.

(Get.) Timmy, Baert, (Get.) Philippe Derouck,
voorzitter. ondervoorzitter.
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N. 1918 (24907)
« World Conference on Religion and Peace Belgium », en

français : Conférence mondiale des Religions pour la Paix,
Belgique, en abrégé : « W.C.R.P. Belgium »

1180 Bruxelles

Numéro d’identification : 3788/87

NOMINATIONS — DÉMISSIONS
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2000

Nominations

Article 32. Election des administrateurs suivants :
Mme Yolande Iliano, rue Engeland 332, 1180 Bruxelles.
Mlle Mazrouh Chaffia, rue Thomaes 17, 1090 Bruxelles.
M. Saddem Fathi, Watertorenlaan 86, 1930 Zaventem.

Conseil d’administration du 11 octobre 2000

Démissions et élections

Article 12. M. Agie de Selsaten, Joseph, a exprimé le désir d’être
déchargé de la présidence de la W.C.R.P.

Mme Ruffo de Bonneval a remis par lettre sa démission de
membre du conseil d’administration.

Article 33. Mme Iliano, Yolande, rue Engeland 332, 1080 Bruxelles,
est élue à l’unanimité comme présidente.

Changement du siège de l’association : rue Engeland 332,
1180 Bruxelles.

Réactualisation des membres du conseil d’administration

Mlle Bechet, Yvonne, avenue des anciens combattants 50, boîte 9,
1040 Bruxelles.

Mme Delforge, Christiane, épouse Somville, Wilfried, della Faille-
laan 56A, 2020 Antwerpen.

Mme Flagothier, Lisette, épouse Huberty, Marcel, rue de
Terwagne 86, 4557 Seny.

M. Huberty, Marcel, rue de Terwagne 86, 4557 Seny.
Mme Iliano-Duponchel, Yolande, rue Engeland 332,

1180 Bruxelles.
Mlle Mazrouh Chaffia, rue Thomaes 17, 1090 Bruxelles.
Mlle Mettendorff, Sylvie, rue de Tournai 26, 7604 Callenelle.
Mme Nollet, Monica, épouse Nève de Mévergnie, avenue de la

Sapinière 26, 1180 Bruxelles.
M. Somville, Wilfried, della Faillelaan 56A, 2020 Antwerpen.
M. Saddem, Fathi, Watertorenlaan 86, 1930 Zaventem.

Pour copie conforme :

(Signé) Iliano, Yolande,
présidente.

N. 1919 (17373 — 17373P)
Mirarte

Rue Maes 1
1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 1919/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Paulsen Figueroa Marco, employé, rue du Boulet 36 à

1000 Bruxelles, de nationalité réfugié ONU d’origine chilienne, n° de
registre national 67 10 28 443 97;

Garcia Ramirez Katia Genoveva, scénariste et monteuse, rue
Maes 1 à 1050 Bruxelles, de nationalité réfugiée ONU d’origine
chilienne n° de registre national 64 02 22 536 65;

Irarrazaval Barrios Patricia, étudiante, rue du Boulet 36 à
1000 Bruxelles, de nationalité réfugiée ONU d’origine chilienne,
n° de registre national 67 11 03 454 67;

Palma Donoso Jorge, programmeur, rue Frank
Verdonck 12 boı̂te 17 à 1140 Bruxelles, de nationalité réfugié ONU
d’origine chilienne, n° de registre national 50 01 25 427 74,
il est formé une association sans but lucratif, conformément à la loi
du 27 juin 1927.

Article 1er. L’association prend pour dénomination : « Mirarte ».
Son siège est fixé à Bruxelles 1050, rue Maes 1. Il peut être

transféré et peut établir des succursales ou dépendances en tout
autre lieu de la Belgique, par décision du conseil d’administration.

Art. 2. L’association a pour but l’information et éducation du
public, à partir de la production, de la conception, réalisation,
promotion et diffusion de produits multimédias et audiovisuels qui
n’existent actuellement pas dans le marché culturel. En dévelop-
pant, notamment, des sujets sur les arts de la scène, du spectacle, de
la plastique, de l’écriture et de l’audiovisuel, ainsi que sur des sujets
historiques et pédagogiques. Et en organisant des stages et forma-
tions avec des secteurs culturels et sociaux qui n’ont pas d’accès aux
outils multimédias.

Elle peut faire toutes les opérations accessoires se rattachant à son
objet principal, et notamment acquérir des immeubles pour y
installer des établissements.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée; elle
peut à tout moment être dissoute.

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre minimum de membres effectifs ne
peut être inférieur à trois, celui des membres adhérents peut être
illimité.

Sont membres effectifs, les soussignés (voir ci-dessus) ainsi que
toute personne qui en raison de ses compétences techniques et
professionnelles est acceptée par le conseil d’administration comme
membre effectif.

Sont membres adhérents, les personnes qui désirent aider l’asso-
ciation ou participer à ses activités, et qui s’engagent à respecter les
statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci.

Art. 5. Les membres effectifs ne sont astreints à aucun droit
d’entrée, ni aucune cotisation. Ils apportent à l’association le
concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Les membres adhérents paient un droit d’inscription et une
cotisation en rapport avec les activités de l’a.s.b.l. auxquelles ils
participent.

Les associés sont libres de se retirer de l’association à tout
moment; ils notifieront leur démission par lettre recommandée à la
poste, adressée au Conseil d’administration.

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale des associés. Celle-ci statue au scrutin secret et
à la majorité des deux tiers des voix présentes, ce après avoir
entendu l’associé qui semble devoir être l’objet de cette mesure ou
après l’avoir appelé à fournir des explications.

L’inobservation des prescriptions statutaires ou réglementaires est
un motif d’exclusion.

Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers ou ayants
droit de l’associé décédé n’ont aucun droit sur les fonds sociaux et
ne peuvent réclamer aucun compte, ni faire apposer les scellés ou
requérir l’inventaire.

Art. 6. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation.

Sont réservées à sa compétence :
1. les modifications des statuts;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions d’associés;
6. toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement

ou statutairement dévolues au conseil d’administration.

Art. 7. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du troisième trimestre.

L’assemblée peut être extraordinairement réunie chaque fois que
l’intérêt social l’exige. Elle doit l’être lorsqu’un cinquième au moins
des associés en font la demande.

Toute assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans la
convocation. Tous les associés doivent y être convoqués.
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Art. 8. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion, par lettre missive ordinaire adressée à chaque membre huit
jours au moins avant la réunion et signée par le président ou par
deux administrateurs. Elles contiennent l’ordre du jour.

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre
du jour. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au
vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du
jour.

Chaque associé a le droit d’assister et de participer à l’assemblée,
soit en personne, soit par l’intermédiaire de tout mandataire de son
choix, pourvu que celui-ci soit associé lui-même. Tous les associés
ont droit de vote égal, chacun d’eux disposant d’une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée est valablement
constituée quel que soit le nombre de membres présents ou repré-
sentés et ses décisions seront prises à la simple majorité des voix
émises; en cas de parité des voix, celle du président est prépondé-
rante.

Art. 9. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans le registre des procès-verbaux signés par le président, et par le
secrétaire, ainsi que par les membres qui le demandent. Tout associé
ou tout tiers qui en fait la demande peut consulter ce registre au
siège de l’association.

Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois membres au moins, nommés par
l’assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sont élus pour une durée de trois ans et sont
rééligibles.

Art. 11. Le conseil d’administration a dans sa compétence tous
les actes relevant de la gestion et de l’administration sociale dans le
sens le plus large, à l’exception des pouvoirs réservés à l’assemblée
générale.

Pour les actes autres que la gestion journalière, l’association est
valablement représentée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
des deux administrateurs, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune
délibération, autorisation ou pouvoir spécial. Au-dessus de
BEF 200 000, ils ont besoin de l’accord du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière
de l’association, avec l’usage de la signature sociale afférente à cette
gestion, à un administrateur - délégué choisi par ses membres ou à
un tiers et dont il fixera les pouvoirs ainsi que la rémunération
éventuelle.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont
suivies au nom de l’association par le Conseil d’administration, les
poursuites et les diligences par son président.

Art. 12. Chaque année, à la date du 30 juin, est arrêté le compte
de l’exercice écoulé et est dressé le budget du prochain exercice.
L’un et l’autre sont soumis par le conseil d’administration à l’appro-
bation de l’assemblée générale annuelle.

Art. 13. En cas de dissolution, l’assemblée générale décidera de
l’affectation du patrimoine. Cette affectation ne pourra se faire qu’à
une organisation poursuivant des objectifs similaires.

La modification des statuts et la dissolution de l’association sont
réglées par les art. 18 et 22 de la loi du 27 juin 1921. Tout autre point
non prévu par les présents statuts se règle conformément à la loi.

Art. 14. Pour la première fois sont désignés en qualité d’admi-
nistrateurs :

Président : Palma Donoso, Jorge, programmeur, rue Frank
Verdonck 12 boı̂te 17 à 1140 Bruxelles.

Trésorier : Paulsen Figueroa Marco, employé, rue du Boulet 36 à
1000 Bruxelles.

Secrétaire : Garcia Ramirez Katia, scénariste et monteuse, rue
Maes 1 à 1050 Bruxelles.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2000.

(Signé) Paulsen Figuero Marco, Garcia Ramirez Katia Genoveva,
Irarrazaval Patricia, Palma Donoso Jorge.

N. 1920 (25170)
Dirk Martenscomité

9300 Aalst

Identificatienummer : 2451/76

WIJZIGING STATUTEN — COÖRDINATIE STATUTEN
RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van 13 november 2000, beraadslagend
en beslissend overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921,
en overeenkomstig haar statuten (bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 maart 1976, nr. 2451 en van 10 augustus 1989, nr. 10456), heeft
de hiernavolgende statutenwijziging aangenomen :

In artikel 1 wordt het correspondentieadres « Vrijheidstraat, 65,
9300 Aalst », vervangen door « Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst ».

In artikel 4, § 2 wordt de tekst :
« Het college van burgemeester en schepenen ... steeds toegang

tot de vergaderingen» geschrapt.
Aan artikel 4 wordt een § 4 toegevoegd als volgt :
« De afgevaardigde-beheerder, de secretaris en de penning-

meester worden gekozen onder de beheerders die personeelsleden
zijn van de stad Aalst in actieve dienst ».

In artikel 5, § 1 wordt de tekst :
« Een verantwoordelijke met een speciale bevoegdheid voor het

muziekleven in het gewest, kan onder de leden aangeduid worden »
geschrapt.

In artikel 6 wordt § 2 volledig geschrapt. Dienvolgens wordt § 3
nu § 2.

Artikel 7 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
« Een archivaris wordt aangesteld belast met het archiefbeheer.

Deze taak houdt onder meer in de acquisitie, de selectie, het
conserveren, valoriseren en beschikbaar stellen van het archief van
het « Dirk Martenscomité » ».

Het vroegere artikel 7 wordt geschrapt en vervangen door artikel
8 met de volgende tekst :

« Na ontbinding van de vereniging zal, op initiatief van en na
goedkeuring door de algemene vergadering, haar bezit worden
toevertrouwd aan de stad Aalst ».

Artikel 9 vervangt het vroegere artikel 8.
Derhalve wordt de gecoördineerde tekst van de statuten als

volgt :

« Artikel 1. De vereniging zonder winstgevend doel wordt opge-
richt onder de benaming « Dirk Martenscomité » en heeft haar zetel
te Aalst.

De administratieve zetel is gevestigd op het stadsarchief te Aalst,
met correspondentieadres Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst. Aldaar
worden eveneens de archivalia van de vereniging bewaard.

Artikel 2. De vereniging heeft de socio-culturele promotie van de
stad en het Land van Aalst tot doel, onder meer door stimulerend
op te treden op die gebieden waar initiatieven voor de promotie van
het gewest gewenst kunnen zijn, of door opgaven op zich te nemen
die de krachten van de bestaande verenigingen of particulieren te
boven gaan.

Artikel 3. Het aantal leden is onbepaald, echter met een
minimum van zeven. Het aanvaarden van de leden wordt door de
algemene vergadering beslist.

De leden betalen geen bijdragen. De beheerraad mag aangesloten
leden aannemen. Deze zijn geen vennoten : hun rechten en verbin-
tenissen worden geregeld door een bijzonder reglement van inwen-
dige orde, opgesteld door de beheerraad.

Artikel 4, § 1. De beheerraad bestaat uit minstens drie leden,
benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door haar
afzetbaar.

§ 2. De rechtsvorderingen, en als eiser en als verweerder worden
ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging, door de beheer-
raad, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de
afgevaardigde-beheerder.

Opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze tegenover
derden, volstaat de gezamenlijke handtekening van twee beheer-
ders, zonder dat deze zich op enige beraadslaging, machtiging of
bijzondere machtsverlening moeten beroepen.

§ 3. De schepen van cultuur van de stad Aalst neemt gedurende
de ambtstermijn qualitate qua het voorzitterschap van het « Dirk
Martenscomité » waar, zonder dat deze mandataris stemgerechtigd
is in de beheerraad.
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§ 4. De afgevaardigde-beheerder, de secretaris, de penning-
meester en de archivaris worden gekozen onder de beheerders die
personeelsleden zijn van de stad Aalst in actieve dienst.

Artikel 5. De beheerraad kan het dagelijks bestuur van de
vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschap-
pelijke handtekening aan dit beheer verbonden aan één
afgevaardigde-beheerder.

Artikel 6, § 1. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren de taken voorzien bij artikels vier en twaalf, alinea twee,
van de wet van 27 juni 1921. De algemene vergadering wordt door
de beheerraad samengeroepen bij middel van een eenvoudige
omzendbrief.

§ 2. De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per
jaar gedurende de maand maart. Op deze vergadering worden de
rekeningen van het afgelopen jaar goedgekeurd en worden de
begrotingen voor het volgend werkjaar opgesteld.

De algemene vergadering mag besluiten nemen buiten de
agenda.

De leden kunnen zich door een ander lid op deze vergadering
laten vertegenwoordigen. De aldus gemandateerde personen
mogen echter slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 7. Een archivaris wordt aangesteld belast met het archief-
beheer. Deze taak houdt onder meer in de acquisitie, de selectie, het
conserveren, valoriseren en beschikbaar stellen van het archief van
het « Dirk Martenscomité ».

Artikel 8. Na ontbinding van de vereniging zal, op initiatief van
en na goedkeuring door de algemene vergadering, haar bezit
worden toevertrouwd aan de stad Aalst.

Artikel 9. Voor al het gene dat door deze statuten niet wordt
geregeld zal de wet van 27 juni 1921 van toepassing zijn.

Worden benoemd (of herbenoemd) tot lid van de algemene
vergadering :

Lieve Arnouts, stadsarchivaris, Posthoornstraat 15, bus 1,
9300 Aalst.

Karel Baert, directeur bij de stad Aalst, Gentsestraat 70, 9300 Aalst.
Marcel Crombeen, leraar op rust, C. Haeltermanstraat 79,

9300 Aalst.
Jozef Dauwe, advocaat, Gentsesteenweg 120, 9200 Dendermonde.
Jan De Nijs, galerijhouder, Arbeidstraat 106, 9300 Aalst.
Karin De Schutter, cultuurfunctionaris, Goudbloemstraat 43,

9300 Aalst.
Ludwig De Wael, bestuurssecretaris, Kruisveldstraat 8/3,

9300 Aalst.
Leo Fosselle, leraar op rust, Parklaan 18, 9300 Aalst.
Luc Geeroms, stadsconservator, Zonnestraat 39, 9300 Aalst.
Luc Robijns, kunsthistoricus provincie Oost-Vlaanderen,

Putstraat 1, 9310 Meldert-Aalst.
Peter Thomas, directeur Academie Schone Kunsten, Vrijdagmarkt

4, 9340 Lede.
Piet Thomas, professor-emeritus, Toberse 1, 8510 Bellegem.
Albert Van der Gheylen, ere-bureauchef, Dr. A. Goffaert-

straat, 59, 9300 Aalst.
André Vandevelde, docent op rust, C. Haeltermanstraat 77, 9300

Aalst.
Denise Van de Velde, galerijhouder, C. Haeltermanstraat 77, 9300

Aalst.
Jan Van Gyseghem, onderdirecteur Kamer Koophandel, A. Lién-

artstraat 1/6, 9300 Aalst.
Frans-Jos Verdoodt, directeur A.D.V.N., Leuvestraat 29bis,

9320 Erembodegem-Aalst.
Yvan Verhavert, directeur Cultureel Centrum, Wateringen 21,

9300 Aalst.
Wilfried Vernaeve, bibliothecaris, Brouwerijstraat 39, 9300 Aalst.
Marc Vonck, directeur A.M.B.T., Molenweg 2, 9420 Erpe-Mere.
Paul Wailly, ere-stadsontvanger, Eikstraat 101, 9300 Aalst.
Worden benoemd (of herbenoemd) tot beheerder en hebben deze

opdracht aanvaard :
Lieve Arnouts, Karel Baert, Jozef Dauwe, Karin De Schutter,

Ludwig De Wael, Leo Fosselle, Luc Geeroms, Luc Robijns, Denise
Van de Velde, Jan Van Gyseghem, Yvan Verhavert, Paul Wailly, allen
voornoemd.

Worden aangesteld als :
Voorzitter : Mevr. Gracienne Van Nieuwenborgh, schepen van

cultuur der stad Aalst, Landbouwersstraat 34, 9300 Aalst.
Secretaris : Mevr. Karin De Schutter, voornoemd.
Penningmeester : de Heer Ludwig De Wael, voornoemd.
Archivaris : Mevr. Lieve Arnouts, voornoemd.
De heer Karel Baert, voornoemd wordt aangesteld als

afgevaardigde-beheerder van de vereniging.

Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Karel Baert, (Get.) Jozef Dauwe,
afgevaardigde-beheerder. lid beheerraad.

N. 1921 (25503 — 25503P)
Wetenschappelijke Studievereniging Levend Bloed Analyse,

afgekort : « W.S.L.B.A. »

Bruggesteenweg 39
8340 Sjsele

Identificatienummer : 1921/2001

STATUTEN
Tussen :

Devriendt Gabriel, bioloog, Lege weg 215, 8020 Oostkamp;
Van De Velde Saskia, kinesiste, Kanthage 24, 8340 Sijsele;
Van Renterghem Dirk, arts, Acacialaan 22, 9840 De Pinte;
Vermeersch Corneel, arts, Beukenlaan 22, 8310 Sint Kruis-

Brugge 3,
werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten als volgt :

TITEL I. — Benaming, doel, duur, zetel

Artikel 1. De vereniging wordt gesticht onder de benaming :
« Wetenschappelijke Studievereniging Levend Bloed Analyse »,
afgekort als : « W.S.L.B.A. ».

Art. 2. De vereniging heeft tot doel « de mogelijkheden van de
techniek van levend bloedanalyse (verse bloeddruppel onder de
microscoop bekijken) en hieraan verwante of complementaire
onderzoeksmethoden, als hulpmiddel bij de diagnosestelling verder
te onderzoeken, te bestuderen en te ontwikkelen, op grond van de
huidige stand van de medische wetenschap, de uitwisseling en de
analyse van empirische vaststellingen, studiewerk, deelname aan en
inrichting van studiedagen, alsmede de ondersteuning van deze
technieken op nationaal en internationaal vlak. De vereniging kan
alle initiatieven nemen en ondersteunen die rechtstreeks of onrecht-
streeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel ook wanneer
deze initiatieven daden van koophandel maken ».

Art. 3. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk
arrondissement Brugge. Hij kan verplaatst worden door de alge-
mene vergadering. Bij wijze van inlichting, en zonder dat deze
bepaling behoort tot de statutaire bepalingen, is de zetel thans
gevestigd in Bruggesteenweg 39, 8340 Sijsele.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden bedraagt minstens 3.

Art. 6. Zijn werkend lid de stichters-ondertekenaars, alsook de
personen wier kandidatuur door de algemene vergadering, op
voordracht van de raad van beheer, wordt aanvaard.

De niet werkende leden zijn geen ″lid″ in de zin van de wet : hun
rechten en plichten worden geregeld door een bijzonder huishou-
delijk reglement, opgesteld door de raad van beheer en goedge-
keurd door de algemene vergadering.

Met de term « lid » in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen
naar de werkende leden.

Art. 7. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Een meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid.

De werkende leden betalen geen bijdrage.
De leden kunnen een terugvorderbare inbreng doen. Wanneer een

lid zijn inbreng terugvordert, is de vereniging gerechtigd uitstel te
vragen voor een periode van 24 maanden, indien de terugbetaling
van de inbreng het voortbestaan van de vereniging in het gedrang
brengt.
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TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden van de vereniging en komt minstens eenmaal per
jaar bijeen in de loop van het kalenderjaar.

Art. 9. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de
raad van beheer, per gewone brief, één week vooraf, met vermel-
ding van agenda, datum, plaats en uur van bijeenkomst.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen in een
bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging
door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels
daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris of door twee beheerders en bij ontstentenis hiervan door
twee leden van de algemene vergadering.

Art. 10. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
voorzitter onder haar leden gekozen.

Art. 11. Elk lid beschikt over één stem en kan, indien het
verhinderd is, zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een
ander lid. De aldus gemandateerde leden mogen evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen.

Art. 12. De algemene vergadering is slechts geldig samengesteld
als minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Haar beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Indien de helft der leden niet aanwezig is, wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarop, ongeacht het aantal
leden, beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen worden
genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de
voorzitter beslissend.

Art. 13. In afwijking van voorgaand artikel geldt het volgende.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien

de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee-
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen-
woordigd is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen.

Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging
van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden
bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerder-
heid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van
het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van
stemmen worden besloten. Bij vrijwillige ontbinding van de vereni-
ging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen
van de statuten vereist.

Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitge-
nodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 14. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren : opneming en uitsluiting van leden, benoeming en afzetten
van beheerders, aanstellen van één of meerdere commissarissen van
de vereniging en bepaling van hun bevoegdheden, goedkeuring van
de begroting en rekeningen, wijziging van de statuten en vrijwillige
ontbinding van de vereniging. Het boekhoudkundig jaar loopt van
1 januari tot en met 31 december.

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar
af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL IV. — Raad van beheer.

Art. 15. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
samengesteld uit minstens drie leden, die één van hen als voorzitter
aanstellen.

De raad van beheer stelt een secretaris aan die ook buiten de raad
kan worden gekozen.

Art. 16. De beheerders worden benoemd door de algemene
vergadering voor onbepaalde duur. Het mandaat van beheerder is
onbezoldigd.

Art. 17. De raad van beheer bezit de meest uitgebreide macht om
het doel van de vereniging te verwezenlijken. Hij vertegenwoordigt
en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen, met inbegrip van de daden van beschikking en voor
alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoort.

De raad van beheer mag alle nodige verbintenissen aangaan ten
einde het maatschappelijke doel van de vereniging te realiseren.

De raad van beheer brengt minstens eenmaal per jaar aan de
algemene vergadering verslag uit over zijn werking.

De vereniging wordt geldig gebonden door twee handtekenin-
gen : deze van de voorzitter van de raad van beheer, alsmede van
een ander beheerder of de secretaris.

De raad van beheer kan een gedelegeerd bestuurder en/of
gevolmachtigde aanduiden.

TITEL V. — Ontbinding

Art. 18. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig hetzij gerechte-
lijk, wordt het overblijvend actief, na vereffening van de schulden
en aanzuivering van de lasten, overgemaakt aan een instelling met
een gelijkaardig doel aangeduid door de algemene vergadering.

Art. 19. Voor alle punten die niet in deze statuten zijn opge-
nomen, geldt de wet van 27 juni 1921.

TITEL VI. — Lijst van de leden van de raad van beheer

Art. 20. Zijn leden, alle van Belgische nationaliteit :
Voorzitter : Van Renterghem Dirk.
Ondervoorzitter : Devriendt Gabriel.
Penningmeester : Van De Velde Saskia.
Secretaris : Vermeersch Corneel.

Opgemaakt te Brugge, 12 december 2000.

(Get.) Van Renterghem Dirk, (Get.) Vermeersch Corneel,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Devriendt Gabriel, (Get.) Van De Velde Saskia,
ondervoorzitter. penningmeester.

N. 1922 (14397)
Royal F.C. Hollogne

4460 Grâce-Hollogne

Numéro d’identification : 1747/74

NOMINATIONS — DÉMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

L’assemblée a élu aux fonctions d’administrateurs :
M. Charlier, Sylvain, rue Forsvache 45, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Colinet, Jean-Claude, rue Adrien Materne 141, 4460 Grâce-

Hollogne;
M. Faymonville, Marc, rue de Ruy 41, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Gualtiero, Gino, rue Victor Hugo 22, 4460 Grâce-Hollogne;
Mme Nicolay, Francine, rue Adrien Materne 141, 4460 Grâce-

Hollogne;
M. Pirnay, Jean-Pierre, rue de Rocourt 149, 4000 Liège;
M. Swinnen, Jean-Michel, rue de la Marche Blanche 3, 4460 Grâce-

Hollogne;
M. Vanin, René, rue Tirogne 101, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Wunderlin, Christian, rue de Jemeppe 49, 4000 Liège.
A acceptée les démissions de MM. Balas, François; Georis, Guy;

Mannoy, Jean et Mottar, Arthur.
De ce fait, le conseil d’administration est composé actuellement

comme suit :
Président : M. Dupont, Robert, rue des Priesses 332,

4400 Flemalle.
Vice-président : M. Charlier, Sylvain, rue Forsvache 45,

4460 Grâce-Hollogne.
Secrétaire c/q : M. Dheur, René, rue Tirogne 29, 4460 Grâce-

Hollogne.
Trésorière : Mme Cockx, Mathilde, rue des Priesses 332,

4400 Flemalle.
Administrateurs :

M. Baldini, Serge, rue Michel Body 8, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Colinet, Jean-Claude, rue Adrien Materne 141, 4460 Grâce-

Hollogne;
M. Faymonville, Marc, rue de Ruy 41, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Gualtiero, Gino, rue Victor Hugo 22, 4460 Grâce-Hollogne;
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Mme Nicolay, Francine, rue Adrien Materne 141, 4460 Grâce-
Hollogne;

M. Pirnay, Jean-Pierre, rue de Rocourt 149, 4000 Liège;
M. Swinnen, Jean-Michel, rue de la Marche Blanche 3, 4460 Grâce-

Hollogne;
M. Vanin, René, rue Tirogne 101, 4460 Grâce-Hollogne;
M. Wunderlin, Christian, rue de Jemeppe 49, 4000 Liège.

Le président, Le secrétaire,
(signé) Dupont, Robert. (signé) Dheur, René.

N. 1923 (26063 — 26063P)
Cardiologisch Centrum Asse

Bloklaan 5
1730 Asse

Identificatienummer : 1923/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
1. Dr. Eric Wyffels, wonende te 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 68;
2. Dr. Jan Leeman, wonende te Asse, Hofveld 26;
3. BVBA Dr. E. Andries, met maatschappelijke zetel te Moorsel,

Konijnaardeweg 2, hierbij vertegenwoordigd door Dr. Erik Andries,
zaakvoerder,
allen met maatschappelijke zetel in België of van Belgische nationa-
liteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk
op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij
de statuten als volgt samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Cardiologisch
Centrum Asse ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Asse, Blok-
laan 5. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene verga-
dering, mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist
voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel een cardiologisch centrum uit
te bouwen, evenals onderzoek te verrichten betreffende farmacody-
namiek in de cardiologie, evenals de opleiding van
verpleegkundigen-specialisten in deze specialiteit. Zij zal eveneens
alle activiteiten kunnen organiseren in verband met haar maat-
schappelijk doel. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen
bevorderen. Zij kan in die zin ook handelsdaden stellen, doch
slechts op bijkomstige wijze, en enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie
bedragen.

Ieder kandidaat lid dient te voldoen aan volgende toetredings-
voorwaarden :

1. In het bezit zijn van een overeenkomst tussen het kandidaat lid
en het ziekenhuis A.Z. Asse;

2. Aanvaard zijn door de medische raad en de raad van beheer
van het ziekenhuis;

3. Opgenomen zijn in de associatie van dienst cardiologie van het
A.Z. te Asse.

In ieder geval zal de toetreding van de kandidaat-leden het
onderwerp uitmaken van goedkeuring van de raad van beheer van
de vereniging. De raad beslist autonoom over elk verzoek tot
opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.

Art. 6. Van de leden kan geen bijdrage worden gevorderd. Zij
kunnen ook nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de
door de vereniging aangegane verbintenissen.

Art. 7. Het lidmaatschap van de leden eindigt automatisch bij :
1. Verbreking van de overeenkomst tussen het lid en het zieken-

huis;
2. Schorsing door de medische raad of de raad van beheer van

het ziekenhuis;
3. Beëindiging van opname van het lid in de associatie van de

cardiologie van het ziekenhuis te Asse.

Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij over-
lijden.

Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag
wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer, of indien
de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een
meerderheid van tweederde der stemmen.

Art. 8. Uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook
hun erfgenamen van de overleden leden verzaken aan elke
vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van
de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of
door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 9. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering
vertegenwoordigt al de leden. Zij zal worden voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer. De leden beschikken in de
vergadering over één stem.

Art. 10. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. Het wijzigen van de statuten;
2. Het benoemen en afzetten van beheerders;
3. De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
4. Het uitsluiten van de leden;
5. Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen.

Art. 11. De algemene vergadering zal worden geldig bijeenge-
roepen door de raad van beheer of door de voorzitter telkens als
het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor
de begroting van het komend jaar.

Art. 12. De leden worden schriftelijk opgeroepen voor de alge-
mene vergadering. De oproepingsbrief dient de leden ten minste
acht dagen voor de vergadering te bereiken.

Art. 13. Deze algemene vergadering zal doorgaan op 31 maart
om 18.00.

Art. 14. De besluiten van de algemene vergadering worden
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwe-
zige leden, tenzij over de aangelegenheden opgesomd in artikel 10,
punt 1, 3 en 4. De algemene vergadering kan hierover enkel geldig
beraadslagen dan met een meerderheid van twee derde der
stemmen.

Art. 15. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en worden
opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register.

TITEL IV. — Beheer

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste twee leden die lid zijn van de vereniging.

Art. 17. De leden van de raad van beheer worden benoemd voor
onbepaalde duur.

Art. 18. De leden van de raad van beheer worden benoemd door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.

De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat kosteloos
uit.

Art. 19. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de
wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 20. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en elke functie die voor de goede werking van de
vereniging noodzakelijk is.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
door twee beheerders.

De vergadering van de raad van beheer worden voorgezeten door
de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de vergadering
voorgezeten door de oudste van de aanwezige beheerders.

De raad van beheer kan slechts geldig beslissen indien de
meerderheid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem
van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 21. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
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TITEL V. — Rekeningen, begrotingen

Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
en met 31 december.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 oktober 2000 tot
31 december 2001.

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar
af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 23. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of uittreden van een lid, in zover het aantal daardoor niet minder
dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over
een regularisatietermijn van drie maanden.

Art. 24. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de alge-
mene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een
of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld. De bestemming van het netto-actief mag
worden bepaald door de vereffenaar.

TITEL VII. — Slotbepalingen

Art. 25. De eerste raad van beheer van de vereniging is als volgt
samengesteld :

Dr. Eric Wyffels, wonende te Kessel-Lo, Trolieberg 68.
Dr. Jan Leeman, wonende te Asse, Hofveld 26.
Dr. Erik Andries, wonende te Moorsel, Konijnaardeweg 2.
De leden van de raad van beheer hebben onder elkaar aange-

steld :
Voorzitter : Dr. Eric Wyffels.
Secretaris : Dr. Jan Leeman.
Voor financiële aangelegenheden is de handtekening van de

voorzitter en/of de secretaris vereist.

Art. 26. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Asse, 15 november 2000.

(Get.) Dr. E. Wyffels, Dr. J. Leeman, Dr. E. Andries.

N. 1924 (25187)
De Oever

Rozenstraat 17
3500 Hasselt

Identificatienummer : 1335/74

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden te Hasselt,
van 12 september 2000, wordt het ontslag als penningmeester
aanvaard van : Luyten, Roger, directeur, Hongerijen 8,
3920 Lommel.

Wordt het ontslag als lid van de raad van bestuur aanvaard van :
De Mey, Marie-Louise, gepensioneerde, Kempische Steenweg 400,

3500 Hasselt.
Eggermont, Jacqueline, algemeen overste, Nederpolder 1,

9000 Gent.
En worden als nieuwe leden van de raad van bestuur benoemd :
Jolling, Jaak, gepensioneerd, Halmaal Dorp 126, 3800 Sint-

Truiden.
Gerrits, Gilbert, professioneel beheerder, Molenstraat 153,

3570 Alken.
Heleven, Geert, directrice, Nederpolder 1, 9000 Gent.

De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld :
Beheerders :

Aben, Jos, bediende, Hengelhoefstraat 133, 3600 Genk.
Cuyvers, Jan, gepensioneerd, Lazarijstraat 57, 3500 Hasselt.
De Neve, Georges, algemeen directeur, Nederpolder 4, 9000 Gent.
Foré, Roger, gepensioneerd, Bremtstraat 70, 1730 Asse.
Herbots, Katrien, juriste, Oude Luikerbaan 148, 3500 Hasselt.
Luyten, Roger, directeur, Hongerijen 8, 3920 Lommel.

Slootmaekers, Martin, gepensioneerd, Melkvoetstraat 25,
3500 Hasselt.

Vanoirbeek, Georges, pedagogisch medewerker, d’Oyestraat 19,
3800 Zepperen.

Jolling, Jaak, gepensioneerd, Halmaal Dorp 126, 3800 Sint-
Truiden.

Gerrits, Gilbert, professioneel beheerder, Molenstraat 153,
3570 Alken.

Heleven, Geert, directrice, Nederpolder 1, 9000 Gent.

Dezen hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : Cuyvers, Jan, gepensioneerd, Lazarijstraat 57,

3500 Hasselt.
Penningmeester : Jolling, Jaak, gepensioneerd, Halmaal Dorp 126,

3800 Sint-Truiden.
Secretaris : Aben, Jos, bediende, Hengelhoefstraat 133, 3600 Genk.

Hasselt, 12 september 2000.

(Get.) Aben, Jos, (Get.) Cuyvers, Jan,
secretaris. voorzitter.

N. 1925 (25597)
« Fun On the Way »

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Numéro d’identification : 8990/98

DISSOLUTION — CLÔTURE DE LIQUIDATION

Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2000

Dissolution de l’association :
L’association n’à plus de raison d’exister.
Les membres ne montrent plus d’intérêt pour les activités orga-

nisées par le président ni pour la prolongation de l’association. Les
membres présents votent à l’unanimité la dissolution.

Clôture de liquidation :
En date de 1er septembre 2000 la trésorière constate qu’il n’y a

plus de passif ni d’actif et clôture le compte.
1er décembre 2000.

Pour copie conforme :

(Signé) R. Denuit, (Signé) L. Langhendries,
président. trésorière.

« Fun On the Way »

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Identificatienummer : 8990/98

ONTBINDING — SLUITING VEREFFENING

Bijzondere algemene vergadering van 30 september 2000

Ontbinding van de vereniging :
De vereniging heeft geen reden meer tot bestaan.
De leden tonen geen belangstelling meer voor de activiteiten

georganiseerd door de voorzitter noch voor de verdere werking van
de vereniging. De aanwezige leden stemmen eensgezind de ontbin-
ding.

Sluiting van de vereffening :
Op datum van 1 december 2000 stelt de vereffenaar-

penningmeester vast dat er geen actief noch passief is en sluit de
rekening.

1 december 2000.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) R. Denuit, (Get.) L. Langhendries,
voorzitter. pennningmeester.
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N. 1926 (22257 — 22257P)
L’Etoile du Sud

1000 Bruxelles
Numéro d’identification : 1926/2001

STATUTS

Les soussignés :
M. Hamzi, Mohamed, domicilié chaussée d’Anvers 475, à

1000 Bruxelles, Marocain.
M. Khottoul, Mohamed, domicilié rue des Rameurs 19, à

1000 Bruxelles, Marocain.
M. Elalami, Mustapha, domicilié rue Masui 130, à Schaerbeek,

Marocain,
déclarent constituer une association sans but lucratif, dont ils
établissent les statuts comme suit :

Article 1er. L’association est dénommée : L’Etoile du Sud.

Art. 2. L’association est établie dans l’agglomération bruxelloise,
chaussée d’Anvers 384, à 1000 Bruxelles.

Art. 3. L’association a pour objet : Le rapprochement entre la
communauté belge et marocaine tant d’un point de vue social,
culturel, musical, folklorique, littéraire et ainsi que tout autre point
de rapprochement. Le local appartenant à l’a.s.b.l. est accessible à
ses membres ainsi qu’aux personnes accompagnées ou invitées par
les membres.

Art. 4. L’association est constituée ce jour, pour une durée indé-
terminée.

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre minimum des membres ne peut être
inférieur à trois; des personnes morales peuvent être membres de
l’association.

Art. 6. Sont membres effectifs :
1. les comparants ci-dessus nommés;
2. tout membre adhérent qui est présenté par le conseil d’admi-

nistration et est admis par décision de l’assemblée générale des
membres effectifs réunissant les trois quarts des voix présentes.

Art. 7. Toute personne qui désire être membre adhérent doit
adresser une demande écrite au conseil d’administration, qui se
prononcera souverainement à ce sujet, lors de sa plus prochaine
réunion.

Art. 8. Les membres effectifs et adhérents peuvent se retirer à
tout moment de l’association par démission adressée au conseil
d’administration par écrit. Est censé démissionnaire, tout membre
effectif ou adhérent qui n’a pas payé les cotisations dues, endéans le
mois du rappel qui lui est adressé par pli recommandé. L’exclusion
d’un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.
Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infraction grave aux statuts ou dont l’attitude serait de nature à
nuire à la bonne réputation de l’association.

Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu, et les ayants droit
d’un membre démissionnaire, exclu ou défunt, non aucun droit à
faire valoir sur l’avoir social.

Art. 10. Les membres effectifs et les membres adhérents paient
une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée
générale. Elle ne pourra être supérieure à BEF 1 000.

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Art. 12. Les attributions de l’assemblée générale comportent le
droit :

1. De modifier les statuts sociaux et de prononcer la dissolution
de l’association en se conformant aux dispositions légales en la
matière.

2. De nommer et de révoquer des administrateurs.
3. D’approuver annuellement les budgets et les comptes.
4. D’exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Art. 13. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du mois d’avril ou de mai. L’association peut
être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par
décision du conseil d’administration ou à la demande d’un
cinquième des membres effectifs au moins. Chaque réunion se
tiendra au jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous
les membres doivent y être convoqués.

Art. 14. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre, au
moins huit jours avant l’assemblée et signée par le président. L’ordre
du jour est mentionné dans la convocation. Sauf dans les cas prévus
aux articles 8, 12 et 20 de la loi du 27 juin 1921, l’assemblée peut
délibérer valablement sur les points qui ne sont pas mentionnés à
l’ordre du jour.

Art. 15. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut être titulaire que d’une procuration. Tous les associés ont un
droit de vote égal, chacun disposant d’une voix. Le mandataire doit
être un associé effectif.

Art. 16. Sauf dans les cas ou la loi du 27 juin 1921 en dispose
autrement, l’assemblée est valablement constituée quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés. Les résolutions sont
prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Les décisions de l’assemblée générale
sont consignées dans un registre des procès-verbaux signés par le
président et le secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où
tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans dépla-
cement du registre. Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt
peuvent demander des extraits signés par le président et par le
secrétaire.

Art. 17. Les modifications aux statuts s’opèrent conformément à
l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 18. L’association est administrée par un conseil composé de
quatre membres au moins, nommés parmi les associés effectifs par
l’assemblée générale pour un terme de six ans. Leur mandat prend
fin par l’expiration du terme, par décès, démission ou révocation.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 19. Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président, un trésorier, un secrétaire. En cas
d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le
secrétaire. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
secrétaire ou de deux administrateurs si l’intérêt de l’association
l’exige. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est
présente. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix
quand il y a parité des voix, celle du président ou de son rempla-
cement est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de
procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrites
dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et
tous les autres actes seront signés par deux administrateurs.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et
passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acquérir,
changer, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer,
emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs,
subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer
tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non,
représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en deman-
dant. Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs,
retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes
auprès des banques et de l’Office des Chèques postaux, effectuer sur
lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fonds
par chèques, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat
de paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes
sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane, de
la société des chemins de fer, les lettres, télégrammes, colis recom-
mandés, assurés ou non; encaisser tous mandats-poste ainsi que
toutes assignations ou quittances postales. Renoncer à tous droits
contractuels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou person-
nelles, donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou
autres empêchements; exécuter tous jugements, transiger, compro-
mettre. Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous
les agents, employés et membres du personnel et collaborateurs de
l’association et les destitue; il détermine leurs occupations, traite-
ments ou rétributions.

Art. 21. Lorsqu’un administrateur décède ou renonce à son
mandat au cours de l’exercice, le conseil d’administration pourvoira
à son remplacement. Ce remplacement n’a qu’un caractère provi-
soire et sera soumis à la plus prochaine assemblée générale.
L’administrateur qui est nommé dans ces circonstances achève le
mandat de son prédécesseur.

Art. 22. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites ou diligences du président ou
des deux administrateurs.
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Art. 23. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à
justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou
représentés.

Art. 26. L’exercice commence le 1er janvier pour se terminer le
31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce jour
pour se clôturer le 31 décembre de l’année civil courante.

Art. 27. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire.

Art. 28. L’assemblée peut désigner un commissaire chargé de
vérifier des comptes de l’association et de lui présenter un rapport
annuel. Il est nommé pour un an et rééligible, et peut être révoqué
à tout moment.

Art. 29. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Si
l’assemblée générale n’a pas pris de décision sur ce point endéans
les trois mois de la dissolution, c’est le tribunal compétent qui
décidera souverainement dans le cadre autant que possible du but
et de l’objet précisé ci-avant.

Disposition transitoire

Art. 30. L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’admi-
nistrateurs et pour une durée de six ans :

Président : M. Khottoul, Mohamed, nommé ci-avant.
Trésorier : M. Hamzi, Mohamed, nommé ci-avant.
Secrétaire : M. Elalami, Mustapha, nommé ci-avant.
Qui ont déclaré accepter cette fonction.

Art. 31. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif.

Bruxelles, le 30 octobre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 1927 (26173)
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning,

afgekort : « Zon en Hei »

Max Temmermanlaan 38
2920 Kalmthout

Identificatienummer : 9906/86

BENOEMING VEREFFENAAR

Verslag van de algemene vergadering van 19 december 2000

De algemene vergadering bijeengekomen op 19 december 2000,
wordt gehouden samen met de algemene ledenvergadering van
v.z.w. bestuurcomité openluchtschool en vakantiekolonies der
gemeente Deurne.

Ze wordt geleid door de heer Gilbert Verstraelen, schepen van
onderwijs der stad Antwerpen.

De algemene ledenvergadering, horende de beslissing van de
algemene ledenvergadering van de in ontbinding en vereffening
gestelde v.z.w. B/Deurne, na beraadslaging beslist, conform de
statuten :

1. In te gaan op het voorstel tot aanstelling van vereffenaars van
de v.z.w. B/Deurne van de heer Dirk Van Dingenen, geboren te
Wilrijk op 27 maart 1947, Max Temmermanlaan 40, te 2920 Kalmt-
hout, directeur-beheerder van het CKG Zon en Hei en de heer
Walter Ergo, schooldirecteur, Lode Sellaan 31, 2100 Deurne
(Antwerpen).

2. Tot aanvaarding van de overdracht om niet van de onroerende
eigendommen, evenals de materiële constructies, de roerende
goederen en aanhorigheden, van de vereniging aan de v.z.w. Zon
en Hei, ter aanwending voor de werking van het door deze v.z.w.
beheerd centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

3. Tot aanvaarding van het batig saldo van de vereniging
B/Deurne, vastgesteld in de eindbalans na stopzetting van alle
activiteiten van de vereniging, ter aanwending voor de werking van
het door v.z.w. Zon en Hei beheerd centrum voor kinderzorg en
gezinsondersteuning.

4. In te staan voor de verplichtingen die uit de ontbinding van de
v.z.w. B/Deurne zullen voortspuiten, onder ontbindende voor-
waarde dat deze verplichtingen kunnen gedragen worden op last
van het batig saldo.

5. Voor de vertegenwoordiging in rechte, ten aanzien van de
aanvaarding van het batig saldo en de onroerende goederen, zoals
hierboven omschreven, de heer Freddy Van Daele, secretaris van de
v.z.w. Zon en Hei, geboren te Antwerpen op 5 november 1955,
Randerode 70, 2940 Stabroek.

(Get.) Dirk Van Dingenen,
afgevaardigd beheerder.

N. 1928 (24679)
Katholieke Hogeschool Mechelen

2800 Mechelen

Identificatienummer : 10633/95

ONTSLAG

Algemene vergadering van 25 oktober 2000

De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend overeen-
komstig de statuten, aanvaardt de ontslagname als beheerder van :

Zr. Elisabeth Lemberechts, Bosstraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-
Waver.

Zr. Maria Schoeters, Markt 19, 2290 Vorselaar.
Mechelen, 25 oktober 2000.

(Get.) Karel Van Liempt, (Get.) Rita Duchène,
voorzitter. secretaris.

BENOEMING

Algemene vergadering van 25 oktober 2000

De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend overeen-
komstig de statuten, stelt met ingang van 25 oktober 2000, voor
hernieuwbare perioden van vier jaar aan tot nieuwe beheerders :

Mevr. Mieke Van Nuland, Zemstbaan 190, 2800 Mechelen.
De heer Walter Verbeke, Dorekensstraat 20, 1570 Galmaarden.

Mechelen, 25 oktober 2000.

(Get.) Karel Van Liempt, (Get.) Rita Duchène,
voorzitter. secretaris.

WIJZIGING STATUTEN

Algemene vergadering van 25 oktober 2000

De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend overeen-
komstig de statuten, bevestigt in hun lopende beheersmandaten
rekening houdend met de respectievelijke datums van opname :

De heer Karel Van Liempt, Roggemansstraat 4, 2810 Bonheiden.
De heer Alfred Wauters, Beukenlaan 3, 2820 Rijmenam.

Mechelen, 25 oktober 2000.

(Get.) Karel Van Liempt, (Get.) Rita Duchène,
voorzitter. secretaris.
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N. 1929 (22611)
Vrijetijdsbesteding, Openluchtleven en Culturele

Ontwikkeling, afgekort : « Voco »

Aarschotsesteenweg 349
3111 Wezemaal

Identificatienummer : 2215/66

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER
VOLMACHTEN — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Ontlslagneming, benoeming

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk « Vrijetijds-
besteding, Openluchtleven, Culturele Ontwikkeling-Voco », v.z.w.,
samen in algemene jaarlijkse statutaire vergadering, op 21 oktober
2000, hebben niet meer verkozen als lid van de raad van bestuur, en
beheerder de heer Van de Venne, Marc, Lijsterstraat 63, 2830 Wille-
broek, werd wel verkozen ter vervanging.

De heer De Smedt, Alex, P. Vandermoerenlaan 18/7,
8420 De Haan, Belg.

De raad van beheer ziet et thans als volgt uit :
Jan Pareyn, voorzitter.
Josse Lambrix, ondervoorzitter.
André Onghena, financieel beheerder.
Hugo Vlecken, secretaris.
Alex De Smedt, beheerder.
Paul Dassy, beheerder.
Ivan Monballiu, beheerder.

Raad van bestuur

Ingevolge artikel 11 van de statuten van de vereniging heeft de
raad van bestuur als volgt het dagelijks bestuur aangesteld :

Jan Pareyn, Josse Lambrix, André Onghena, Hugo Vlecken.
De leden van het dagelijks bestuur beschikken over de maat-

schappelijke handtekening.

Verplaatsing zetel

Ingevolge artikel 2 van de statuten van de vereniging « Voco »,
heeft de raad van bestuur beslist, de zetel over te brengen naar
3111 Wezemaal, Aarschotsesteenweg 349. Dit gebeurde in vergade-
ring 26 oktober 2000. Dit gebeurt met ingang van deze beslissing.

(Get.) Hugo Vlecken,
secretaris.

N. 1930 (24817)
Soba Antwerpen Kiel

2000 Antwerpen
Identificatienummer : 8938/90

NIEUWE STATUTEN

Benaming van de vereniging

Artikel 1. De vereniging draagt als naam « Soba Antwerpen
Kiel », v.z.w.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Basketbal Bond.

Maatschappelijke zetel

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd ten huize van de
voorzitter. Heden is hij gevestigd te Antwerpen.

Maatschappelijk doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de lichamelijke en morele
opvoeding in het algemeen en het basketbal in het bijzonder.

De middelen om dit doel te bereiken zijn beschreven in het
huishoudelijk reglement.

De vereniging heeft geen politieke, wijsgerige noch godsdienstige
strekking.

De vereniging mag, doch slechts op bijkomstige wijze, handels-
daden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend
wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De vereniging mag geldschieters en sponsors aantrekken om het
doel te bereiken.

Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde worden ontbonden volgens de bepalingen van de
statuten.

Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vijf
bedragen. De oprichters zijn de eerste werkende leden. De vereni-
ging telt werkende, niet-werkende en ereleden. De rechten en
plichten van alle leden worden bepaald in het huishoudelijk regle-
ment.

Toetreding

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder die :
a) door de raad van beheer als zodanig wordt aanvaard;
b) zich neerlegt bij het huishoudelijk reglement dat zich ten zetel

bevindt;
c) een jaarlijks lidgeld betaald.

Bijdrage

Art. 7. De gewone leden betalen een jaarlijks lidgeld welke door
de raad van beheer wordt bepaald en maximum 50 000 Belgische
frank kan bedragen.

De gewone werkende- en ereleden betalen geen lidgeld.
De spelende werkende- en ereleden betalen het bedrag dat door

de « K.B.B.B. » als verzekering wordt geïnd.

Uittreding

Art. 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag wordt effectief bij niet-betaling van het lidgeld voor het
volgend seizoen.

Het lid dat weigert het lidgeld te betalen, wordt geacht ontslag te
nemen.

De leden kunnen uitgesloten worden wegens het niet naleven van
het huishoudelijk reglement.

De leden kunnen door de raad van beheer uit de vereniging gezet
worden wegens dringende reden.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtssopvolgers hebben
geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit
teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

Benoeming bij de raad van beheer

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste vier beheerders. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.

De beheerders worden verkozen voor een termijn van drie jaar.
De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, een

secretaris, een penningmeester en de andere functies.
Indien, om gelijk welke reden het aantal beheerders terugvalt

beneden vier, blijven de huidige beheerders in functie totdat in hun
vervanging is voorzien, behalve bij overmacht.

De voorzitter roept de raad van beheer bijeen en zit de vergade-
ring voor.

Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten
door de beheerder met het langste lidmaatschap.

De beslissingen worden genomen indien mogelijk bij consensus,
anders bij stemming en bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die bijge-
houden worden in een register.

Bevoegdheden van de raad van beheer

Art. 10. De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
ling. Bij gebrek aan een bijzondere bepaling in het verslag van de
raad van beheer, tekent elke beheerder geldig de stukken, houden
regelmatig genomen beslissingen van de raad van beheer. Deze kan,
indien noodzakelijk, zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen
en taken of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van zijn
beheerders.
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De raad van beheer stelt het huishoudelijk reglement op.
Een verkozen beheerder verbindt zich ertoe de vergaderingen bij

te wonen.
Wanneer blijkt dat een beheerder zonder geldige verontschuldi-

ging en herhaaldelijk geen gevolg geeft aan de uitnodigingen voor
een vergadering, kan hij voor de resterende ambtstermijn worden
geschorst. De schorsing kan door de algemene vergadering worden
bekrachtigd of teniet gedaan. De belanghebbende wordt hiervan in
kennis gesteld binnen de zeven dagen.

De raad van beheer is bekleed met de meest uitgebreide machten
voor het beheer van de vereniging. Alles wat niet door de wet of
door de statuten aan de algemene vergadering wordt voorbe-
houden, ligt in haar bevoegdheid.

De raad van beheer kan zich laten bijstaan door specialisten, ook
al zijn dezen geen lid van de vereniging. De specialisten hebben
evenwel geen stemrecht.

Bevoegdheden en samenstelling van de algemene vergadering

Art. 11. Een algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of door
een ondervoorzitter. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip
van het stemrecht op de algemene vergadering komt uitsluitend toe
aan de werkende leden.

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar, in de
loop van de maand september door de raad van beheer bijeenge-
roepen.

De algemene vergadering dient bijeengeroepen te worden indien
één vijfde van de werkende leden hierom verzoekt.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen moeten worden
ondertekend door de voorzitter of twee beheerders of één vijfde van
de werkende leden. Alle werkende leden moeten worden opge-
roepen per gewone omzendbrief, ten minste zes dagen vóór de
vergadering.

De oproeping moet plaats, datum en uur, de agenda, volmacht
bevatten.

Er kan enkel gestemd worden over onderwerpen op de agenda.
De agenda wordt opgesteld door de raad van beheer. Onder-

werpen die door één twingstigste van de werkende leden schrifte-
lijk worden voorgedragen dienen eveneens op de agenda geplaatst
te worden.

De algemene vergadering is bevoegd voor :
a) het wijzigen van de statuten;
b) het benoemen en ontslaan van beheerders;
c) het uitsluiten van een lid;
d) het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
e) het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Stemrecht, volmachten, meerderheid

Art. 12. Elk werkend lid beschikt over één stem.
Met uitzondering van de door de wet en de door de statuten

voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordige stemmen.

Elk erkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander
werkend lid.

Elk werkend lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoor-
digen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden overgegaan
indien :

a) dit op de agenda staat;
b) twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegen-

woordigd is;
c) twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ze

goedkeuren.
Indien geen twee derde van de aanwezige leden aanwezig is, dan

kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig is
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Artikel
12, 5c blijft echter van toepassing. Dit besluit tot wijziging dient
echter door de rechtbank van eerste aanleg worden bekrachtigd.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten
worden bij eenparigheid.

Voor vrijwillige ontbinding is een tweederdemeerderheid vereist.
Een tweederdemeerderheid is vereist voor het uitsluiten van een

lid, ongeacht het aantal aanwezigen.

Bekendmaking

Art. 13. Van elke algemene vergadering worden notulen opge-
maakt en geklasseerd in een daartoe bestemd register.

De besluiten worden bekendgemaakt via het clubblad.
Uittreksels worden ondertekend door de voorzitter.
Alle belanghebbenden hebben het recht tot inzage en/of afschrift

van de notulen.

Rekeningen, begroting

Art. 14. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en
met 30 juni. Het boekjaar 2000-2001 wordt afgesloten op 30 juni
2001.

De raad van beheer bereidt de rekeningen voor en stelt de
begroting op en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.

Ontbinding, vereffening

Art. 15. In geval van vrijwillige ontbinding zal, na vereffening
van het passief, het door personen in speciën geïnvesteerde
persoonlijk kapitaal, uitgezonderd giften, lidgelden en sponsor-
gelden, teruggegeven worden aan de nog in leven zijn investeer-
ders. De rest van het maatschappelijk bezit wordt toegewezen een
een vereniging met een gelijkaardig doel, volgens de beslissing van
de algemene vergadering.

(Get.) Patricia Osele,
secretaris.

N. 1931 (18152)
Office de Recherche généalogique, Héraldique, Histoire locale

et régionale de l’Arrondissement de Philippeville

5600 Philippeville

Numéro d’identification : 7330/98

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2000

Modification de la composition du conseil d’administration

Démissions (vote à main levée) :
Démission de Mme Béatrice Vanhassel, à sa demande en sa

qualité d’administrateur et trésorier de l’a.s.b.l.
Démission de M. Hugue Van Himpe, à sa demande en sa qualité

d’administrateur et vice-président.
Démission de M. Frédéric Vandenbroeck, à sa demande en sa

qualité d’administrateur.
Démission de fait suite à son décès de M. Armand Watteyne en sa

qualité de trésorier.
Nominations et remplacements de poste au sein du conseil

d’administration (votes de l’assemblée générale par bulletin secret).
M. Fabien De Vlaminck, adminstrateur en place est nommé au

poste de gestionnaire informatique.
M. Vital Bonniver, retraité, échevin, demeurant à 5600 Neuville,

place de Neuville 7.
Membre effectif est nommé administrateur et obtient le poste de

vice-président du conseil d’administration.
M. Yves Poty, retraité, demeurant à 5620 Florennes, avenue de

l’Europe 70.
Membre effectif est nommé administrateur et obtient le poste de

secrétaire du conseil d’administration.
M. Roland Botte, expert-comptable, demeurant à 5600 Neuville,

rue de Saint-Hubert 16A.
Membre effectif est nommé administrateur et obtient le poste de

trésorier du conseil d’administration.
M. Lucien Gueubelle, indépendant, demeurant à 5600 Roly, rue

Ingremez 9B.
Membre effectif est nommé administrateur et obtient le poste de

responsable relation public.

(Signé) André François,
président.
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N. 1932 (17138 — 17138P)
Conseil en Organisation du Travail,

en abrégé : « COT », association internationale

Avenue Frans Van Kalken 8/18
1070 Bruxelles

Numéro d’identification : 1932/2001

STATUTS

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet

A. Dénomination
Article 1er. Il est constitué entre les adhérents aux présents

statuts une association internationale de droit belge régie par la loi
du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, dénom-
mée : « Conseil en Organisation du Travail », en abrégé : « COT ».

B. Siège
Art. 2. Le siège social de l’association est fixé à Bruxelles, avenue

Frans Van Kalken 8/18 à 1070 Bruxelles. Le siège de l’association
peut-être transféré dans tout autre lieu par simple décision du
conseil d’administration publiée dans le mois de sa date de transfert
aux annexes au Moniteur belge.

C. Objet
Art. 3. Le COT a pour objet :
La formation en gestion administrative et financière des diri-

geants, cadres et toute personne désireuse d’être formée, selon une
pédagogie participative.

L’élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins
des pays tiers.

L’élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins
des pays tiers.

L’animation et le recyclage du personnel pour la mise à jour de
leurs connaissances et le maintien de leur compétitivité.

Le suivi du programme après la formation.
La formulation de requête et l’élaboration de dossiers de finan-

cement.
L’apport dans le respect des options philosophiques, idéologi-

ques, politiques et culturelles, son concours aux entreprises publi-
ques ou privées, aux organisations non gouvernementales dans les
divers domaines d’organisation des ressources humaines néces-
saires au programme de développement.

Le COT est une association dénuée de tout esprit de lucre.

TITRE II. — Membres
Art. 4. L’association se compose de membres actifs, adhérents et

de membres d’honneur :
est membre actif, toute personne physique ou morale légalement

constituée selon les lois et usages de son pays d’origine, qui
participe aux activités du COT et s’acquitte régulièrement de sa
cotisation annuelle;

est membre adhérent toute personne physique ou morale légale-
ment constituée selon les lois et usages de son pays d’origine, qui
porte un intérêt quelconque aux activités de l’association, notam-
ment sous forme de participation effective à une activité spécifique
de l’association ou de dons au fonds social. Les membres adhérents
qui acquièrent leur qualité sur simple enregistrement de leur
demande par le conseil d’administration;

est membre d’honneur toute personne physique nommée à la
majorité simple par le conseil d’administration sur proposition de
son président.

Art. 5. Tout membre peut donner sa démission en faisant
parvenir au conseil d’administration une lettre recommandée.

Pour les membres actifs, trois mois au moins avant que
l’assemblée générale ne soit convoquée.

Les membres adhérents et les membres d’honneur, communi-
quent simplement leur décision au conseil d’administration.

Art. 6. Perd sa qualité de membre, celui qui entrave l’exécution
des objectifs de l’association ou contrevient aux statuts.

La perte de la qualité de membre actif est constatée par une
décision de l’assemblée générale (assemblée générale) prise à la
majorité de 2/3 des membres présents ou représentés, et ce sur
proposition du conseil d’administration (conseil d’administration)
après avoir entendu la défense de l’intéressé devant celle-ci. Sur
proposition d’un membre du conseil d’administration qui statue à
la majorité des deux tiers de ses membres, les membres adhérents et
les membres d’honneur perdent leur qualité.

Art. 7. Tout membre qui cesse de faire partie de l’association est
sans droit sur le fonds social.

TITRE III. — Assemblée générale

Art. 8. L’assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs
permettant la réalisation des objectifs. Elle se compose de tous les
membres actifs (membres adhérents et membres d’honneur y assis-
tent avec voix consultative). Sont notamment réservés à sa compé-
tence les points ci-après :

approbation des grandes orientations du COT;
approbation des budgets et des comptes;
acceptation et exclusion des membres actifs;
élection et révocation des administrateurs;
dissolution de l’association.

Art. 9. L’assemblée générale est convoquée annuellement par le
conseil d’administration et présidée par son président. La convoca-
tion est envoyée trente jours avant l’assemblée générale à chaque
membre et contient l’ordre du jour. Une assemblée générale extra-
ordinaire peut en outre, être convoquée dans des circonstances
jugées exceptionnelles par le conseil d’administration, qui statue à
l’unanimité.

Art. 10. Les membres actifs peuvent chacun se faire représenter
à l’assemblée générale par un autre membre actif porteur d’une
procuration spéciale écrite. Chaque membre actif ne peut cependant
être porteur de plus de deux procurations.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres actifs est présente ou représentée. Chaque
membre dispose d’une voix élective. Les résolutions sont prises à la
simple majorité des membres actifs présents ou représentés. Elles
sont inscrites dans un registre signé par le président du conseil
d’administration et conservées par le secrétaire qui le tient à la
disposition de tous les membres.

TITRE IV. — Administration

Art. 11. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé au minimum de quatre (4) membres et au
maximum de dix membres (10). Le conseil est élu à la majorité
simple des voix par l’assemblée générale ordinaire pour une période
de deux ans renouvelable. Toutefois, pour le premier exercice, des
membres fondateurs peuvent être membres du conseil d’adminis-
tration.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre
administrateur qui ne peut cependant être porteur de plus de deux
procurations.

Art. 12. Le conseil d’administration élit en son sein un président,
un ou deux vices présidents, un secrétaire, un trésorier,...

Les administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée géné-
rale statuant à la majorité des deux tiers des membres actifs présents
ou représentés.

Art. 13. Le conseil d’administration gère les affaires de l’associa-
tion et le représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et
déterminés à une ou plusieurs personnes.

Art. 14. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois
par an, le premier lundi du mois de janvier et de juillet, ou bien sur
convocation spéciale de son président.

Art. 15. Les résolutions du conseil d’administration sont prises à
la simple majorité des administrateurs présents ou représentés. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les résolutions sont inscrites dans un registre signé par le prési-
dent et conservé par le secrétaire qui le tient à la disposition des
membres de l’association.

Art. 16. Tous les actes qui engagent l’association sont, sauf
procuration spéciale, signés par le président du conseil d’adminis-
tration et le secrétaire qui n’auront pas à justifier envers les tiers des
pouvoirs conférés à cette fin.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont suivies par le conseil d’administration représenté par son
président ou un administrateur désigné à cet effet par celui-ci.

TITRE V. — Budgets et comptes

Art. 18. L’exercice social de l’association est clôturé au 31 décem-
bre de chaque année.

Art. 19. Le conseil d’administration est tenu de soumettre à
l’approbation de l’assemblée générale les comptes de l’exercice
écoulé et le budget de l’exercice suivant.
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TITRE VI. — Modification, dissolution

Art. 20. Toute proposition ayant pour objet une modification aux
statuts ou à la dissolution de l’association doit émaner du conseil
d’administration ou d’au moins deux tiers des membres actifs de
l’association.

Le conseil d’administration doit porter à la connaissance des
membres de l’association au moins trois mois à l’avance la date de
l’assemblée générale qui statuera sur la dite proposition.

L’assemblée ne peut valablement délibérer que si elle réunit les
deux tiers des membres, de l’association présents ou représentés et
ayant voix délibérative.

Aucune décision ne sera acquise si elle n’est votée à la majorité
des deux tiers des voix. Toutefois, si l’assemblée générale ne réunit
pas les deux tiers des membres effectifs de l’association, une
nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les mêmes condi-
tions que ci-dessus, qui statuera définitivement et valablement sur
la proposition en cause quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés.

Les modifications aux statuts n’auront d’effet qu’après approba-
tion par Arrêté Royal et qu’après que les conditions de publicité,
requises par l’Article 3 de la loi du 25 octobre 1919 auront été
remplies.

Art. 21. L’assemblée générale fixera le mode de dissolution et de
liquidation de l’association.

Art. 22. Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts et
notamment les publications à faire aux annexes du Moniteur belge,
sera réglé conformément aux dispositions de la loi.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le premier conseil d’administration du COT est composé de la
manière suivante :

Le président : Kazadi Kalala, chercheur à l’Institut du Travail/
ULB, domicilié avenue Frans Van Kalken 8/18, 1070 Bruxelles.

Le vice-président : Mufuta Kabemba, collaborateur scientifique à
la KUL, domicilié Neviersstraat 6, 3000 Leuven.

Le secrétaire : Beya Kamba, chercheur à la VUB, domicilié rue
Marguerite Van De Wiele 17, 1030 Bruxelles.

Le trésorier : Oliveira Antonio Tony, employé, domicilié boule-
vard d’Ypres 35/16, 1000 Bruxelles.

Administrateur : Mudy-A-N’Ghwej Ib Valérien, administrateur
principal du travail, domicilié Holleveldweg 52, 1500 Halle.

Fait à Bruxelles le 12 juillet 2000.

(Signé) Kazadi Kalala,
président.

N. 1933 (25201)
Convent van Betlehem

Stationsstraat 2
2570 Duffel

Identificatienummer : 647/22

WIJZIGINGEN STATUTEN

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen
van de buitengewone algemene vergadering van 2 december 2000

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de
v.z.w. Convent van Bethlehem in datum van 2 december 2000,
beraadslagend overeenkomstig de voorschriften van artikel 8 van
de wet van 27 juni 1921, worden de statuten van de vereniging,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in datum
van 24 september 1992 als volgt gewijzigd.

Bij Titel I wordt van Artikel 2, § 1 de eerste alinea als volgt
vervangen :

De vereniging heeft tot doel het religieuze leven in gemeenschap
te bevorderen en te voorzien in het volledig levensonderhoud van
de zusters, volgens de constituties van de zusters van het Convent
van Betlehem en deze voorgeschreven in de Codex van het kerkelijk
recht (can. 573-709 en can. 1281-1298), aangevuld met de verorde-
ningen van de Belgische bisschoppenconferentie ter zake.

Bij Titel II wordt van Artikel 6 de eerste alinea als volgt vervan-
gen :

Om als lid aanvaard te kunnen worden en het te blijven, moet
men de hoedanigheid bezitten van algemeen overste of van
raadzuster-assistente of van algemeen econoom of van lid, aange-
duid door de algemene overste en haar raadzusters-assistenten.

Bij Titel II Artikel 10 wordt een § 3 toegevoegd :
Al de leden van het Convent van Betlehem zijn vanaf hun

professie met tijdelijke geloften tot na de opheffing hiervan toege-
treden lid van de vereniging. Zij bezitten niet de rechten en plichten
van de leden vermeld in deze statuten of omschreven in de
wetgeving op de v.z.w.

Echt verklaard en tot het Belgisch Staatsblad overgemaakt voor
inlassing en uitvoering van artikel 9 van de wet van 27 juni 1921, op
2 december 2000.

(Get.) G. Vervoort, (Get.) M. Schoenmaeckers,
voorzitter, afgevaardigd beheerder. afgevaardigd beheerder.

N. 1934 (25255 — 25255P)
Zendojo Brugge

Assebroeklaan 31
8310 Brugge

Identificatienummer : 1934/2001

STATUTEN

De hierna genoemde personen :
Butaye Jacqueline, huisvrouw, Assebroeklaan 31, 8310 Sint-Kruis;
Vernieuwe Jan, fotograaf, N.Gombertstraat 33, 8000 Brugge;
Peter Albrecht, arbeider, Carmerstraat 10, 8000 Brugge,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een Vereni-
ging Zonder Winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam : « Zendojo Brugge ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Brugge. Hij kan
worden overgeplaatst naar een andere plaats in Vlaanderen bij
eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. Heden is hij
gevestigd te Assebroeklaan 31, 8310 Brugge.

Art. 3. Deze vzw heeft tot doel :
Het onderricht en de verspreiding van de zazenbeoefening zoals

onderricht door Meester Taisen Deshimaru;
De studie van het Boeddhisme, meer bepaald het Zenboed-

dhisme, de Oosterse filosofie en cultuur en de toenadering van de
Oosterse en Westerse cultuur bevorderen;

De weergave van een correct beeld van het Zenboeddhisme en
zenmeditatie in alle mediavormen bevorderen;

De verspreiding van een vrije geestesinstelling om te komen tot
een betere verstandhouding en vrede onder de mensen, spirituele
en sociale hulp bieden aan allen, zonder onderscheid op basis van
ras, geslacht, herkomst, geloof of levensbeschouwing;

Het scheppen van de gunstige materiële en immateriële voor-
waarden voor de zazenbeoefening;

Het gebruik van alle communicatiemiddelen, het uitgeven in
eigen beheer of door derden van publicaties om haar doel te
bereiken;

Het samenbrengen, aankopen en beheren van alle roerende en
onroerende goederen nodig voor het vervullen van haar taken.

Het vertegenwoordigen van haar leden in verenigingen met
gelijkaardig doel en overlegorganen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde worden ontbonden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende
leden. Niet-werkende leden hebben alleen de rechten en verplich-
tingen die bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuur-
lijk persoon of rechtspersoon) die door de Raad van Beheer als
dusdanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om
toelating schriftelijk te richten aan de Raad van Beheer.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1204



Werkende leden moeten minstens 1 jaar regelmatig zazen beoe-
fenen in één van de dojo’s aangesloten bij de Belgische Zen Vereni-
ging of Association Zen Internationale.

Art. 7. De Raad van Beheer kan, onder door hem te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden tot de vereniging
toelaten.

Art. 8. Door de leden is geen bijdrage verschuldigd.

Art. 9. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekende brief aan de Raad van Beheer ter
kennis worden gebracht. De uitsluiting van een lid kan slechts door
de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derde van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitge-
sproken.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen
nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of
gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste drie leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te
allen tijde door deze afzetbaar.

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 12. Om tot beheerder verkozen te kunnen worden, moet
men werkend lid van de vereniging zijn.

Art. 13. In geval van vacature tijdens een mandaat wordt een
voorlopig beheerder door de algemene vergadering benoemd.

Hij voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij
vervangt. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of
afzetting, het aantal beheerders is teruggevallen, blijven de beheer-
ders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Art. 14. § 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De voorzitter roept de raad
bijeen en zit de vergadering voor.

In geval hij belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten
door de oudste van de aanwezige beheerders.

§ 2. De Raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft
van de beheerders aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§ 3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die onder-
tekend worden door de voorzitter en de secretaris.

Art. 15. § 1. De raad van beheer bestuurt de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzon-
dering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.

§ 2. De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden.

§ 3. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekeningen van twee beheerders.

§ 4. De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen
uit die hij nodig oordeelt.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 16. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Art. 17. De algemene vergadering is o.a. bevoegd voor : het
bepalen van het algemeen beleid van de vereniging, het wijzigen
van de statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders, het
uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en reke-
ningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Art. 18. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar.

§ 2. De raad van beheer is bovendien verplicht, wanneer een
vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen.

§ 3. Alle werkende leden worden per gewone brief tien dagen
voor de vergadering opgeroepen.

§ 4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van
beheer.

Art. 19. § 1. Met uitzondering van de door de wet en door de
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen door
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit besluit tot
wijziging moet door de Rechtbank van Eerste Aanleg worden
bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

§ 3. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts door
de algemene vergadering worden besloten wanneer 2/3 van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot vrijwillige
ontbinding kan slechts worden genomen met een 2/3 meerderheid
der stemmen. Zijn 2/3 van de leden niet aanwezig, dan dient een
tweede vergadering te worden samengeroepen die geldig beraad-
slaagt ongeacht het aantal aanwezigen, maar wel dient een
2/3 meerderheid bereikt. Dit besluit moet evenwel door de Recht-
bank van Eerste Aanleg worden bekrachtigd.

§ 4. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 20. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter of door twee beheerders.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 21. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 22. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering, of bij gebrek daaraan de Rechtbank, een of
meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 23. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van schulden, overgedragen aan de Belgische Zen
Vereniging of één van de aangesloten dojo’s.

Art. 24. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt te Brugge op 20 november 2000.

(Get.) Butaye Jacqueline, Vernieuwe Jan, Albrecht Peter.

BENOEMINGEN

Uittreksel van de eerste algemene vergadering

De algemene vergadering heeft in haar vergadering van
20 november 2000 de volgende personen benoemd tot algemeen
beheerder :

Butaye Jacqueline, huisvrouw, Assebroeklaan 31, 8310 Sint-Kruis,
Belg.

Albrecht Peter, arbeider, Carmerstraat 10, 8000 Brugge, Belg.
Vernieuwe Jan, fotograaf, N. Gombertstraat 33, 8000 Brugge, Belg.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) J. Butaye, (Get.) Jan Vernieuwe,
voorzitter. secretaris.
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RAAD VAN BEHEER

Uittreksel van de eerste raad van beheer

De leden van de raad van beheer van de vzw Zendojo Brugge,
onmiddellijk na hun aanstelling in vergadering bijeengekomen,
hebben overeenkomstig artikel 14 van voormelde statuten onder
elkaar als voorzitter aangesteld :

Mevr. Butaye Jacqueline, huisvrouw, Assebroeklaan 31, 8310 Sint-
Kruis, dewelke haar functie aanvaardt.

Als secretaris werd op dezelfde wijze aangesteld : de heer
Vernieuwe Jan, fotograaf, N. Gombertstraat 33, 8000 Brugge, die zijn
functie aanvaardt.

Als penningmeester werd op dezelfde wijze aangesteld : Albrecht
Peter, arbeider, Carmerstraat 10 te 8000 Brugge, die zijn functie
aanvaardt.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :

(Get.) J. Butaye,
voorzitter.

N. 1935 (13702 — 13702P)
Herten Heer

Mgr. Stillemansstraat 12 B 12
9100 Sint-Niklaas

Identificatienummer : 1935/2001

STATUTEN

Op datum van 1 oktober 1992 verklaren zij die hierna onderte-
kenen :

1. De heer Barthier Serge, bediende, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Mgr. Stillemansstr 12 B 8, Belg;

2. Mevr. Caers Peggy, arbeidster, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Jacob Van Arteveldestraat 6 B 3, Belg;

3. Mevr. Verhulst Sabine, bediende, wonende te 9100 St. Niklaas,
Vermorgenstraat 12 B 2, Belg,
bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, met wijzigingen, waarvan
zij de statuten als volgt vaststellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de bena-
ming : « v.z.w. Herten Heer ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Niklaas.
Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur kan hij worden
overgebracht naar een andere plaats in Vlaanderen. Heden is hij
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas aan de Mgr. Stillemansstraat 12 B 12.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel : een sociale- en dienstverle-
nende vereniging te zijn ter bevordering van de sportbeoefening en
cultuur door en voor alle niveaus, lagen en leeftijdsgroepen van de
bevolking, zowel in binnen- als buitenland, in het bijzonder de
voetbalsport : zij zal o.m. voor deze sporttak sociale kontakten
leggen tussen eigenlijke beoefenaars ervan en sympathisanten,
bijeenkomsten beleggen met het oog op het organiseren van
voetbalmatchen, de bespreking van het te bereiken niveau en van
de behaalde resultaten van de ploeg die zij sponsort en waarvan
trouwens het lokaal in de zetel van de vereniging gevestigd is. Zij
mag alle promotionele activiteiten ondernemen die dit doel kunnen
bevorderen, zo o.m. het organiseren van feestavonden, zowel voor
leden -als niet (en of toekomstige) leden van de Vereniging,
voorlichtingsavonden met betrekking tot de gezonde beoefening
van deze sporttak en dergelijke.

Zij kan in deze zin ook handelsdaden stellen, zoals de uitbating
van een herberg (met club karakter), toegankelijk zowel voor leden-
als niet-leden, als voor sympathisanten, voor zover de opbrengst
hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor de vereni-
ging werd opgericht.

Zij kan ook, steeds met het oog op de goede werking van de
vereniging en de verwezenlijking van haar doelstelling, bv. globale
aankopen doen van uitrusting en materiaal dat wordt gebruikt bij
de beoefening van de voetbal- en andere sporttakken, ten behoeve
van haar leden : kortom zij kan « actief zijn » in de ruimste zin van
het woord - op om het even welk plan voor zover het kan bijdragen
tot de goede werking van haar doelstellingen.

Art. 4. Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de
vereniging :

toelagen, schenkingen, legaten en toevallige baten ontvangen,
alsmede fondsen en dotaties samenstellen;

alle goederen, zowel roerende als onroerende, die dienstig zijn tot
de verwezenlijking van het doel, verwerven, bezitten, beheren, in
vruchtgebruik of in eigendom, alsook vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, zij
kan te allen tijde worden ontbonden.

TITEL II. — Leden

Art. 6. Het aantal leden van deze vereniging is onbeperkt, maar
moet minstens 3 bedragen. De ondertekenende oprichters zijn de
eerste werkende leden. De vereniging telt stichtende, werkende en
beschermende leden.

Beheerscommité : zij die hierna ondertekenen.
Werkend zijn : de stichtende leden en de personen die als

dusdanig aanvaard worden door de Raad van bestuur en mits beta-
ling van net jaarlijkse lidmaatschap.

Beschermende leden zijn :
personen als dusdanig aanvaard door de raad van bestuur

omwille van een bijzondere vorm van medewerking of ondersteu-
ning.

De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering komt uitsluitend toe aan de werkende
leden. De wettelijke bepalingen (art. 7 tot 10) zij alleen op hen
toepasselijk.

De leden van de vereniging zijn in geen geval persoonlijk
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 7. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuur-
lijk persoon of rechtspersoon) die door de raad van beheer als
zodanig wordt toegelaten.

Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te
richten aan de raad van beheer.

Om lid te worden moet men bovendien aan de eisen vermeld in
het huishoudelijk reglement voldoen.

Art. 8. De raad van beheer kan, onder door hem te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden (beschermende of
andere leden) tot de vereniging toelaten.

Art. 9. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt vastgesteld door
de raad van bestuur. Zij bedraagt minimum BEF 500 en maximum
BEF 10 000.

Art. 10. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te
nemen. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene
vergadering en met meerderheid van twee derden van de aanwe-
zige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken. Het
verlies van een van de voorwaarden bepaald in artikel 7 van de
statuten, brengt ook van rechtswege het verlies van lidmaatschap
mee.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de kunnen nooit teruggave
van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten
vorderen.

TITEL III. — De Raad van bestuur

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur van tenminste drie en ten hoogste twaalf leden die (al dan
niet) lid zijn van de vereniging.

Art. 13. Om tot beheerder verkozen te kunnen worden moet men
lid zijn van de voldoen aan de vereniging en voorwaarden vermeld
in het huishoudelijk reglement.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van tien jaar. Hun
mandaat eindigt door herroeping van hun benoeming of door hun
ontslag. De bestuurders zijn herkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag,
verstrijking van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is terug-
gevallen onder in art. 12 bepaalde minimum dan blijven de functie
tot dat regelmatig in hun voorziening is voorzien.

Art. 14. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.

De Raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door
twee bestuurders.
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De voorzitter zit vergaderingen voor. In geval hij belet of afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de
oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 15. De Raad van Bestuur beschikt over de grootste bevoegd-
heid om het bestuur te verzekeren en het maatschappelijk doel te
bereiken.

Hij kan zich door raadgevers laten bijstaan.
Art. 16. De Raad van bestuur vertegenwoordigt geldig de v.z.w.

mits de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en van de
secretaris;

Art. 17. De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de
meerderheid van de bestuurders (of tenminste de helft van de
bestuurders) aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de
stem van degene die hem vervangt.

Art. 18. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Art. 19. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke regle-
menten uit die hij nodig of nuttig oordeelt.

TITEL IV. — Algemene vergadering
Art. 20. De algemene vergadering is samengesteld uit alle stich-

tende en werkende leden er wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur of door diegene die hem vervangt, in casu
de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 21. De algemene vergadering is bevoegd voor :
a) het wijzigen van de statuten;
b) het benoemen en afzetten van de bestuurders;
c) het goedkeuren van de begroting en rekeningen;
d) het ontbinden van de V.Z.W.;
e) de uitsluiting van leden.
(Cfr. Artikelen 4 en 12 van de van 7 juni 1921).
Art. 22. De algemene vergadering wordt door de raad van

bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar en de
begroting van het volgend jaar in de loop van maand januari.

De raad van bestuur is bovendien verplicht op schriftelijke
aanvraag van een vijfde van de leden binnen de 30 dagen een
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De oproe-
pingen, die plaats, dag en uur van de vergadering vermelden
bevatten de agenda. Alle werkende leden moeten worden bijeenge-
roepen bij gewone brief, ten minste 8 dagen voor de vergadering.

Art. 23. Alle leden hebben gelijk stemrecht.
Elk lid kan zich door een medelid op de algemene vergadering

laten vervangen mits schriftelijk mandaat. Het aantal volmachten
per lid wordt beperkt tot 1. Besluiten worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of wie hem
vervangt beslissend.

Wanneer twee derden van de aanwezige kunnen ook punten
worden behandeld die niet op de agenda staan.

Art. 24. De werking van de algemene vergadering geschiedt
overeenkomstig de artikelen 5 tot 8, 12 en 20 van de wet van
27 juni 1921.

Art. 25. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris (of twee
beheerders) en ingeschreven worden in een daartoe bestemd
register. Leden evenals derden die van enig belang doen blijken,
hebben het recht om inzage te vragen van dit register.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot

31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de
dag van de oprichting, hetzij 1 oktober negentienhonderd tweeën-
negentig tot 31 december negentienhonderd drieënnegentig.

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening
Art. 27. Behoudens de gevallen van ontbinding en van gerech-

telijke ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene verga-
dering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in art. 20
van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering of bij gebreke daarvan de Rechtbank, een of meerdere veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 28. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel, als dat van deze vereniging nastreeft.

Art. 29. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk gere-
geld is, blijft de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Aldus opgemaakt te Sint-Niklaas op 18 april 2000.

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling van de eerste raad van bestuur
Onmiddellijk na de oprichting zijn de stichters in algemene

vergadering bijeengekomen en deze heeft overeenkomstig de haar
in art. 21 van de statuten toegekende bevoegdheid, de hierna-
volgende personen benoemd tot beheerders voor een duur van
10 jaar :

De heer Barthier Serge, voorzitter.
Mevr. Caers Peggy, penningmeester.
Mevr. Verhulst Sabine, secretaris.

N. 1936 (25050)
Technofutur 3

6041 Gosselies
Numéro d’identification : 15383/98

DÉMISSION — NOMINATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2000
L’assemblée générale marque son accord pour accepter la démis-

sion en tant qu’administrateur de M. Luc Wilkin.
L’assemblée générale marque son accord à l’unanimité pour élire

comme administrateur M. Alain Delchambre, clos Joseph Hanse 6,
1170 Bruxelles, qui achèvera le mandat de M. Luc Wilkin.

Liste des administrateurs :
Baudoux, Robert, avenue Vandervelde 273, 6200 Châtelet, Belge.
Castagne, Thierry, rue du Chevalet 13, 1348 Louvain-la-Neuve,

Belge.
Deville, Yves, place de Floreffe 3, 5380 Hingeon, Belge.
Gendarme, Régine, rue de Lodelinsart 3/53, 6000 Charleroi,

Belge.
Gouthière, Jean, rue de Bommerée 29, 6534 Gozée, Belge.
Lefèbvre, Isabelle, rue de l’Hospice Commmunal 149,

1170 Bruxelles, Belge.
Loop, Robert, rue du Houyoux 20, 1160 Bruxelles, Belge.
Milgrom, Elie, rue du Sartau 37, 1325 Chaumont-Gistoux, Belge.
Vanhauwaert, Georges, rue de Lodelinsart 3/72, 6000 Charleroi,

Belge.
Vos, Michèle, boulevard Louis Schmidt 100/11, 1040 Bruxelles,

Belge.
Delchambre, Alain, clos Joseph Hanse 6, 1170 Bruxelles, Belge.

(Signé) R. Baudoux,
président.

N. 1937 (22675)
Koninklijke Knokke T.C.

8300 Knokke
Identificatienummer : 16768/94

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 septem-

ber 2000, blijkt dat volgende werkende leden :
Brackenier, Patrick, ambtenaar, Vuurkruisersstraat 9,

8301 Knokke-Heist;
De Sloovere, José, zonder beroep, Fochlaan 1, 8300 Knokke-Heist;
Depauw, Wilfried, gepensioneerde, Lammekenslaan 17,

8300 Knokke-Heist;
Gerniers, Françoise, huisvrouw, Laurierstraat 11, 8301 Knokke-

Heist;
Jonckheere, Gil, leraar, Koningslaan 156, bus 4, 8300 Knokke-

Heist;
Van Den Borre, Jean-Marie, consultant, Magere Schorre 37,

8300 Knokke-Heist,
herbenoemd worden tot beheerder, die aanvaarden. Hun mandaat
verstrijkt als dusdanig per 15 november 2006.
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Tevens wordt ook het mandaat van volgende werkende leden :
Denys, Piet, notaris, Windrooshelling 3, bus 43, 8300 Knokke-

Heist;
Martens, Johan, advocaat, Elizabetlaan 71, 8300 Knokke-Heist;
Werbrouck, Bénédicte, makelaar in onroerende goederen,

Kalvekeetdijk 133, 8300 Knokke-Heist,
verlengd tot 15 november 2006.

De heer Van Den Borre, Jean-Marie, wordt tevens tot voorzitter
herbevestigd, die aanvaardt.

De heer Brackenier, Patrick, wordt tevens tot secretaris
herbevestigd, die aanvaardt.

De heer Martens, Johan, wordt tevens tot penningmeester
herbevestigd, die aanvaardt.

(Get.) J.M. Van Den Borre, (Get.) P. Brackenier,
voorzitter. secretaris.

N. 1938 (18353)
Gemeenschap Augustinessen Geel,

R.T.V.-O.L.-Vrouw

Kollegestraat 116
2440 Geel

Identificatienummer : 6342/81

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit de algemene vergadering
van de raad van bestuur van 14 juni 2000

Op 14 juni 2000 heeft de algemene vergadering van de v.z.w.
Gemeenschap Augustinessen Geel (G.A.G.), volgende leden verko-
zen :

Bergmans, Maria; De Koker, Roger; Hooybergs, Justine; Leysens,
Gaby; Mertens, Jozefa; Mertens, Maria; Peeters, Maddy; Segers,
Jaak; Stynen, Adolf; Vanderstappen, Raymond.

De algemene vergadering kiest vervolgens de leden van de raad
van bestuur :

Bergmans, Maria; De Koker, Roger; Leysens, Gaby; Mertens,
Jozefa; Mertens, Maria; Peeters, Maddy; Segers, Jaak; Stynen, Adolf;
Vanderstappen, Raymond.

De raad van bestuur die onmiddellijk samenkomt kiest vervol-
gens tot :

Voorzitter : de heer Stynen, Adolf.
Ondervoorzitter : Mevr. Mertens, Jozefa.
Secretaris-penningmeester : de heer Segers, Jaak.
Afgevaardigd bestuurder : Mevr. Mertens, Jozefa.

Geel, 14 juni 2000.

(Get.) Jaak Segers, (Get.) Adolf Stynen,
secretaris. voorzitter.

N. 1939 (23697)
Christelijke Gemeente van Jehova’s

Getuigen te Dendermonde

Vijfde Januaristraat 50
9200 Dendermonde

Identificatienummer : 6767/83

BENOEMINGEN

Algemene vergadering

Uit het register van de gewone algemene vergadering van
14 november 2000 werd het volgende uitgetrokken :

De algemene vergadering heeft de volgende personen gemanda-
teerd om als onderhandelaars op te treden in naam van de V.Z.W.
Jehova’s getuigen te Dendermonde voor de aankoop van bouw-
grond.

De heer De Meyer, Frans, gepensioneerd, Daknammolenstraat 37,
9160 Lokeren.

De heer Lesage, Stefaan, logopedist, Hooplaan 12, 8670 Koksijde.

De algemene vergadering heeft de volgende personen gemanda-
teerd om effectieve aankopen te doen van zowel bouwgrond als
bouwmateriaal. Zij ontvangen hierbij ook volmacht om voor alle
hierbijhorende wettelijke formaliteiten uit naam van de v.z.w.
Jehova’s Getuigen te Dendermonde op te treden :

De heer Bekaert, Johan, zelfstandige, Spoorwegstraat 9,
9200 Dendermonde.

De heer Carnoy, Raymond, gepensioneerd, Rode Kruisstraat 36,
9280 Lebbeke.

De heer Moortgat, Petrus, gepensioneerd, Eeksken 4,
9280 Lebbeke.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) De Loose, Freddy,
voorzitter.

N. 1940 (23834)
Communauté hellénique de Bruxelles

Rue de Suède 37
1060 Bruxelles

Numéro d’identification : 2088/45

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nouveau conseil d’administration 2000-2002

Suite aux élections du 22 octobre 2000, composition du nouveau
conseil d’administration de la Communauté hellénique de Bruxel-
les :

Présidente : Tengelidou, Gesthimani, avenue Vandromme 15,
1160 Bruxelles.

Secrétaire général : Korogiannakis, Nikos, place Jacobs 7,
1000 Bruxelles.

Vice-président : Holidis, Agathaggelos, rue J. Lejeune 1,
1050 Bruxelles.

Trésorier : Gianniotis, Nicolas, avenue des Fougères 13,
1150 Bruxelles.

Membres :
Chouliaras, Dimitrios, clos du Chemin Creux 6B, 1030 Bruxelles.
Galanis, Stergios, chaussée de Waterloo 437, 1050 Bruxelles.
Halepidis, Ioannis, rue M. Xhomeux 26, 1070 Bruxelles.
Prassas, Marie, chaussé de Charleroi 84, 1060 Bruxelles.
Leka, Alexandra, rue G. Moreau 6, 1070 Bruxelles.
Papadimitriou, Tilemachos, rue de Prague 1, 1070 Bruxelles.
Yannopoulos, Sotere, avenue Maurice Renard 27/111,

1070 Bruxelles.

(Signé) Tengelidou, Gesthimani, (Signé) Korogiannakis, Nikos,
présidente. secrétaire général.

N. 1941 (25295)
Union des Œuvres Catholiques

Rue du Monument 4
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Numéro d’identification : 708/51

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale du 30 juin 2000 a désigné, à l’unanimité
comme membres du conseil d’administration, les personnes suivan-
tes :

Président : M. Vanbersy, Marcel.
Vice-président : M. Le Curé De Turck, Léon.
Trésorier : M. Jean, Fabrice.
Secrétaire : M. Jean, André.
Membres : Mme Magnies, Jeannine; M. Persoons, Roger;

M. Favry, Michel.

(Signé) André Jean,
secrétaire.
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N. 1942 (25256 — 25256P)
Investeringsfonds voor de Persverspreiders

Tervurenlaan 402
1150 Brussel

Identificatienummer : 1942/2001

STATUTEN

Op 17 november 2000 zijn bijeengekomen te Brussel :
1. De Vlaamse Federatie van Persverspreiders, Tervurenlaan 402,

1150 Brussel, hier vertegenwoordigd door Bonny Goossens, Voor-
zitter;

2. De nv VUM, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot
Bijgaarden, Gossetlaan 30, hier vertegenwoordigd door Carlo Van
Den Bussche, Financieel Directeur;

3. De nv Concentra Uitgeversmaatschappij, met maatschappelijke
zetel te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 10, hier vertegenwoordigd
door Marc Vangeel, Algemeen Directeur;

4. De nv De Vlijt, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen,
Katwilgweg 2, hier vertegenwoordigd door Marc Vangeel, Alge-
meen Directeur;

5. De nv Hoste, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse (Kobbe-
gem), Brusselsesteenweg 347, hier vertegenwoordigd door Rudy
Bertels, Directeur-Generaal;

6. De nv Uitgeverij De Morgen met maatschappelijke zetel te
1070 Brussel, Brogniezstraat 54, hier vertegenwoordigd door Koen
Clement, Algemeen Directeur,
die beslissen samen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten waarvan de statuten luiden als volgt :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1. Ondergetekenden richten een vereniging zonder
winstoogmerk op onder de benaming : « Investeringsfonds voor de
Persverspreiders ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1150 Brussel,
Tervurenlaan 402.

Hij kan naar elke andere plaats in het gerechtelijke arrondis-
sement Brussel worden overgebracht door een eenvoudig besluit
van.de raad van beheer, die bevoegd is om de daaruit voort-
vloeiende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
te laten bekendmaken.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling en bevorde-
ring van de sector van de persverspreiders, alsmede de bevordering
van de belangen van de individuele persverspreiders. Zij treedt op
als overlegplatform tussen de Vlaamse Federatie van Persversprei-
ders en de andere leden van de vereniging.

De vereniging kan daartoe alle initiatieven nemen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel
kunnen bevorderen.

Zij is tevens bevoegd om occasioneel handelsdaden te stellen voor
zover deze in overeenstemming zijn met voormeld doel en voor
zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Lidmaatschap

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De zes oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.
De Vlaamse Federatie van Persverspreiders behoort tot de leden
van de « A-categorie »; de andere oprichtende leden behoren tot de
« B-categorie ».

Tot de vereniging kan als lid toetreden elke natuurlijke persoon
of rechtspersoon die door de raad van beheer aanvaard wordt. De
raad van beheer beslist over elk verzoek tot opneming overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 15, en beslist of deze deel uitmaakt van
de A- dan wel de B-categorie. Zij dient haar toelating of weigering
niet te motiveren.

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en, in
voorkomend geval, het huishoudelijk reglement.

Art. 6. De jaarlijkse bijdrage per lid kan niet meer bedragen dan
BEF 100 000.

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de
raad van beheer. Deze bijdrage wordt aangewend ter dekking van
alle administratieve kosten van de vereniging.

Art. 7. Het lidmaatschap eindigt indien schriftelijk ontslag wordt
ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer met een dubbele
meerderheid, of indien deze beslist een lid uit te sluiten met een
dubbele meerderheid der stemmen. Het lidmaatschap eindigt
onmiddellijk.

De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, verzaken
aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk
bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen
zelf of door hun rechtsvoorgangers uitgekeerde bedragen terugvor-
deren, Bovendien zijn zij gehouden om de lidgelden van het huidig
boekjaar te betalen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering
vertegenwoordigt alle leden. Elk lid beschikt in de vergadering over
één stem. De V.U.M. beschikt over twee stemmen.

Art. 9. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
2. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
3. het goedkeuren van begrotingen en rekeningen.

Art. 10. De algemene vergadering wordt elk onpaar kalenderjaar
voorgezeten door een lid van de B-categorie, en elk paar kalender-
jaar door een lid van de A-categorie. De voorzitter van de beide
categorieën wordt aangeduid door stemming.

Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering gehouden in
de loop van het eerste semester voor het goedkeuren van de
rekeningen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste
geval dient de raad van beheer binnen de maand gevolg te geven
aan het verzoek.

De leden worden opgeroepen voor de algemene vergadering door
de voorzitter van de raad van beheer.

Art. 11. De besluiten van de algemene vergadering worden
genomen bij dubbele meerderheid van de stemmen van de aanwe-
zige leden, met uitzondering van de wijziging van de statuten of
het huishoudelijk reglement, en van de ontbinding, die een
4/5 meerderheid van de leden veronderstelt.

Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door
een ander lid. Een lid kan slechts één ander lid binnen zijn categorie
vertegenwoordigen.

De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de
agenda opgenomen zijn, tenzij alle leden aanwezig of vertegen-
woordigd zijn en alle aanwezige leden van de vergadering ermee
instemmen dat een niet-geagendeerd onderwerp toch behandeld
wordt.

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opge-
nomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register.

De leden kunnen op hun verzoek een afschrift krijgen van de
notulen.

TITEL IV. — Beheer

Art. 13. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer.
Elk lid duidt een afgevaardigde aan binnen de raad van beheer.
De n.v. Hoste en de n.v. Uitgeverij De Morgen worden door één
enkel lid vertegenwoordigd; de n.v. C.U.M. en de n.v. De Vlijt
worden eveneens door één enkel lid vertegenwoordigd.

De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en verte-
genwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling.

De raad is bevoegd om, teneinde het doel van de vereniging te
verwezenlijken, alle daden van beheer te stellen die niet uitdruk-
kelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergade-
ring zijn voorbehouden.

Art. 14. Het dagelijks beheer van de vereniging kan met inacht-
name van de bevoegdheden van de raad van beheer, uitgeoefend
worden door een comité samengesteld uit één vertegenwoordiger
van een lid van de A-categorie, en één vertegenwoordiger van een
lid van de B-categorie. Deze vertegenwoordigers dienen zelf geen
lid te zijn van de raad van beheer.
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Onder dagelijks beheer wordt onder meer begrepen de lopende
zaken en dagelijkse briefwisseling. Het comité wordt tevens
gemachtigd de vereniging geldig te verbinden door hun beider
handtekening in zaken van dagelijks beheer, waaronder in het
bijzonder gerekend worden de verrichtingen met de financiële
instellingen. Eén enkel lid van het comité kan de vereniging
verbinden voor een bedrag dat niet hoger is dan BEF 100 000.

Het comité is tevens bevoegd de beslissingen van de raad van
beheer uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad litem te
verstrekken aan een advocaat in gerechtelijke acties als eiser of
verweerder.

Art. 15. De raad van beheer wordt samengeroepen door de
voorzitter of door twee beheerders.

De raad wordt elk paar kalenderjaar voorgezeten (door verkie-
zing bepaald) door een lid van de B-categorie, en elk onpaar
kalenderjaar door een lid van de A-categorie.

Indien de voorzitter van de raad van beheer dit opportuun acht,
kan de raad van beheer een voorstel goedkeuren door de onderte-
kening voor akkoord van een rondschrijven dat het voorstel bevat.
Aldus is schriftelijke (inclusief fax) besluitvorming mogelijk.

De raad van beheer vergadert slechts geldig als ten minste de
helft van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij « dubbele meerderheid » van stemmen, met name een
gewone meerderheid binnen zowel de A- als de B-categorie.

TITEL V. — Ontbinding en vereffening

Art. 16. De vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden
van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie
bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een
regularisatietermijn van drie maanden.

Art. 17. Ingeval van vrijwillige ontbinding, worden door de
algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank,
een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld.

Art. 18. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, zijn
de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van
toepassing.

TITEL VI. — Huishoudelijk reglement

Art. 19. De leden kunnen m.b.t. de werking van de vereniging
bijzondere of bijkomende afspraken vastleggen in een huishoudelijk
reglement. Afspraken tussen leden over projecten en de middelen
die daarvoor ter beschikking worden gesteld, kunnen eveneens
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

TITEL VII. — Overgangsbepalingen

Art. 20. Onmiddellijk komen de comparanten bijeen en met
éénparigheid van stemmen hebben zij volgende beslissingen
genomen.

1. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op 15 november 2000, en zal

afgesloten worden op 31 december 2001.
2. Eerste jaarvergadering.
De datum van de eerste jaarvergadering zal vastgesteld worden

door de raad van beheer in de loop van het eerste semester.
3. Beheerders.
Het aantal beheerders wordt vastgesteld op 4.
Worden tot deze functie benoemd :
De heer Tony Vervloet.
De heer Stefaan Cornilly.
De heer Johan Van Duyse.
Mevr. Marleen De Frenne, hier aanwezig die aanvaarden.
De beheerders hebben de heer Tony Vervloet aangesteld als

voorzitter.
4. Comité.
Worden benoemd als eerste leden van het Comité :
de heer Tony Vervloet, de heer Stefaan Cornilly.

Opgesteld te Brussel op 17 november 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1943 (26086)
Jeugdhuis Skalul

Stationstraat 5a
8860 Lendelede

Identificatienummer : 10272/76

RAAD VAN BEHEER

Financieel verslag 2000

Het financieel verslag en de balans werden voorgelegd aan de
algemene vergadering met de nodige uitleg. De werden unaniem
goedgekeurd door de algemene vergaderng.

Hierbij werd er ontlasting van alle financieën gegeven aan de raad
van beheer 2000.

Ontslag raad van beheer

De leden van de algemene vergadering hebben akte genomen van
het verstrijken van het mandaat van alle huidige beheerders.

Aanstelling nieuwe raad van beheer

De algemene vergadering heeft vervolgens, volgende vier
mensen aangesteld als nieuwe beheerders :

1. Spriet, Bart, militair, Sneppestraat 10, 8860 Lendelede.
2. Vandoorne, Geert, student, Izegemsestraat 15, 8860 Lendelede.
3. De Meulemeester, Bart, arbeider, Het Putje 1, 8560 Gullegem.
4. Buyse, Mike, student, Groeningebergstraat 12, 8860 Lendelede.

Dezen hebben onder elkaar verkozen tot :
1. Voorzitter : Bart Spriet.
2. Secretaris : Mike Buyse.
3. Penningmeester : Geert Vandoorne.
4. Public relations : Bart De Meulemeester.
5. Zij hebben Bart Spriet en Geert Vandoorne bijzonder gemach-

tigd voor alle rechtshandelingen tegenover Belgacom, het Bestuur
der postchecks, banken en spaarkassen.

(Get.) Spriet, Bart, Mike Buyse,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Vandoorne, Geert, (Get.) De Meulemeester, Bart,
penningmeester. public relations.

N. 1944 (26073 — 26073P)
T.P.N. Racing

Mechelsesteenweg 281-283
1800 Vilvoorde

Identificatienummer : 1944/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Van Assche Peter, Bosch 153, 1780 Wemmel;
Van Assche Tom, Bosch 153, 1780 Wemmel;
Van Assche Ludo, Bosch 153, 1780 Wemmel,

allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerken op te richten waarvan de statuten de
volgende zijn :

TITEL I. — Benaming, maatschappelijke zetel

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « R.P.N. Racing ».

Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te
1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 281-283.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van beheer
naar Iedere andere plaats van deze agglomeratie.

Hij in thans gevestigd te 1800 Vilvoorde, Mechelse-
steenweg 281-283.

Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd
worden in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad.
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TITEL II. — Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. Het bevorderen en beoefenen van de motor- en autosport.
2. De hulpverlening aan alle menslievende en weldoende werken,

zonder onderscheid.
Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewer-
king verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

TITEL III. — Vennoten
Art. 4. De vereniging bestaat uit actieve leden en toetredende

leden. Het aantal leden mag niet lager zijn dan tien. Behoudens wat
gezegd wordt in artikelen 10 en volgende, genieten de actieve en de
toetredende leden van dezelfde rechten.

Art. 5. Zijn actief lid :
1. Zij die bij deze akte verschijnen;
2. Ieder toetredend lid dat, voorgesteld door minstens twee

vennoten, als dusdanig wordt toegelaten bij beslissing genomen
door de algemene vergadering met de drie vierden van de aanwe-
zige stemmen.

Art. 6. Ieder persoon die toetredend lid wenst te worden moet
een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van beheer.

De kandidatuur wordt onderworpen aan het ballotagecomité. Zij
wordt uitgehangen gedurende acht dagen in de lokalen van de
vereniging. Het ballotagecomité onderzoekt de kandidatuur op zijn
eerstvolgende vergadering. Zijn beslissing is zonder beroep en moet
niet gemotiveerd worden. Zij worden per brief ter kennis gebracht
van de kandidaat.

De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voor-
stellen na het verloop van een jaar te rekenen van de beslissing van
het ballotagecomité.

Art. 7. De actieve en toetredende leden zij vrij zich op ieder
ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun
ontslag te geven aan de raad van beheer.

Wordt als ontslagnemend geacht, het actief of toetredend lid dat
de verschuldigde bijdragen niet betaalt binnen de maand van een
herinnering die hem bij aangetekende brief wordt toegestuurd.

De toetreding van een actief of toetredend lid kan slechts uitge-
sproken worden door de algemene vergadering met een meerder-
heid van de twee derden der aanwezige stammen. De beheerraad
mag, tot de beslissing van de algemene vergadering de leden
schorsen die zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstige
inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer of de
wellevendheid.

Art. 8. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechtheb-
benden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid,
kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

TITEL IV. — Bijdragen
Art. 9. De actieve en de toetredende leden betalen een gelijke

jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Zij kan niet meer bedragen dan BEF 500.

TITEL V. — Algemene vergadering
Art. 10. De actieve vergadering wordt samengesteld uit alle

actieve leden. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer.

Art. 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. Het recht van de statuten te wijzigen en te ontbinden van de

vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen ter zake.

2. Het recht om de beheerders en de leden van het ballotage-
comité te benoemen en te herroepen.

3. Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te
keuren.

4. Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet
of de statuten uit te oefenen.

Art. 12. De actieve leden worden samen uitgenodigd op de
algemene vergadering door de voorzitter van de raad van beheer.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een actief of toetre-
dend lid. De uitnodigingen worden gedaan bij het schrijven dat
tenminste acht dagen voor de vergadering dient verstuurd te
worden. Zij maken melding van de agenda.

Art. 13. De vergadering moet uitgenodigd worden door de raad
van beheer wanneer één vijfde van de « actieve of toetredende »
leden erom verzoeken.

Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één vijfde
van de « actieve of toetredende » leden op de agenda geplaatst te
worden.

Art. 14. Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering
gelijk stem echt. De beslissingen worden genomen met eenvoudige
meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigende
stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over
beslist door de wet over de onderhavige statuten. In geval van
staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de
beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstig het bepalende in de artikelen 8 en 20 van
de wet van 27 juni 1927 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerken.

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in een register van de processen-verbaal die onderte-
kend worden door de voorzitter en een beheerder. Dit register
wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er
zonder verplaatsing er inzage kunnen van nemen. Deze beslis-
singen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht worden van
belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden
binnen de maand in het bijvoegsel van het Staatsblad. Dit geldt
eveneens voor de benoeming of de herroeping of het ontslag van de
beheerders.

TITEL VI. — De raad van beheer

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens vier en hoogstens tien beheerders, die worden
benoemd en herroepbaar zijn door de algemene vergadering en
gekozen worden door de actieve leden. De raad beslist geldig zodra
de helft van zijn leden aanwezig is.

Art. 18. De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar. Bij
het opvangen van een mandaat wordt een voorlopig beheerder
benoemd om het mandaat van degene die hij vervangt te beëin-
digen. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 19. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, even-
tueel een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris.

Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen
door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige beheerder.

Art. 20. De beslissingen van de beheerraad worden genomen
met de meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of verte-
genwoordigde beheerders. Bij staking van de stemmen is de stem
van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt doorslag-
gevend.

Art. 21. De raad van beheer heeft de meest uitgestrekte machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere
machten die voortvloeien uit de machten of uit de statuten, alle
akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen
treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen,
verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcon-
tracten van om het even welke duur afsluiten; legaten; subsidies;
schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten
verzaken; alle machten verlenen aan door hem aangewezen manda-
tarissen die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegen-
woordigen zowel als eiser als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en
herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring
gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de
banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle
verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van
cheques, overschrijvings- of transferorders of elk ander betalings-
mandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging
betaalde sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaat-
schappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven,
telegrammen, collis afhalen; alle postwissels of postassignaties of
kwijtingen innen.

Art. 22. De raad van beheer kan onder zijn verantwoordelijk-
heid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan een
van zijn leden of aan een derde al dan niet vennoot.

Art. 23. De andere daden dan deze van beheer van de vereni-
ging worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheer-
ders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien
van een derde, tenzij de raad een bijzondere volmacht heeft
verleend betreffende die daden.

Art. 24. De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie,
geen enkele persoonlijke verplichting op zich, en zijn slechts verant-
woordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt koste-
loos waargenomen.
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TITEL VII. — Ballotagecomité

Art. 25. Het ballotagecomité wordt samengesteld uit ten minste
vier leden gekozen onder de leden door de algemene vergadering
met eenvoudige meerderheid en door haar ten alle tijde herroep-
baar.

Het komt bijeen op uitnodiging van zijn voorzitter of uit eigen
initiatief. Het beslist met eenvoudige meerderheid der aanwezige
stemmen.

De beslissingen moeten niet gemotiveerd worden.
Ze zijn niet vatbaar voor verhaal.
Een beheerder mag eveneens lid zijn van het ballotagecomité.

TITEL VIII. — Huishoudelijk reglement

Art. 26. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van
beheer aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzigen
kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement aange-
bracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigende stemmen.

TITEL IX. — Diverse bepalingen

Art. 27. Het dienstjaar begint op één januari om te eindigen op
eenendertig december. Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar
aanvangen op heden op eindigen op 31 december 2001.

Art. 28. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begro-
tingen van het volgend dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen
worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering,
die zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei
van ieder jaar of de onmiddellijk daaropvolgende dag indien die
dag op een feestdag valt.

Art. 29. De algemene vergadering zal een commissaris
aanwijzen belast met de verificatie van de rekeningen van de vereni-
ging en het overleggen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd
voor vier jaar en is herkiesbaar.

Art. 30. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene
vergadering een of meer vereffenaars aan, bepaalt hun machten als
ook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk
bezit zal gegeven worden.

Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten
voordele van een goed werk. Deze beslissingen alsmede de naam,
het beroep en het adres van de vereffenaar(s) zullen in het bijvoegsel
van het Staatsblad gepubliceerd worden.

Overgangsbepalingen

Art. 31. De algemene vergadering heeft heden tot beheerder
verkozen : Van Assche Peter, die het mandaat aanvaardt.

De beheerders hebben aangesteld als :
Voorzitter : Van Assche Peter.
Ondervoorzitter : Van Assche Tom.
Schatbewaarder : Van Assche Ludo.
Gedaan te Vilvoorde, op 27 november 2000.

(Get.) Van Assche Peter, Van Assche Ludo, Van Assche Tom.

N. 1945 (25032)
Sociale Voorzieningen Katholieke Hogeschool

voor Lerarenopleiding en Bedrijfsmanagement Oost-Vlaanderen

9000 Gent

Identificatienummer : 18345/95

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering

In de vergadering d.d. 23 oktober 2000, werd door de raad van
beheer het ontslag aangenomen van volgende beheerders :

De Bruyne, Bart, student, Groenstraat 26, 9111 Belsele.
Delanghe, Lies, studente, Dudenhoflaan 16, 8620 Nieuwpoort.
De Smedt, Griet, studente, Steenweg 32, 9570 Lierde.
Duyck, Ilse, studente, Dreef 47, 9860 Oosterzele.
Pauwels, Wendy, studente, Guido Gezellelaan 8, 9190 Stekene.
Vanden Bussche, Steven, student, Kraaimeers 40, 8560 Moorsele.

In de vergadering d.d. 23 oktober 2000, werden door de algemene
vergadering als nieuwe beheerders aangesteld :

De Backer, Emmy, studente, Bontinckstraat 91, 9290 Berlare.
Van Asch, Peter, student, Palingstraat 18, 9080 Lochristi.
Van Campen, Els, Leopoldlei 7, 2180 Ekeren.
Van Damme, Sabine, Tsjompenkouter 6, 9620 Zottegem.
Van Hecke, Nele, Brugstraat 41, 8850 Ardooie.
Vanluchene, Eveline, Malpertuussingel 2, 9070 Destelbergen.
De andere beheerders werden bevestigd in hun functie.
In de vergadering d.d. 29 november 2000, hebben de beheerders

onder elkaar aangesteld als :
Voorzitter : Guido Galle.
Ondervoorzitter : Sabine Van Damme.
Penningmeester : Els Van Campen.
Secretaris : Walter Baeten.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Guido Galle, (Get.) Walter Baeten,
voorzitter. secretaris.

N. 1946 (24352)
Vlaamse Scholierenkoepel

1050 Brussel

Identificatienummer : 13789/99

NIEUWE STATUTEN

Algemene vergadering van 24 oktober 2000

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Vlaamse Scholieren-
koepel », afgekort : « VSK ». De vereniging is een vereniging zonder
winstoogmerk zoals omschreven in de wet van 27 juni 1921.

Art. 2. De vereniging is gevestigd in de Brusselse Agglomeratie.
Binnen deze Brusselse Agglomeratie kan de maatschappelijke zetel
worden verplaatst bij beslissing van de raad van beheer, mits
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Ten titel van inlichting geldt als volledig adres Paleizenstraat 90,
1030 Brussel.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel in een geest van pluralisme
en los van welke politieke partij of andere organisatie ook, de
belangen de behartigen van alle scholieren verbonden aan de instel-
lingen voor gewoon, erkend, gefinancierd en gesubsidieerd secun-
dair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, zonder onderscheid
van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.

De vereniging vertolkt de mening van scholieren over onderwijs
en hiermee verband houdende maatschappelijke ontwikkelingen.

De vereniging komt op voor democratisering van het onderwijs
en is dan ook van mening dat iedereen, ongeacht socio-culturele
achtergrond, het recht heeft om zonder financiële of andere drem-
pels het onderwijs van zijn of haar keuze te volgen. Dat houdt ook
in dat de vereniging opkomt voor maximale leerlingeninspraak en
participatie op scolair en suprascolair niveau.

Met het oog op participatie in de diverse inspraak- en beheers-
organen op het gebied van onderwijs, biedt de vereniging haar
leden vorming en ondersteuning aan.

Aangezien democratisch onderwijs slechts mogelijk is in een
democratische maatschappij, zet de vereniging zich in om de
democratische vrijheden en rechten van gemeenschap en individu
te realiseren en de reeds gerealiseerde te consolideren.

De vereniging onderschrijft het Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens en het Internationaal Vedrag betreffende de Rechten
van het Kind.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben
en/of dit doel kunnen bevorderen.

In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan
de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
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TITEL II. — Lidmaatschap

Art. 5. Wanneer in een instelling, zoals bedoeld in artikel 3 eerste
lid, een democratisch verkozen leerlingenraad bestaat, dan mag
deze leerlingenraad twee scholieren uit deze instelling afvaardigen
als lid van de vereniging. Enkel de scholieren die zo werden
afgevaardigd kunnen lid worden van de vereniging.

Aanvragen tot lidmaatschap dienen schriftelijk te gebeuren,
gericht aan de voorzitter van de raad van beheer. De raad van
beheer beslist over het al dan niet aanvaarden van het kandidaat-
lid.

Art. 6. Het aantal leden bedraagt te allen tijde minimum drie. De
leden dienen geen lidmaatschapsbijdrage te betalen.

Art. 7. Het lidmaatschap vervalt na één jaar, maar kan onbeperkt
opnieuw aangevraagd worden. De leden die niet langer voldoen
aan de voorwaarden bepaald in artikel 5 eerste lid, verliezen
automatisch het lidmaatschap van de vereniging. Het lidmaatschap
eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de
voorzitter van de raad van beheer of indien de algemene vergade-
ring beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee
derden van de stemmen.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorge-
zeten door de ondervoorzitter. Is ook deze verhinderd dan wordt
de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige
beheerders.

Art. 9. Elk lid beschikt in de algemene vergadering over één
stem. Volmachten bij stemmen zijn niet toegelaten.

Art. 10. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die
haar uitdrukkelijk door de wet zijn toegekend.

Ze is ondermeer bevoegd voor :
1. het wijzigen van de statuten;
2. het benoemen en ontslaan van de beheerders;
3. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
4. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
5. het uitsluiten van een lid.

Art. 11. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens het doel of het belang van de vereni-
ging zulks vereist en in elk geval wanneer een vijfde van de leden
daarom verzoeken. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door
de raad van beheer te bepalen datum.

Alle leden worden bij gewone brief uitgenodigd op de algemene
vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter
of de secretaris. Ze vermeldt dag, plaats en uur. De oproeping bevat
tevens de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van beheer.
De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing
nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, uitgezon-
derd over het wijzigingen der statuten, op voorwaarde dat alle
aanwezigen er mee instemmen dat het niet-geagendeerde onder-
werp toch behandeld wordt.

Art. 12. De algemene vergadering vergaderd geldig als ten
minste de helft van de leden aanwezig is. Wordt dit quorum bij een
eerste vergadering niet gehaald, dan kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Deze beslissingen moet echter bekrachtigd
worden door de burgerlijke rechtbank.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden,
tenzij over de aangelegenheden opgesomd in artikel 10, eerste,
vierde en vijfde lid. De algemene vergadering kan hierover enkel
geldig beraadslagen dan met een meerderheid van twee derde der
stemmen.

Over het wijzigen der statuten kan evenwel slechts beraadslaagd
worden indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig
is, deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd
toegelicht.

Als de wijziging een wijziging van de doeleinden betreft, kan de
algemene vergadering hierover enkel geldig beraadslagen dan met
unanimiteit van alle aanwezige leden.

Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn
plaatsvervanger doorslaggevend.

Art. 13. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de secretaris of een beheerder, en ze
worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan
worden ondertekend door de secretaris of een beheerder.

Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het
recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste drie beheerders, al dan niet lid van de vereniging.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen
tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 15. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
één jaar en zijn herkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken
van termijn of afzetting, het aantal beheerders is teruggevallen tot
onder het wettelijk minimum, dan blijven de beheerders in functie
totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Art. 16. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzon-
dering van deze die door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van beheer treedt op als eiser of verweerder, in alle
rechtsgedingen en besluit over het al of niet aanwenden van
rechtsmiddelen.

De raad van beheer moet jaarlijks de rekeningen van het voorbije
jaar en de begroting van het komende jaar ter goedkeuring voor-
leggen aan de algemene vergadering.

Art. 17. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig
verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee beheer-
ders. Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of enige
machtiging.

De raad van beheer kan voor bepaalde handelingen en taken en
voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid, of zijn verant-
woordelijkheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of
meer van de beheerders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet
lid van de vereniging.

De raad van beheer vaardigt een huishoudelijk reglement uit, en
kan dit te allen tijde aanpassen met gewone meerderheid van
stemmen.

Art. 18. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een ondervoorzitter en een secretaris. De voorzitter zit de vergade-
ringen voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig
voorgezetten door de ondervoorzitter en indien deze ook verhin-
derd is, door de oudste van de aanwezige beheerders.

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
beheerders bij gewone brief. De oproepingsbrief bevat dag, plaats
en uur en bevat tevens de agenda, die wordt vastgesteld door de
voorzitter. De vergadering kan op geldige wijze een beslissing
nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle
aanwezige beheerders hier mee instemmen.

De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft
van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen
bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt,
doorslaggevend.

Art. 19. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een
daartoe bestemd register. Uittreksels daarvan worden ondertekend
door de secretaris of een beheerder.

TITEL V. — Ontbinding, vereffening

Art. 20. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet
minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging
over een regularisatietermijn van drie maanden.

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding van de
vereniging uitspreken wanneer twee derden van haar leden
aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden; door deze wordt
geldig beraadslaagd, ongeach het aantal aanwezige leden, maar de
beslissing moet dan wel bekrachtigd worden door een burgerlijke
rechtbank. Geen beslissing wordt aangenomen zo zij niet de meer-
derheid van twee derden van de aanwezige leden verenigt.

Verder wordt de vereniging ontbonden door een gerechtelijke
beslissing of door de intrede van de ontbindende voorwaarde.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk 1213



Art. 21. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de
algemene vergadering, en bij gebreke daaraan door de rechtbank,
een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en
de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der
goederen vastgesteld.

Art. 22. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig,
gerechtelijk of door intrede van de voorwaarde, is de vereffenaar
gehouden het nettoactief vermogen een bestemming te geven die
zo veel mogelijk aanleunt bij het doel waarvoor de vereniging werd
opgericht.

TITEL VI. — Slotbepalingen
Art. 23. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,

blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken in zake vereni-
gingen van overeenkomstige toepassing. Voor aanvullingen bij en
verdere omschrijving van deze artikelen wordt verwezen naar het
huishoudelijk reglement.

De algemene vergadering duidt aan als beheerders :
Ann Marie Verhaeghe, student, Oekensestraat 50, 8800 Rumbeke,

Belgische.
Arne Verdoodt, student, Guldendallaan 90, Sint-Pieters-Woluwe

(1150 Brussel), Belg.
Astrid Coates, student, Waardestraat 12, 1540 Herne, Belgische.
David, Neyskens, student, Hoevepoort 20, 9030 Mariakerke, Belg.
Delphine Van Damme, student, A. De Boeckstraat 14,

9120 Beveren-Waas, Belgische.
Dieter De Kerpel, student, Veldeken 13, 9450 Denderhoutem,

Belg.
Elke Maes, student, Lindelsebaan 13/17, 3900 Overpelt,

Belgische.
Isabel Leeman, student, Brusselsesteenweg 210a, 9280 Lebbeke,

Belgische.
Jan Fabry, student, Houbrichtstraat 5, 3590 Diepenbeek, Belg.
Jenny De Cree, student, Aarschotsebaan 173, 1910 Kampenhout,

Belg.
Karolien Bex, student, Hulsterweg 52, 3980 Tessenderlo,

Belgische.
Katrien Westhof, student, Binnenweg 34, 3640 Kinrooi, Belgische.
Lieven Kuppens, student, Hortensialaan 19, 9080 Lochristi,

Belgische.
Stefanie Van Houtven, student, F. Naegelsplein 5, 2610 Wilrijk,

Belgische.
Soumia El Madoub, student, F. Messingstraat 40, 2100 Deurne,

Belgische.
Peter Mees, student, Jan Van Rijswijcklaan 213/7,

2020 Antwerpen, Belg.
Stijn Geysenbergh, student, Eikkapellaan 43, 3400 Landen, Belg.
Binnen de schoot van de raad van beheer werden volgende

functies verdeeld :
Voorzitter : David Neyskens.
Ondervoorzitter : Elke Maes.
Secretaris : Astrid Coates.
Penningmeester-afgevaardigd beheerder : Jenny De Cree.
(Volgend handtekening.)

N. 1947 (25549)
Hondenschool « Te Lande » Poperinge

8970 Poperinge
Identificatienummer : 13842/85

ONTSLAGNEMINGEN — OVERLIJDEN
RAAD VAN BESTUUR — WIJZIGING STATUTEN

Nemen ontslag als bestuurslid :
Deleu, Jeanine, Guido Gezellestraat 18, 8909 Ieper.
Defevere, Michel, Steenvoordestraat 49, 8978 Watou.
Overleden : Cooren, René, Bellestraat 40, 8908 Ieper.
Het huidige bestuur na de statutaire ledenvergadering van

11 november 2000, zijn :
Erevoorzitter : Delanghe, Gilbert, gepensioneerd, Casselstraat 75,

8970 Poperinge.
Ereondervoorzitster : Creus, Violette, Posthoornstraat 39,

8900 Ieper.
Erelid : De Ridder, Karl, arbeider, Schoolstraat 23, 2520 Ranst.

Voorzitter : Deman, Ludo, technicus, Krombekestraat 80,
8970 Poperinge.

Ondervoorzitter : Devos, Guido, brievenbesteller, Prof. Rubrecht-
straat 57, 8972 Roesbrugge.

Secretaris : Buseyne, Rosette, arbeidster, Ieperstraat 36,
8970 Poperinge.

Hulpsecretaris : Dumortier, Johan, arbeider, Krombekestraat 34b,
8691 Stavele.

Penningmeester : Deprey, Roger, vertegenwoordiger, Moenaer-
destraat 45, 8978 Watou.

Commissarissen :
Gesquière, Martin, arbeider, Bromstraat 17, 8972 Krombeke.
Dooms, Franky, beroepsmilitair, Sint-Maartenstraat 9,

8640 Vleteren.
Toevoeging aan artikel 8 uit Hoofdstuk II — Leden.
In dit artikel staat dat een lid ontslagnemend is als zijn lidgeld

niet binnen een door de raad vastgestelde termijn is hernieuwd. Die
termijn wordt nu vastgelegd op veertien dagen na vervaldag.

(Get.) Deman, Ludo; Buseyne, Rosette; Deprey, Roger.

N. 1948 (26066 — 26066P)
Rally Team Vermeulen
Korbeek-Losestraat 70

3360 Bierbeek
Identificatienummer : 1948/2001

STATUTEN

Notulen van de stichtingsvergadering van 15 december 2000
De ondergetekenden :

Ombelet Katleen, bediende, Klein Heidestraat 69,
3370 Boutersem;

Robeyns Patrick, vrachtwagenchauffeur, Tiensesteenweg 28,
3390 Sint-Joris-Winge;

Van Inthout Geert, bediende, Korbeek-Losestraat 70, 3360 Bier-
beek;

Vermeulen Kristof, vrachtwagenchauffeur, Klein Heidestraat 69,
3370 Boutersem,
allen van Belgische nationaliteit, zijn heden, 15 december 2000, in
vergadering samengekomen te Bierbeek en hebben onderling beslist
een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) op te richten, waarvan
de statuten werden bepaald zoals vermeld in bijgevoegde akte.

De ondertekenaars zijn de stichtende en tevens de eerste actieve
leden van de vereniging.

TITEL I. — Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « Rally Team Vermeu-

len », afgekort : « RTV v.z.w. ».
Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 3360 Bierbeek,

Korbeek-Losestraat 70.
De maatschappelijke zetel kan, na beslissing van de algemene

vergadering, worden overgeplaatst naar iedere andere plaats in
België.

TITEL II. — Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het stimuleren, propageren,

inrichten en beoefenen van de autosport in al zijn facetten, vormen
en onderdelen.

Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het doel of die ten goede komen aan de
werking en de uitoefening van het doel.

TITEL III. — Lidmaatschap
Art. 4. De vereniging bestaat uit actieve leden en steunende

leden. Het aantal actieve leden is minimum drie. Het aantal
steunende leden is onbeperkt.

Behoudens wat gezegd wordt in de artikelen 10 en volgende,
genieten de actieve en de steunende leden van dezelfde rechten en
hebben zij dezelfde plichten.

Art. 5. Zijn actief lid :
1. zij die bij het opstellen van deze akte verschijnen;
2. ieder steunend lid dat, voorgedragen door minstens twee

actieve leden, als dusdanig wordt aanvaard door de algemene
vergadering met een minimum quotum van drie vierde van de
aanwezige stemmen.

Art. 6. Steunende leden :
Wordt steunend lid : iedere persoon die hiertoe een eenvoudige

schriftelijke of mondelinge aanvraag indient en die zijn jaarbijdrage
vereffent.
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Art. 7. De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging
terug te trekken door hun ontslag schriftelijk mede te delen aan de
Voorzitter van de Raad van Beheer.

Wordt tevens als ontslagnemend geacht, het lid dat de verschul-
digde bijdrage niet betaalt binnen de maand van een herinnering
die hem wordt toegestuurd, voor de actieve leden per aangetekend
schrijven, voor de steunende leden per gewoon schrijven.

De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door
de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De beheerraad mag, tot de beslissing van de algemene vergade-
ring, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt
aan een ernstige inbreuk op de statuten of die handelingen zouden
hebben gesteld die niet overeenstemmen met het doel en de geest
van de vereniging.

Art. 8. Het ontslagnemend of uitgesloten lid, zijn vertegenwoor-
digers en hun aanverwanten of rechthebbenden, kunnen geen enkel
recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.

TITEL IV. — Bijdragen
Art. 9. De actieve en de steunende leden betalen een jaarlijkse

bijdrage, dewelke een vereiste is tot het behouden van het lidmaat-
schap. Het bedrag ervan wordt bepaald door de algemene verga-
dering. Deze bijdrage kan niet meer bedragen dan twintigduizend
frank.

TITEL V. — Algemene vergadering
Art. 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle

actieve leden. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter
van de raad van beheer of bij diens ontstentenis door de Onder-
voorzitter.

De vergadering stelt bij aanvang van elke algemene vergadering
een verslaggever aan.

Art. 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de

vereniging uit te spreken, met inachtneming van de wettelijke en
statutaire beschikkingen ter zake.

2. Het recht om de beheerders te benoemen of te herroepen;
3. Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te

keuren;
4. Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet

of de statuten uit te oefenen.
Art. 12. De actieve leden worden samen uitgenodigd op de

algemene vergadering door de Voorzitter van de raad van beheer.
De uitnodigingen tot de algemene vergadering worden gedaan

bij een schrijven dat minstens acht dagen voor de vergadering dient
verstuurd te worden. De uitnodigingen maken melding van de
agenda van de algemene vergadering.

Art. 13. De vergadering moet samengeroepen worden door de
raad van beheer, overeenkomstig artikel 12, indien één vijfde van
de leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel dat ondertekend
wordt door één vijfde van de leden op de agenda te worden
geplaatst.

Art. 14. In de algemene vergadering heeft elk actief lid gelijk-
waardig stemrecht.

De actieve leden mogen zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander actief lid, mits voorlegging van
een schriftelijke volmacht ter zake.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de
gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet of door
onderhavige statuten.

In geval van staking der stemmen is de stem van de Voorzitter, of
van het actief lid dat hem vervangt, doorslaggevend.

Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van
de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk.

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in een register van de processen-verbaal die onderte-
kend worden door de voorzitter en de aangestelde verslaggever.

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar
alle actieve leden er zonder verplaatsing inzage kunnen van nemen.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden
binnen de maand in het Bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad. Dit
geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van
beheerders.

TITEL VI. — De raad van beheer

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer,
samengesteld uit minstens 3 (drie) personen, zijnde de Beheerders,
die benoemd worden en herroepbaar zijn door de algemene verga-
dering en die gekozen worden onder de actieve leden.

De raad van beheer beslist geldig zodra minstens de helft van zijn
leden aanwezig is.

Art. 18. De duur van het mandaat van beheerder is vastgesteld
op 2 (twee) jaar. Bij het openvallen van een mandaat kan door de
raad van beheer een voorlopig beheerder worden aangesteld om het
mandaat van degene die hij vervangt te beëindigen.

De uittredende beheerders zijn steeds herkiesbaar.

Art. 19. De raad van beheer benoemt onder zijn leden een
voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secre-
taris.

Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies in eerste instantie
waargenomen door de ondervoorzitter of in tweede instantie door
de beheerder die het langst actief lid is van de vereniging.

Art. 20. De beslissingen van de raad van beheer worden in
college genomen met de meerderheid der stemmen van de tegen-
woordige of vertegenwoordigde beheerders.

De vergaderingen van de raad van beheer worden bijeengeroepen
door de voorzitter of de secretaris, bij gewoon schrijven dat
minstens acht dagen voor de vergadering wordt verzonden. De
uitnodiging vermeldt de agenda van de vergadering.

De bijeenroeping van de raad van beheer is verplichtend wanneer
minstens één vijfde van de beheerders dit vraagt.

De beheerders mogen zich op de vergaderingen van de raad van
beheer laten vertegenwoordigen door een andere beheerder, mits
voorlegging van een schriftelijke volmacht ter zake.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde beheerder heeft gelijk
stemrecht.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van de
beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Een stemming zal geheim zijn als minstens de helft van de
aanwezige of vertegenwoordigde beheerders hierom verzoekt.

Van de vergaderingen van de raad van beheer wordt een verslag
opgesteld, dat nadien wordt overgemaakt aan alle beheerders.

Art. 21. De raad van beheer heeft de meest uitgestrekte machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan, zonder
beperking, handelingen stellen of daden verrichten in overeenstem-
ming met het doel van de vereniging of die het doel ten goede
komen.

Art. 22. De raad van beheer kan, onder zijn verantwoordelijk-
heid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één of
meerdere gemandateerden die samen het dagelijks bestuur vormen.

De raad van beheer kan aan de leden van het dagelijks bestuur
bepaalde volmachten verlenen, alsook de duur van hun mandaat
en hun bevoegdheid bepalen.

Art. 23. De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie,
geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verant-
woordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit mandaat
wordt onbezoldigd waargenomen.

TITEL VII. — Huishoudelijk reglement

Art. 24. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van
beheer aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Dit
huishoudelijk reglement regelt de werking van het dagelijks
bestuur. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit
reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

TITEL VIII. — Diverse bepalingen

Art. 25. Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op
31 december.

Ten uitzonderlijke titel vangt het dienstjaar 2000 aan op datum
van huidige akte.

Art. 26. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begro-
ting van het volgende dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen
worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering,
die zal gehouden worden in de loop van het tweede kwartaal van
ieder jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vermelde
goedkeuringen op de agenda worden geplaatst van een bijzondere
algemene vergadering.
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Art. 27. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene
vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten
alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschap-
pelijk bezit zal gegeven worden.

Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten
voordele van een andere vereniging die een zelfde maatschappelijk
doel bezit of een vereniging of instelling met humanitair karakter.

Deze beslissingen, alsmede de naam, het beroep en het adres van
de vereffenaar(s) zullen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd worden.

Art. 28. Voor al hetgeen dat door deze statuten niet uitdrukkelijk
geregeld is, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Overgangsbepalingen

De algemene vergadering heeft heden, 15 december 2000, tot
beheerders verkozen :

Ombelet Katleen, bediende, Klein Heidestraat 69,
3370 Boutersem, Belg.

Robeyns Patrick, vrachtwagenchauffeur, Tiensesteenweg 28,
3390 Sint-Joris-Winge, Belg.

Van Inthout Geert, bediende, Korbeek-Losestraat 70, 3360 Bier-
beek, Belg.

Vermeulen Kristof, vrachtwagenchauffeur, Klein Heidestraat 69,
3370 Boutersem, Belg, die allen dit mandaat aanvaarden.

Gedaan te Bierbeek, op 15 december 2000.
(Get.) Ombelet Katleen, Robeyns Patrick, Van Inthout Geert,

Vermeulen Kristof.

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit de notulen van de vergadering
van de raad van beheer van 15 december 2000

Na de stichtingsvergadering van heden, 15 december 2000, zijn
de door de algemene vergadering benoemde beheerders van de
v.z.w. in vergadering samengekomen en hebben overeenkomstig
artikel 19 van de statuten de functies in de raad van beheer als volgt
vastgesteld :

Voorzitter : Vermeulen Kristof.
Ondervoorzitter : Robeyns Patrick.
Secretaris : Van Inthout Geert.
Schatbewaarder : Ombelet Katleen.

(Get.) Vermeulen Kristof, (Get.) Van Inthout Geert,
voorzitter. secretaris.

N. 1949 (24273)
L’essor Intellectuel,

Université populaire de Bruxelles-Ouest

1020 Bruxelles

Numéro d’identification : 123/22

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Suite à l’assemblée générale du 14 mars 2000 et à notre conseil
d’administration du 3 avril 2000, les mandats des administrateurs
sortants ont été renouvelés :

Il s’agit de :
Vice-présidente : Mermet, Paulette, rue Charles Moens 7,

1083 Ganshoren, respectivement Voyages Caisses Itendance.
Administrateur : Wouters, Clémy, variétés-théatre, avenue van

Overbeke 243a35, 1083 Ganshoren.
Vice-président : Contreras, Roger, grand voyages, avenue de la

Basilique 345/17, 1081 Koekelberg.

Nomination en qualité d’administrateur :
Il s’agit en qualité d’administrateur :
Milleville, Pierre, organisations ponctuelles, avenue Fr. Sebrechts

39/7, 1080 Molenbeek.
Van den Bergh, Maurice, directeur des fêtes, rue de Robiano 87,

1030 Bruxelles.

Modification :
Mariën, Georges, directeur des conférences, square du Cente-

naire 41, 1083 Ganshoren, administrateur délégué et rédacteur du
bulletin.

Décès :
Secrétaire : Clerebau, Robert, rue J. Besme 115, 1081 Koekelberg.
Administrateur : Langolf, Eugène, avenue de la Réforme 74/50,

1083 Ganshoren.

Démission :
Administrateur : Meurisse, Raymonde, avenue Liebrecht 72/8,

1090 Bruxelles.

(Signé) Fr. Vanderperren,
président.

N. 1950 (25419)
Jeugdhuis Limerick

Parklaan 159
2650 Edegem

Identificatienummer : 12300/81

WIJZIGING BENAMING — WIJZIGING STATUTEN
ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

De effectieve leden van de vereniging hebben op de buiten-
gewone algemene vergadering, d.d. 22 november 2000, met de
vereiste meerderheid overeenkomstig artikel 20 van de statuten,
besloten de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Jeugdhuis Noot-
uitgang ».

Bij besluit van de algemene vergadering van 22 november 2000,
werd de volledige beheerraad vervangen door de onderstaande
beheerders, die benoemd werden voor een termijn van drie jaar.

De raad van beheer is aldus met ingang van heden als volgt
samengesteld :

Hugens, Danny, drukker, Edegemsesteenweg 37, 2550 Kontich,
voorzitter.

Durieux, Michel, boekhouder, Baanvelden 20, 2550 Kontich,
ondervoorzitter.

De Roeck, Marga, student, Beekstraat 20, 2650 Edegem, secretaris.
Van Couteren, Jozef, industrieel ingenieur, Antwerpsesteen-

weg 170, 2550 Kontich, penningmeester.
Guinée, Luc, bediende, Altenastraat 28, 2550 Kontich.
Lenaerts, André, gepensioneerd bediende, Parklaan 112/1,

2650 Edegem.
Pittoors, Ben, bediende, Strijderstraat 47, 2650 Edegem.
Van de Casteele, Elke, student, Hoge Aardstraat 103, 2610 Wilrijk.

Edegem, 22 november 2000.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Marga De Roeck,
secretaris.

N. 1951 (25296)
Les Marmots

4140 Sprimont

Numéro d’identification : 1703/93

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Dr Maurice Bruwier, rue des Fawes 12,
4140 Louveigné.

Vice-présidente : Isabelle Lambion, rue du Doyard 4,
4920 Aywaille.

Secrétaire : Chantal Constant, rue Vieille Voie de Liège 22,
4140 Sprimont.

Trésorière : Myriam Degee, rue du Champay 1A, 4140 Sprimont.
Membres :

Sandra Castus, rue Awan Goza 38, 4920 Aywaille;
Nicolas Cahay, rue de Blindef 9, 4141 Louveigné;
Isabelle Flagothier, rue de la Houillière 15, 4140 Sprimont.
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N. 1952 (25758)
Vereniging voor Vreemdelingverkeer Krekengebied

9980 Sint-Laureins
Identificatienummer : 6022/75

WIJZIGING STATUTEN — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de v.z.w. « Vereniging voor
Vreemdelingverkeer Krekengebied » in algemene vergadering,
gehouden op 30 november 2000, gaat over tot volgende wijzi-
gingen :

Artikel 12 van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
d.d. 31 juli 1975 onder nummer 6022 wordt als volgt gewijzigd :
« De raad van beheer is samengesteld uit ten minste vier stemge-
rechtigde leden » in plaats van zes stemgerechtigde leden.

De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar Vlaming-
straat 7, 9980 Sint-Laureins t.n.v. Jozef Van Nuffel.

De vergadering noteert het onslag van volgende leden van de
bestuurraad :

Bruyninckx, Ferdinand, Sint-Jansstraat 57, 9982 Sint-Jan-in-
Eremo.

De Cuyper, Omer, Sint-Margrietestraat 113, 9981 Sint-Margriete.
De Pauw, Julien, Zuidstraat 5, 9970 Kaprijke.
De Meyer, Edith, Hollekenstraat 3, 9960 Assenede.
Buysse, Noël, Kloosterlandstraat 3, 9968 Bassevelde.
Lancriet, Gilbert, Verbindingstraat 6, 9968 Bassevelde.
Als leden van de raad van beheer worden volgende personen

herkozen met toewijzing van volgende taken :
Voorzitter : Herman Vandevelde, Moershoofde 5, 9980 Sint-

Laureins.
Ondervoorzitter : Ghislain De Backer, Comer-Graafjansdijk 10,

9981 Sint-Margriete.
Penningmeester : Jozef Van Nuffel, Vlamingstraat 7, 9980 Sint-

Laureins.
Secretaris : Etienne Lybaert, Warande 46, 9982 Sint-Jan-in-Eremo.

(Get.) Herman Vandevelde, (Get.) Etienne Lybaert,
voorzitter. secretaris.

N. 1953 (26074 — 26074P)
Capriccio

Forelstraat 34
9000 Gent

Identificatienummer : 1953/2001

STATUTEN
Het jaar tweeduizend, op vijf december, te Gent (Sint-

Amandsberg), in het kantoor van ondergetekende notaris Angélique
Vandaele.

Voor Ons, Meester Angélique Vandaele, notaris ter standplaats
Sint-Amandsberg, thans Gent.

Zijn verschenen :
1. de heer Ooms Hans Jozef Maria, zonder beroep,

echtgescheiden, wonende te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 362;
2. de heer Boxstael Geert Henri Lisette, zonder beroep, onge-

huwd, wonende te 9000 Gent, Forelstraat 34;
3. Mevr. De Beir Anna, zonder beroep, echtgenote van de heer

Fernand Vandekerckhove, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Berkenbosdreef 4,
allen van Belgische nationaliteit.

Welke comparanten ons verzocht hebben onderhavige statuten op
te stellen van een vereniging zonder winstoogmerk die zij verklaren
onder hen op te richten overeenkomstig de wet van zevenentwintig
juni negentienhonderd eenentwintig.

TITEL I. — Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « Capriccio ».
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd

te 9000 Gent, Forelstraat 34.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van beheer

naar iedere andere plaats.
Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd

worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL II. — Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. het promoten en verspreiden van kunst en cultuur in het

algemeen en meer specifiek van muziek en muziekbeluistering.
2. het organiseren van cursussen en lezingen in verband met

filosofie, cultuurgeschiedenis en alle vormen van kunst, alsmede
van aanverwante activiteiten zoals kamerconcerten, enzomeer.

Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel. Zij kan onder meer haar medewer-
king verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel
overeenstemt.

TITEL III. — Leden
Art. 4. De vereniging bestaat uit actieve leden en eventueel

toetredende leden.
Art. 5. Zijn actief lid.
1. zij die bij deze akte verschijnen;
2. ieder persoon die, voorgesteld door minstens één actief lid, als

dusdanig wordt toegelaten bij beslissing genomen door de alge-
mene vergadering met twee/derden van de aanwezige stemmen.

De rechten van de actieve leden vloeien voort uit de statuten en
de reglementen van de vereniging, alsook uit de wet van zevenent-
wintig juni negentienhonderd eenentwintig.

De toetredende leden genieten slechts van de rechten die hun zijn
toegekend door de statuten of door de reglementen van de vereni-
ging.

Art. 6. Ieder persoon die toetredend lid wenst te worden moet
een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van beheer. De raad
van beheer beslist soeverein over zijn toetreding.

Art. 7. De actieve en toetredende leden zijn vrij zich op ieder
ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun
ontslag te geven aan de raad van beheer.

Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat de verschuldigde
bijdragen niet betaalt binnen de maand van een herinnering die
hem bij aangetekende brief wordt toegestuurd.

De uitsluiting van een actief of toetredend lid kan slechts uitge-
sproken worden door de algemene vergadering met een meerder-
heid van twee/derden der aanwezige stemmen. De beheerraad
mag, tot de beslissing van de algemene vergadering de leden
schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige
inbreuk op de statuten of op de normen in verband met de eer of de
wellevendheid.

Art. 8. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen
of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen enkel recht
doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

Zij kunnen staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch
boedelbeschrijving eisen of vorderen.

TITEL IV. — Bijdragen
Art. 9. De toetredende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het

bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij
kan niet meer bedragen dan honderd vijfentwintig (125) Euro of
vijfduizend (BEF 5 000) Belgische frank.

TITEL V. — Algemene vergadering
Art. 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle

actieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van beheer. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per
jaar worden bijeengeroepen, zoals voorzien in artikel 27 van deze
statuten.

Art. 11. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
1. het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de

vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen terzake.

2. het recht om de beheerders te benoemen en te herroepen.
3. het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren.
4. het recht om, alle andere machten die haar voorbehouden zijn

door de wet of de statuten uit te oefenen.
Art. 12. De actieve leden worden samen uitgenodigd op de

algemene vergadering door de voorzitter van de raad van beheer.
Zij kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een actief of
toetredend lid. De uitnodigingen worden gedaan bij een schrijven
dat tenminste acht dagen vóór de vergadering dient verstuurd te
worden. Zij maken melding van de agenda, alsook van de dag, het
uur en de plaats van de vergadering.
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Art. 13. De vergadering moet uitgenodigd worden door de raad
van beheer wanneer twee actieve leden erom verzoeken.

Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één actief
lid op de agenda geplaatst te worden.

Art. 14. Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering
gelijk stemrecht.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid
van de tegenwoordige stemmen, behalve in de gevallen waarin er
anders wordt over beslist door de wet of de onderhavige statuten.

Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van
de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in een register van de processen-verbaal die onderte-
kend worden door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder
verplaatsing inzage kunnen van nemen.

Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht
worden van belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden
binnen de maand in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad. Dit
geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van
beheerders.

TITEL VI. — De raad van beheer

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit minstens drie beheerders, die benoemd worden en herroep-
baar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden onder
de actieve leden.

De raad beslist geldig zodra twee/derden van zijn leden
aanwezig is.

Art. 18. De duur van het mandaat is vastgesteld op drie jaar. Bij
het openvallen van een mandaat wordt een voorlopig beheerder
benoemd om het mandaat van degene die hij vervangt te beëin-
digen.

De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 19. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, even-
tueel een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen
door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige beheerder.

Art. 20. De beslissingen van de beheerraad worden genomen
met de meerderheid der stemmen van de aanwezige beheerders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Van de beslissingen van de raad van beheer worden notulen
opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris en ingeschreven worden in een speciaal register. De
uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 21. De raad van beheer heeft de meest uitgestrekte machten
om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere
machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en
contracten verlijden en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle
roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of
met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van
om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen
en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle
machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al
dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel
als eiser of als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en
herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring
gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij
banken; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals
het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijving-
of transferorders of elk ander betalingsmandaat, een banksafe in
huur nemen; alle door de vereniging verschuldigde sommen
betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al
dan niet aangetekende verzekerde brieven, telegrammen en colli’s
afhalen; alle postwissels of postassignaties of -kwijtingen innen.

Art. 22. De raad van beheer kan onder zijn verantwoordelijkheid
het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoor-
diging wat dit bestuur betreft, overdragen aan een van zijn leden of
aan een niet-lid, waarvan hij de machten en eventueel het salaris
vaststelt.

Art. 23. De akten die de vereniging verbinden, andere dan de
akten van dagelijks bestuur van de vereniging, worden, behoudens
bijzondere delegatie door de raad van beheer, ondertekend door
twee beheerders samen handelend die hun bevoegdheid niet
moeten verantwoorden ten aanzien van derden.

Art. 24. De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie,
geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verant-
woordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt koste-
loos waargenomen.

TITEL VII. — Huishoudelijk reglement

Art. 25. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van
beheer aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzi-
gingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement
aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de
aanwezige stemmen.

TITEL VIII. — Diverse bepalingen

Art. 26. Het dienstjaar begint op één januari om te eindigen op
eenendertig december.

Het eerste boekjaar zal beginnen op heden en eindigen op
eenendertig december tweeduizend en één.

Art. 27. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begro-
ting van het volgende dienstjaar zullen jaarlijks onderworpen
worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering,
die zal gehouden worden op eenendertig maart van ieder jaar of de
onmiddellijk daarop volgende werkdag indien die dag op een
zaterdag, zondag of feestdag valt.

Art. 28. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene
vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten
alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschap-
pelijk bezit zal gegeven worden.

Deze beslissingen alsmede de naam, het beroep en adres van de
vereffenaar(s) zullen in het bijvoegsel van het Staatsblad gepubli-
ceerd worden.

Overgangsbepalingen

Alle oprichters worden benoemd tot beheerder.
Wordt benoemd tot voorzitter de heer Geert Boxstael, tot secre-

taris Mevr. Anna de Beir, en tot penningmeester de heer Hans Ooms,
allen voornoemd.

Overeenkomstig artikel 23 der statuten worden alle akten die de
vereniging verbinden, andere dan de akten van dagelijks bestuur
en behoudens bijzondere delegatie van de raad van beheer twee
beheerders samen handelend.

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de
hand van voormelde aangetoonde bewijskrachtige identiteitsbe-
wijzen.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op
de bijzondere verplichten aan de notaris opgelegd door artikel 9,
paragraaf 1 alina’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen
of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vast-
stelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De
notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige
wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens
hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat
zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
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De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar
behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.

Waarvan akte.
Gedaan en verleden datum en plaats als in hoofde dezer vermeld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht,

hebben de comparanten getekend met Ons, Notaris.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd te Gent 5, op elf december tweeduizend, boek 175,

blad 59, vak 14; drie rollen, vijf verzendingen, ontvangen duizend
frank (BEF 1 000), (Get.) J. Van Acker, Eerstaanwezend Inspecteur.

Voor eensluidende uitgifte :

(Get.) A. Vandaele,
notaris.

N. 1954 (20101 — 20101P)
L’Ilôt z’enfants

Chaussée de Namur 38A
1367 Grand-Rosière-Hottomont

Numéro d’identification : 1954/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
1. Peter John Hogben, architecte, chaussée de Namur 40,

1367 Grand-Rosière-Hottomont, Britannique, 64-03-01 515-44;
2. Marie-Claire Schepkens, décoratrice, chaussée de Namur 40,

1367 Grand-Rosière-Hottomont, Belge;
3. Catherine Charlier, enseignante, rue du Saussois 19,

1367 Grand-Rosière-Hottomont,
il est convenu de constituer une association sans but lucratif au sens
de la loi du 27 juin 1921, dont les statuts sont arrêtés comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social, objet, durée

Dénomination

Article 1er. L’association est dénommée ″L’Ilôt z’enfants ASBL″.

Siège social

Art. 2. Son siège social est établi dans la province de Brabant
Wallon.

Le siège social est actuellement établi à 1367 Grand-Rosière-
Hottomont, chaussée de Namur 38A.

Objet social

Art. 3. L’association a pour objet l’établissement et la gestion
d’un centre de loisirs créatifs familial et de garderie. L’association
peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet. Elle peut entre autres prêter son concours et
s’intéresser à toutes activités similaires à son objet.

Durée

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute de plein droit par le conseil
d’administration.

TITRE II. — Associés

Membres effectifs

Art. 5. L’Association se compose des comparants au présent acte
et de toute personne admise ultérieurement en qualité de membre.
Le nombre de membres ne pourra être inférieur à trois.

Conditions d’admission

Art. 6. La demande d’admission est adressée par écrit au conseil
d’administration qui statue souverainement sans avoir à justifier
d’un éventuel refus.

Démission ou exclusion

Art. 7. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par simple lettre leur démission au conseil
d’administration.

Les membres qui ne paient pas leur cotisation malgré deux
rappels sont réputés démissionnaires.

Si la démission d’un membre a pour conséquence de ramener le
nombre des associés sous le minimum fixé aux présents statuts, cette
démission ne pourra prendre effet qu’à compter du remplacement
de ce membre. L’exclusion d’un membre peut être prononcée par
l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des votes
valablement exprimés. Tout membre dont l’exclusion est proposée
est préalablement entendu par l’assemblée générale, s’il le souhaite.

Le membre dont l’exclusion est poursuivie se retire après avoir
été entendu pour permettre à l’assemblée générale de délibérer et
voter hors sa présence.

Les membres démissionnaires ou exclus et les ayants droit ou
héritiers des membres décédés n’ont aucun droit à faire valoir sur
l’avoir social.

Effets de l’admission

Art. 8. Toute admission emporte automatiquement l’adhésion
du nouveau membre aux statuts de l’association et aux règlements
édictés en conformité aux présents statuts.

Touts actes destinés à un membre lui seront valablement notifiés
au domicile indiqué par lui dans la demande d’admission ou au
dernier endroit qu’il aura fait connaı̂tre de façon expresse au conseil
d’administration.

Cotisation

Art. 9. Les membres paient une cotisation annuelle identique
dont le taux est fixé par le conseil d’administration. Trois cent francs
par membre adulte et deux cent francs par enfant de même parents.

Le montant de cette cotisation ne pourra être supérieur à
BEF 1 000 par famille.

Catégories de membres

Art. 10. Outre les membres associés, l’association pourra
comprendre des membres adhérents et des membres d’honneur
dont les droits et obligations sont fixés par le règlement d’ordre
intérieur. Les membres adhérents et les membres d’honneur
peuvent assister à l’assemblée générale, à titre de simples observa-
teurs et sans voix délibérative.

TITRE III. — Assemblée générale

Composition

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs de l’association.

Pouvoirs

Art. 12. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’associa-
tion.

Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par
la loi à savoir :

1. la modification des statuts;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des comptes et du budget;
4. l’exclusion des membres;
5. la dissolution de l’association.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’en se conformant aux

règles et procédures prévues aux articles 8 et 9 de la loi du
27 juin 1921.

Réunions

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit,
une fois par an, dans le courant du mois de décembre. Une
assemblée générale extraordinaire peut en outre être convoquée à
tout moment par le conseil d’administration, et doit l’être lorsqu’un
cinquième des associés en fait la demande.

Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le
conseil d’administration, par simple lettre adressée huit jours au
moins avant la réunion et contenant l’ordre du jour. Toute proposi-
tion signée par le vingtième des associés doit être portée à l’ordre
du jour. L’assemblée générale ne peut statuer sur un point non
prévu à l’ordre du jour.
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Tenue des assemblées
Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du

conseil d’administration ou, à défaut, par l’administrateur désigné
à cet effet par le conseil. Chaque membre dispose d’une voix déli-
bérative.

Un membre peut se faire représenter à l’assemblée par un autre
membre, sans que ce dernier puisse être titulaire de plus d’un
mandat. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des votes
valablement exprimés, sauf dans les cas expressément prévus par
les présents statuts ou par la loi.

En cas de partage des voix, la voix du président de l’assemblée
est prépondérante.

Publicité des décisions
Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées

dans un registre de procès-verbaux, signé par le président de
l’assemblée et un administrateur. Ce registre est conservé au siège
social; tous les membres effectifs peuvent en prendre connaissance
mais sans déplacement du registre.

Les décisions d’ordre individuel sont éventuellement portées à la
connaissance des tiers intéressés par courrier ordinaire, signé par le
président.

TITRE IV. — Conseil d’administration

Composition
Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé

d’au moins 5 administrateurs, choisis parmi les membres. Ils sont
nommés et révoqués en tout temps par l’assemblée générale, par un
vote à la majorité des deux tiers. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.

Durée du mandat
Art. 17. La durée du mandat est illimitée.
En cas de vacance au cours d’un mandat, l’administrateur nommé

par l’assemblée générale pour y pourvoir, achève le mandat de celui
qu’il remplace.

Toute démission qui entraı̂nerait la réduction du nombre des
administrateurs en-dessous du nombre minimal requis, ne pourra
avoir d’effet avant le remplacement de l’administrateur démission-
naire.

Fonctionnement
Art. 18. Le conseil peut désigner en son sein un président, un

vice-président, un trésorier et un secrétaire ou l’un d’entre eux
seulement. Un même administrateur peut être nommé à plusieurs
fonctions.

Pouvoirs
Art. 19. Le conseil d’administration possède tous les pouvoirs

d’administration et de gestion de l’association, et ce compris aliéner,
hypothéquer et effectuer tous les actes relatifs à la propriété sous
réserve des compétences attribuées à l’assemblée générale.

Gestion journalière
Art. 20. La gestion journalière de l’association est assurée par un

comité de gestion composé du président, du secrétaire et du tréso-
rier du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut, en outre, sous sa responsabilité,
déléguer certains de ses pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses
membres ou à un associé.

Réunions
Art. 21. Le conseil se réunit chaque fois que les nécessités de

l’association l’exigent et chaque fois qu’un de ses membres en fait la
demande. Les convocations sont faites par téléphone.

La convocation contient l’ordre du jour.

Délibérations
Art. 22. Le conseil délibère valablement dès que les 2/3 de ses

membres sont présents. Les administrateurs absents ne peuvent se
faire représenter. Les décisions du conseil d’administration sont
prises à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le
remplace est prépondérante.

Publicité des décisions
Art. 23. Les procès-verbaux des réunions du conseil sont établis

par le secrétaire ou, à défaut, par l’administrateur désigné à cet effet.
Ces procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion suivante du
conseil. Les décisions du conseil d’administration sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signé par le président et le
secrétaire. Ce registre est consigné au siège social.

Représentation

Art. 24. Les actes qui engagent l’association, autres que de
gestion journalière, sont signés par le président et le secrétaire ou,
en cas de délégation spéciale du conseil, par l’administrateur.

Responsabilité et rémunération

Art. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Leurs émoluments sont fixés par
l’assemblée générale.

TITRE V. — Dispositions diverses

Règlement d’ordre intérieur

Art. 26. Un règlement d’ordre intérieur sera présenté par le
conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par
l’assemblée générale statuant à la majorité simple des votes vala-
blement exprimés.

Exercice social

Art. 27. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera au jour de la
signature des présents statuts pour se terminer le 31 décembre 2000.

Budgets et comptes

Art. 28. Les comptes de l’exercice social écoulé et le budget de
l’exercice suivant seront annuellement soumis par le conseil d’admi-
nistration à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du mois
de décembre.

Vérificateur aux comptes

Art. 29. Chaque année, l’assemblée générale désignera un véri-
ficateur aux comptes chargé de vérifier les comptes de l’association
et le réalisme du budget proposé. Celui-ci pourra être l’un de ses
membres, un expert comptable, un réviseur d’entreprises ou un
avocat.

Dissolution

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, qui ne seront pas nécessaire-
ment associés, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments
éventuels et indiquera souverainement l’affectation à donner à
l’actif net de l’avoir social.

Cet actif net sera attribué à une association ou un groupement
poursuivant des buts similaires à ceux de l’association.

Loi applicable

Art. 31. Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établis-
sements d’utilité publique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à l’adoption des statuts figurant ci-dessus, l’assemblée géné-
rale a élu ce jour en qualité d’administrateurs :

1. Peter John Hogben, architecte, chaussée de Namur 40,
1367 Grand-Rosière-Hottomont, président.

2. Marie-Claire Schepkens, décoratrice, chaussée de Namur 40,
1367 Grand-Rosière-Hottomont, trésorière.

3. Catherine Charlier, enseignante, rue du Saussois 19,
1367 Grand-Rosière-Hottomont, secrétaire.
qui acceptent leur mandat.

Fait à Namur, le 13 septembre 2000.

(Signé) Peter J. Hogben,
président.

(Signé) Marie-Claire Schepkens, (Signé) Catherine Charlier,
trésorière. secrétaire.
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N. 1955 (24993)
Virgo Sapieninstituut

Heldenplein 3
1840 Londerzeel

Identificatienummer : 3824/55

RAAD VAN BEHEER — ONTSLAG — BENOEMING

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk, Virgo Sapiens-
instituut, te Londerzeel, Heldenplein 3, bijeengekomen in de alge-
mene vergadering van 18 september 2000, hebben het ontslag
aanvaard van Vandervelden, Jacoba, kloosterlinge, Isabellaplein 15,
te Scherpenheuvel.

Als nieuwe beheerder werd aangesteld : Anne Verlinden, kabi-
netschef, te Londerzeel, Kattestraat 10.

De huidige raad van beheer is nu als volgt samengesteld :
Vervloet, Louis, priester, Brusselsestraat 57, te Londerzeel.
De Maeyer, Clementine, kloosterlinge, Heldenplein 6, te Londer-

zeel.
Van Muylder, Maria, gepensioneerde, Geerakker 49, te Londer-

zeel.
Schouwers, Marc, ingenieur, Koolmeesstraat 19, te Londerzeel.
Cnapelinckx, François, gepensioneerde, Acacialaan 27, te Londer-

zeel.
Verlinden, Anne, kabinetschef, Kattestraat 10, te Londerzeel.
De leden van de raad van beheer hebben onder elkaar aangesteld

als :
Voorzitter : Vervloet, Louis.
Secretaris : De Maeyer, Clementine.
Schatbewaarder : Van Muylder, Maria.

Londerzeel, 18 september 2000.

Gelijkluidend verklaard :

(Get.) De Maeyer, Clementine, (Get.) Vervloet, Louis,
secretaris. voorzitter.

N. 1956 (24784)
Association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des

distributeurs de savons, cosmétiques, détergents, produits
d’entretien, d’hygiène et de toilette, colles et produits connexes.

Square Marie-Louise 49
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 10385/77

MODIFICATION AUX STATUTS
NOMINATIONS — RÉÉLECTION

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2000

Conformément aux dispositions des articles concernés des statuts,
les membres se sont prononcés, à l’unanimité, pour les modification
suivantes des statuts :

Article 3 § 2. Ajouter le mot« Fedichem » entre « ... section
professionnelle » et « Fédération des Industries chimiques .»

Article 6. Remplacer l’article par la disposition suivante :
« §1 a) Peut demander son adhésion à l’association, en tant

qu’associé effectif, toute personne physique ou morale qui exerce
une activité de production ou de distribution dans le domaine des
savons, cosmétiques, détergents, produits d’entretien, colles, adhé-
sifs, masses d’étanchéité, produits d’hygiène, de toilette et de
dermopharmacie, allumettes, produits à base de cellulose et
produits connexes.

b) Peut également demander son adhésion à l’association en tant
qu’associé effectif, toute personne physique ou morale qui fournir
et les acides gras, glycérine et/ou agents de surface comme matières
de base utilisées dans les industries des produits finis repris au
point a).

c) Peut demander son affiliation, en tant qu’associé adhérent,
toute personne physique ou morale qui fournit des ingrédients
utilisés dans les industries de produits finis repris au point a) et
autres ingrédients que ceux repris au point b) ci-dessus.

L’affiliation à Fedichem est requise pour les personnes répondant
aux critères contenus dans ce paragraphe.

§ 2. Peut demander son affiliation, en tant qu’associé adhérent
toute personne physique ou morale à laquelle l’association peut
rendre des services ou en état de rendre des services à l’association
et qui ne réunit pas les conditions pour être membre de Fedichem.

§ 3. Le conseil d’administration pourra déterminer les critères de
participation des différentes catégories d’associés aux activités de
l’association. »

Article 7. Ajouter les mots « à assemblée générale » entre « ... sont
représentés » et « par un mandataire... »

Article 10 § 2. Remplacer l’alinéa par la disposition suivante :
« Le conseil d’administration constate la réalisation des condi-

tions prévues au présent article .»
Article 11. Ajouter les mots « ou de Fedichem » entre « ... aux

décisions de l’association » et « peut être exclu... .»
Ajouter l’alinéa suivant :
« Le conseil d’administration constate la réalisation des condi-

tions prévues au présent article ».
Article 13 § 2. Remplacer le mot « quatre » par « cinq ».
Article 14. Point 2. Remplacer les mots « sur proposition du

conseil d’administration » par « à la majorité qualifiée des membres
présents ou représentés ».

Point 7. Remplacer les mots « le règlement » par « les règle-
ments ».

Article 18. Ajouter les chiffres « 14.2 » entre 11 et 17 et « 22 » entre
20 et « des statuts ».

Article 22. Remplacer l’article par la disposition suivante :
« Les membres du conseil d’administration sont nommés par

l’assemblée général à la majorité qualifiée des membres présents ou
représentés. Ne peuvent être membres du conseil que les personnes
faisant partie de la Direction générale d’une entreprise affiliée, pour
autant qu’elles exercents une fonction exécutive. Le conseil d’admi-
nistration se compose de douze membres au moins et de vingt-
quatre membres au plus. Le conseil se renouvelle par tiers tous les
ans. Le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au
remplacement de tout membre dont le mandat viendrait à être
vacant, la désignation définitive appartenant à l’assemblée générale.
Le nouveau nommé achève le mandat de celui qu’il remplace. »

Article 23 § 1. Ajouter les mots « ou au bureau » entre « ... à
l’assemblée » et « par les présents statuts. »

Article 24. Remplacer l’article par la disposition suivante :
« Le conseil d’administration élit à la majorité qualifiée des

membres présents ou repréntés le ou les vice-présidents de l’asso-
ciation et un administrateur-trésorier. »

Article 26. Remplacer les mots « tout autre membre » par
« l’administrateur le plus âgé ».

Article 27. Remplacer le premier alinéa par la disposition
suivante :

« La composition du bureau doit refléter les intérêts des membres
par secteur(s) d’activités. A cette fin, il est constitué par le président,
le ou les vice-présidents, l’administrateur-trésorier, un ou plusieurs
membres du conseil d’administration et de la personne chargée de
la gestion journalière.

Il peut inviter en son sein toute personne pouvant l’éclairer. »
Article 28. Remplacer dans la dernière phrase le mot « une » par

« deux procurations ».
Article 30. Remplacer l’alinéa deux par la disposition suivante :

« Cette personne assiste avec voix consultative aux réunions du
conseil d’administration. »

Article 31. L’alinéa premier est remplacé par la disposition
suivante :

« Les actes qui engagent l’association à l’égard des tiers et qui ne
relèvent pas de la gestion journalière sont signés soit par un membre
du bureau et par une personne chargée de la gestion jounalière, soit
par deux membres du bureau, lesquels n’auront pas à justifier
vis-à-vis des tiers des pouvoirs qui leur sont donnés à cette fin. »

Au second alinéa, les mots « d’une personne déléguée... » sont
remplacés par « de la personne déléguée... » et les mots « ... ou toute
autre personne chargée de cette tâche » sont supprimés.

Un alinéa trois est ajouté et libellé comme suit : « Les actions
judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies à
la diligence du président ou, à son défaut, d’un vice-président et de
la personne chargée de la gestion journalière après approbation du
conseil d’administration ou, en cas d’urgence, du bureau. »

Article 38. L’alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
« Ils auront tous les pouvoirs prévus par les articles 183 à 195 du

code des sociétés »
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Article 39. Les mots « par catégories de produits » contenus dans
le premier alinéa sont supprimés.

Article 40. Les mots « et ceux de Fedichem » sont ajoutés en fin
de l’article.

Article 41. Ce nouvel article est rédigé comme suit :
« les associés s’engagent à repondre dans les délais fixés à toute

enquête statistique annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle
que le conseil d’administration estime nécessaire pour les besoins
de l’association et/ou la représentativité du secteur. »

Article 42. Cet article est remplacé par une disposition transitoire
rédigée comme suit : « Comme tous les administrateurs ont été élus
lors de l’assemblée de 1999, à titre transitoire, un tiers des mandats,
par tirage au sort, viendra à échéance lors de l’assemblée générale
de l’an 2000, un deuxième tiers à l’assemblée générale de 2001,
quant au reste, les mandats viendront à échéance en 2002 soit après
trois ans. »

Conformément au nouvel article 42 des statuts, l’assemblée a élu
ou réélu pour un terme de trois ans les huit administrateurs
suivants :

MM. P. Bostoen (Christeyns n.v.), De Bisschop (Ato Findley
Belgium n.v.), B. de Limon (Eres-H. Products-Sapoli n.v.), M. Fruy-
thof (Shiseido GmbH), J. Moureau (Moureau s.a.), E. Nicoletti
(Group Riem s.p.r.l.), R. Potters (Luhns Detergents n.v.), G. Vande-
rkelen (Colgate Palmolive Belgium s.a.).

Pour extrait conforme :

(Signé) Paulette Halleux,
secrétaire générale.

Belgisch-Luxemburge Vereniging van de producenten en
verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen,
onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen
en aanverwante producten

Maria-Louizasquare 49
1000 Brussel

Identificatienummer : 10385/77

WIJZIGING STATUTEN
BENOEMINGEN — HERKIEZING

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene buitengewone vergadering van 7 juli 2000

Overeenkomstig met de bepalingen van de betrokken artikelen
van de statuten, hebben de leden zich eenparig uitgesproken tot de
volgende wijzigingen van de statuten.

Artikel 3 § 2. Toevoeging van het woord « Fedichem » tussen
« ...beroepssectie van » en « Federatie der Chemische Nijverheid... »

Artikel 6. Vervanging van het artikel door de volgende bepaling :
§ 1 a) Mag vragen als werkend lid tot de vereniging toe te treden,

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een productie- of
distributieactiviteit uitoefent op het gebied van zepen, cosmetica,
wasmiddelen, onderhoudsproducten, lijmen, kleefstoffen,
afdichtingsmassa’s, hygiëne-, toilet- en dermofarmacieproducten,
lucifers, producten op basis van cellulose en aanverwante
producten.

b) Mag eveneens vragen als werkend lid tot de vereniging toe te
treden, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die vetzuren,
glycerine en/of tensio-actieve stoffen als grondstoffen aanlevert aan
de bedrijven die eindproducten vervaardigen zoals vermeld in punt
a).

c) Mag vragen als buitengewoon lid tot de vereniging toe te
treden, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ingrediënten
aanlevert aan de bedrijven die eindproducten vervaardigen zoals
vermeld in punt a) en andere ingrediënten dan diegene bedoeld in
punt b) hierboven.

Lidmaatschap van Fedichem is vereist voor alle personen die
voldoen aan de voorwaarden opgesomd in deze paragraaf.

§ 2 Mag vragen als werkend lid tot de vereniging toe te treden,
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de vereniging
diensten kan bewijzen of die in staat is diensten te bewijzen aan de
vereniging, en die niet voldoet aan de voorwaarden om lid te
worden van de Fedichem.

§ 3 De beheerraad zal de criteria kunnen bepalen van de deelne-
ming van de verschillende categorieën leden aan de activiteiten van
de vereniging.

Artikel 7. Toevoeging van de woorden « op de algemene verga-
dering » tussen « rechtspersonen zijn » en « vertegenwoordigd »

Artikel 10 § 2Vervanging van de alinea door de volgende bepa-
ling :

« De beheerraad stelt vast of aan de in onderhavig artikel gestelde
voorwaarden, voldaan is. »

Artikel 11. Toevoeging van de woorden « of van Fedichem »
tussen « ...vereniging » en « kan worden uitgesloten... ».

Toevoeging van de volgende alinea :
« De beheerraad stelt vast of aan de in onderhavig artikel gestlede

voorwaarden, voldaan is. »
Artikel 13 § 2. Vervanging van het woord « vier » door « vijf ».
Artikel 14. Punt 2 : vervanging van de woorden « op voorstel van

de beheerraad » door « bij gekwalificeerde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. »

Punt 7 : vervanging van de woorden « het reglement » door « de
reglementen ».

Artikel 18. Toevoeging van de cijfers « 14.2 » tussen « 11 » en
« 17 » en « en 22 » tussen « 20 » en van de statuten.

Artikel 22. Vervanging van het artikel door de volgende bepaling :
« De leden van de beheerraad worden door de algemene vergade-
ring benoemd bij gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.

Kunnen enkel lid worden van de raad, personen die tot de
algemene directie van een aangesloten onderneming behoren, voor
zover zij er een effectieve bestuursfunctie uitoefenen. De beheerraad
bestaat uit minstens twaalf en hoogstens vierentwintig leden. Om
het jaar wordt de beheerraad voor een derde vernieuwd. De beheer-
raad kan tijdelijk voorzien in de vervanging van elk lid waarvan
het mandaat vacant zou komen. De definitieve aanstelling is dan
een zaak van de algemene vergadering. Het nieuw benoemde lid
voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt. »

Artikel 23 § 1. Toevoeging van de woorden « of aan het bureau »
tussen « ...vergadering » en « zijn voorbehouden »

Artikel 24. Vervanging van het artikel door de volgende bepaling :
« Bij gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegen-

woordigde leden kiest de beheerraad in eigen schoot de ondervoor-
zitter(s) van de vereniging alsook een beheerder penningmeester ».

Artikel 26. Vervanging van de woorden « elk ander lid » door « de
oudste beheerder »

Artikel 27. Vervanging van de twee eerste alineas door de
volgende bepalingen :

« De samenstelling van het bureau dient de belangen van de
leden van activiteiten- sector(en) te weerspiegelen. Hiertoe wordt
het bureau gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de
beheerder-penningmeester, één of meer leden van de beheerraad en
de persoon die instaat voor het dagelijks beheer. Hij kan desgevallen
mensen uitnodigen om hem voor te lichten. »

Artikel 28. Vervanging in de laatste zin het woord « één » door
« twee ».

Artikel 30. Vervanging van de twee alinea door de volgende bepa-
ling :

« Deze persoon woont met adviserende stem de vergaderingen
van de beheerraad bij. »

Artikel 31 voorgesteld. De eerste alinea wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« De handelingen die de vereniging ten overstaan van derden
binden en die niet onder het dagelijks beheer vallen, worden
ondertekend ofwel door een lid van het bureau en door de persoon
die instaat voor het dagelijks beheer, ofwel door twee leden van het
bureau, die de bevoegdheden die hen daartoe verleend zijn, ten
opzichte van derden niet hoeven te verantwoorden ».

In de twee alinea, zijn de woorden « ... of van elke andere persoon
die met deze taak is gelast » geschrapt.

Een derde alinea wordt toegevoegd en als volgt opgesteld :
« Rechtsvorderingen, zowel als verwerende dan wel als eisende
partij, worden ingesteld op benaarstiging van de voorzitter, of bij
diens ontstentenis, van een ondervoorzitter of de persoon die
instaat voor het dagelijks beheer na goedkeuring door de beheer-
raad, of in dringende gevallen, het bureau »

Artikel 38. De tweede alinea wordt door de volgende bepaling
vervangen :

« Zij zullen alle bevoegdheden hebben, voorzien in artikel 183 tot
195 van het Wetboek op de Vennootschappen ».

Artikel 39. In de eerste alinea, worden de woorden « per categorie
van de producten » geschrapt.
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Artikel 40. De woorden « en die van Fedichem » worden op het
eind toegevoegd.

Artikel 41. Dit nieuw artikel wordt als volgt opgesteld :
« De leden verbinden zich ertoe om binnen de gestelde termijnen

te antwoorden op elk jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of
maandeljks statistisch onderzoek dat de beheerraad nodig acht voor
de noden van de vereniging en/of de representativiteit van de
sector ».

Artikel 42. Dit artikel wordt door de overgangsmaatregel als volgt
vervangen :

« Doordat alle beheerders op de vergadering van 1999 verkozen
werden, ten overgangstitel, zal een derde van de mandaten, per
loting, op de algemene vergadering van 2000 vervallen, een tweede
derde op de vergadering van 2001, wat de rest betreft, zullen de
mandaten in 2002 vervallen hetzij na drie jaar. »

Overeenkomstig met het nieuw artikel 42 van de statuten, worden
de acht volgende beheerders voor drie jaar door de vergadering
verkozen of herkozen :

De heren P. Bostoen (Christeyns n.v.), De Bisschop (Ato Findley
Belgium n.v.), B. de Limon (Eres-H. Products-Sapoli n.v.), M. Fruyt-
hof (Shiseido GmbH), J. Moureau (Moureau s.a.), E. Nicoletti
(Group Riem s.p.r.l.), R. Potters (Luhns Detergents n.v.), G. Vander-
kelen (Colgate Palmolive Belgium s.a.).

Voor conform uittreksel :

(Get.) Paulette Halleux,
secretaris-generaal.

N. 1957 (25318)
Archaios

Grand-Chemin 108d
7531 Havinnes (Tournai)

Numéro d’identification : 1921/90

DISSOLUTION — NOMINATION DE LIQUIDATEUR
LIQUIDATION

Dissolution anticipée

D’un acte reçu par le notaire François Dubuisson de Tournai
(Maulde) sousigné, le 13 décembre 2000, il résulte que l’assemblée a
décidé la dissolution anticipée de l’association et sa mise en
liquidation. Elle a désigné en qualité de liquidateur, M. Etienne
Guisset, cadre commercial, domicilié à Havinnes (Tournai), Grand-
Chemin 108d, associé. Il a pour mission de réaliser l’actif, d’apurer
le passif et de transférer l’éventuel actif net disponible à l’association
sans but lucratif « Fondation Pasquier Grenier » ayant son siège à
Tournai, rue des Jésuites 43.

Ensuite, le liquidateur a fait rapport à l’assemblée qui a approuvé
les comptes de liquidation, disponible devait être remis à l’a.s.b.l.
« Fondation Pasquier Grenier » précitée.

Fait à Maulde, le 14 décembre 2000.

Pour extrait analytique conforme :

(Signé) François Dubuisson,
notaire.

N. 1958 (14143)
« Da Young Boyiz Productions »

1060 Bruxelles
Numéro d’identification : 17063/2000

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Le conseil d’administration de « Da Young Boyiz Productions »,
a.s.b.l., a décidé d’un commun accord et à l’unanimité de procéder
aux changements des personnes suivantes en qualité d’administra-
teur.

Il a été convenu que :
1. M. Nzamba, Valère, artiste, domicilié rue d’Ecosse 53, à Saint-

Gilles (1060 Bruxelles), Zaïrois, n° C.I. FZY 266 139, ne fera plus
partie du conseil d’administration à la date de ce jour.

2. M. Nganga, Emmanuel André, artiste, domicilié rue de la
Source 25, à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Angolais, n° C.I.
QDF 124 882, ne fera plus partie du conseil d’administration à la
date de ce jour.

Le remplacement de ces deux personnes aura été effectué respec-
tivement dans le chef des personnes reprises ci-dessous :

1. Mlle Job, Michèle, domiciliée rue de l’Est 27, à Schaerbeek
(1030 Bruxelles), Belge.

Mlle Job remplacera M. Nzamba en qualité d’administratrice-
secrétaire.

2. Mlle Dardiri, Kenza, domiciliée rue Breesch 14, à Laeken
(1020 Bruxelles), Belge.

Mlle Dardiri remplacera M. Nganga en qualité d’administratrice.

(Suivent les signatures.)

N. 1959 (22661)
Nieuwpoorttheater

9000 Gent
Identificatienummer : 2183/83

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel van de algemene vergadering van 30 september 2000

De algemene vergadering aanvaardt bij consensus als lid van de
raad van beheer :

Patrick Decoodt, Johan Valcke, Ingrid Van-
craeynest, Ignace van Dingenen, Jan Vermassen.

De algemene vergadering ontslaat bij consensus als lid van de
raad van beheer :

Marc Vabom en Tru Lefevere.
De raad van beheer is als volgt samengesteld :
Patrick Dedoodt, kaderlid, Kriekerijstraat 26,

9040 Sint- Amandsberg, Belg.
Marijke Mahieu, juridsch adviseur, Grensstraat 171, 9032 Gent,

Belg.
Johan Valcke, kunsthistoricus, B. Spaelaan 14, 9000 Gent, Belg
Ingrid Vancraeynest, adjunct secretaris-generaal, Hutsepot-

straat 103, 9052 Zwijnaarde, Belg.
Stefanie Van Biesen, mediaplanner, Leeuwstraat 29, 9000 Gent,

Belg.
Ignace Van Dingenen, directeur, Stationsstraat 26, 9850 Nevele,

Belg.
Jan Vermassen, adviseur, Eekhout 32, 9000 Gent, Belg.

(Get.) Patrick Decoodt,
voorzitter.

N. 1960 (25529)
Handelsgebuurtekring ’t Zand -

Vrijdagmarkt - Beursplein - West Brugge

8000 Brugge
Identificatienummer : 6033/87

ONTSLAG — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

Bij besluit van de algemene vergadering die gehouden werd op
12 september 2000, is het ontslag aanvaard van de voltallige raad
van bestuur en zijn tot beheerders benoemd :

1. De heer Francis Vandendorpe, wonende te 8000 Brugge,
Hoefijzerlaan 16.

2. De heer Eric Lowyck, wonende te 8000 Brugge, Leemput-
straat 12, bus 2.

3. De heer Johan Bogaert, wonende te 8000 Brugge, ’t Zand 16.
4. Mevr. Patricia Depre, wonende te 8000 Brugge, Leemput-

straat 12, bus 2.
5. De heer Hervé Depoorter, wonende te 8000 Brugge, ’t Zand 15.
6. De heer Martin Strubbe, wonende te 8000 Brugge, Vrijdag-

markt 5.
7. Mevr. Dorine Prinzie, wonende te 8000 Brugge, ’t Zand 12.
8. De heer Frederic Degrim, wonende te 8000 Brugge, ’t Zand 21.
9. De heer Hubert De Grande, wonende te 8000 Brugge,

Hauwersstraat 5.
10. De heer Guy Lootens, wonende te 8000 Brugge, Boeverie-

straat 2.
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De beheerders hebben de heer Francis Vandendorpe tot voor-
zitter, de heer Johan Bogaert tot secretaris en de heer Frederick De
Grim tot penningmeester, benoemd.

Tot gemachtigd beheerder, belast met het dagelijks bestuur, is
benoemd : de heer Francis Vandendorpe.

N. 1961 (22841)
Centrum voor Industriële Toepassingen,

afgekort : « C.I.T. »

2440 Geel

Identificatienummer : 3184/81

RAAD VAN BEHEER

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk, « Centrum
voor Industriële Toepassingen », in gewone algemene vergadering
bijeengekomen, te Geel, op 27 oktober 2000, hebben het ontslag van
de heer J. Deleuil aanvaard.

Zij hebben voor een termijn van zes jaar tot leden van de raad
van beheer benoemd :

Gestels, Willy, erevoorzitter, Molenstede.
Martens, Paul, ere-algemeen directeur, Geel.
Schoenmakers, Robert, hoogleraar, Linden.
Vaes, Maurice, algemeen directeur, Noorderwijk.
Verwimp, Julius, eredirecteur, Geel.
Dezen hebben onder elkaar aangeduid als :
Voorzitter en afgevaardigd beheerder : Martens, Paul.
Secretaris : Vaes, Maurice.

Geel, 27 oktober 2000.

Echt verklaard :

(Get.) Martens, Paul, (Get.) Vaes, Maurice,
voorzitter. secretaris.

N. 1962 (23972)
Koninklijke Lijnvissersclub « De Meyvis »

Hoevelei 134
2630 Aartselaar

Identificatienummer : 5126/93

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Ontslag :
De algemene vergadering van 10 november 2000, heeft het

ontslag aanvaard van :
Burmensky, Henadi, A. Van Daelestraat 33, te 2610 Wilrijk.
Van Wouwe, Marc, Sint-Bernardsesteenweg 928, te 2660 Hoboken.

Benoeming :
De algemene vergadering van 10 november 2000, heeft de toe-

treding tot de raad van bestuur goedgekeurd van :
Allains, Marc, bediende, Pierstraat 95, te 2550 Kontich.
Stapper, Martine, bediende, Doornstraat 259/4, te 2610 Wilrijk.
Volgende nieuwe raad van bestuur vervangt de vorige :
Cautereels, Urbain, als voorzitter.
Smets, Eduard, als ondervoorzitter.
Allains, Marc, als secretaris.
Goyvaerts, Guy, als penningmeester.
Leden :
Raaijmakers, Leo; Stapper, Martine; Van Camp, Jozef; Van Kelst,

Camiel; Verbert, François.

(Get.) Allains, Marc,
secretaris.

N. 1963 (24413)
K.F.C. Kattenbos Sport

3920 Lommel

Identificatienummer : 466/78

ONTSLAGNEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Algemene statutaire vergadering van 16 november 2000

De heer Gerits, Jan, Loomans, Pierre en Vanduffel, Antoine,
hebben hun ontslag aangeboden als beheerders van K.F.C.
Kattenbos Sport.

Dit ontslag werd door de vergadering aanvaard.
Bij stemming werd de nieuwe beheerraad als volgt samengesteld :
Voorzitter : Aerts, Jozef, Stationsstraat 214, 3920 Lommel.
Ondervoorzitter : Lavreyssen, Jean, Vreyshorring 263,

3920 Lommel.
Secretaris G.C. : Schreppers, André, Biehal 12, 3920 Lommel.
Penningmeester : Tempels, Rob, Bergstraat 28, 3920 Lommel.

Leden :
Cuppens, Tonny, Bergstraat 23, 3920 Lommel.
Detaille, Guy, Kikkerstraat 49, 3920 Lommel.
Janssen, Johan, Knapenhoef 12, 3920 Lommel.
Lemmens, Jan, Lutlommel 32, 3920 Lommel.
Mannaerts, André, Weldadigheidsstraat 23, 3920 Lommel.
Van Ham, Jan, Duinenstraat 48A, 3920 Lommel.
Deze betekening werd met dezelfde post overgemaakt aan de

K.B.V.B.

Voor echt verklaard :

(Get.) Schreppers, André,
secretaris g.c.

N. 1964 (24436)
Vrije Openbare Bibliotheek Gent

9000 Gent

Identificatienummer : 7533/74

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

De algemene raad van donderdag 23 november 2000, heeft met
eenparigheid van stemmen besloten dat de beheerraad voortaan
beperkt blijkt tot minstens drie leden.

Werden gekozen tot beheerder :
Eerw. heer Jozef De Jaeger, ere-pastoor-deken, Nieuwenbos-

straat 52, 9000 Gent.
Eerw. heer Willy De Smet, ere-vicaris-generaal, Notarisstraat 9,

9000 Gent.
Mevr. Lieve Janssens, Esdoornstraat 18, 9030 Gent.
De heer Daniël Maes, Nieuwescheldestraat 7, 9052 Gent.
De heer Marc Goethals, Eeksken 99, 9920 Lovendegem.

Werden benoemd :
Marc Goethals tot voorzitter.
Daniël Maes tot secretaris.
Lieve Janssens tot penningmeester.

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Met eenparigheid van stemmen werd de maatschappelijke zetel,
die voorheen gevestigd was Nederpolder 1, overgebracht naar het
nieuwe adres : Smidsestraat 78, 9000 Gent.

(Get.) Marc Goethals, (Get.) Daniël Maes,
voorzitter. secretaris.
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N. 1965 (25424)
Mindervaliden Tielt, afgekort : « Mivalti »

Gruuthusestraat 36
8700 Tielt

Identificatienummer : 7981/76

WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een onderhandse overeenkomst van 5 december 2000,
niet geregistreerd, houdende de algemene vergadering van de leden
van de vereniging zonder winstoogmerk, Mivalti, waarvan de zetel
gevestigd is te Tielt, opgericht bij onderhandse akte van 25 mei 1976,
niet geregistreerd, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 september 1976 erna onder nummer 7981, dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
genomen heeft :

Na beraadslaging en artikelsgewijze bespreking heeft de ver-
gadering bij unanimiteit beslist de statuten te vervangen door de
volgende tekst :

Aanpassingen en coördinatie statuten v.z.w. Mivalti

Benaming

Artikel 1. De naam van de vereniging luidt « Mindervaliden
Tielt », en afgekort : « Mivalti ».

Zetel

Art. 2. De zetel is gevestigd te Tielt.
Hij kan worden overgebracht naar elke plaats in deze stad bij

beslissing van de raad van beheer.
Thans wordt hij gevestigd te 8700 Tielt, Gruuthusestraat 36.
De raad van beheer is bevoegd bijhuizen te openen.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking heeft op de inzet, de verzorging en de
begeleiding van personen met een handicap.

Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar doel, zoals, onder meer, het oprichten en
beheren van instellingen, al dan niet erkend en/of gesubsidieerd
door de overheid.

Duur

Art. 4. De vereniging werd opgericht op 25 mei 1976 voor
onbepaalde duur.

Leden

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit (werkende) leden, die
niet minder dan drie in aantal mogen zijn.

De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbinte-
nissen die de vereniging onderschrijft.

Het lidmaatschap, dat hernieuwbaar is, geldt voor een periode
van zes jaar vanaf de beslissing tot aanvaarding tenzij anders
bepaald.

Bijdrage

Art. 6. De leden van de vereniging betalen geen bijdragen.

Aanvaarding

Art. 7. De raad van beheer beslist omtrent de aanvaarding van
nieuwe leden.

Deze aanvaarding gebeurt bij gewone meerderheid op voordracht
van het directiecomité en wordt op de agenda aangekondigd.

Iedere aanvraag om lid te worden van de vereniging gebeurt bij
verzoek gericht aan het directiecomité.

Er worden geen bijzondere hoedanigheden noch vereisten gesteld
om lid te worden van de vereniging. Het enige criterium terzake
geldend is de actieve bevordering van de doelstellingen van de
vereniging en haar welzijn in het algemeen.

Het reglement van orde kan evenwel voorwaarden bepalen om
lid te worden en/of te blijven van de vereniging en/of
onverenigbaarheden aanduiden en de leden opdelen in groepen
volgens criteria daartoe in het bijzonder bepaald.

Uitoefening mandaat

Art. 8. Het lidmaatschap is persoonlijk. Bijgevolg zullen de leden
in de statutaire organen persoonlijk optreden en zich enkel laten
leiden bij de besluitvorming of bij elke stemming door het belang
van de vereniging of haar gasten.

Andere belangen mogen niet in aanmerking worden genomen.

Ontslag, uitsluiting

Art. 9. De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit
de vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van
beheer.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergade-
ring worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden
der aanwezige stemmen.

De uitsluiting dient op de agenda gebracht en de betrokken
persoon dient uitgenodigd te worden ten einde zich te kunnen
verdedigen.

De beslissing tot uitsluiting is soeverein en moet niet worden
gemotiveerd.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, noch hun rechthebbende
kunnen rechten laten gelden op het maatschappelijk bezit noch
inzage nemen van geschriften van de vereniging.

Samenstelling algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, die zich op de vergaderingen kunnen laten
vertegenwoordigen door een ander werkend lid. De gevolmach-
tigde kan niet meer dan twee volmachtgevers vertegenwoordigen.

Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter,

gekozen voor een duur van zes jaar onder de leden van het directie-
comité op voordracht van de raad van beheer.

Bijeenroepingen van de algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering die plaats heeft in de loop van
de maand mei van ieder jaar, wordt bijeengeroepen door haar
voorzitter op de plaats, datum en uur aangeduid in het oproepings-
bericht.

De bijeenroepingen tot iedere algemene vergadering worden
minstens acht dagen vooraf per gewone brief verstuurd aan alle
leden. De agenda die wordt opgesteld door de voorzitter van de
algemene vergadering, wordt gevoegd bij het oproepingsbericht.

Er kan enkel worden beslist omtrent punten die in de agenda zijn
aangekondigd. Mits unaniem akkoord van de aanwezige leden
kunnen evenwel te allen tijden agendapunten worden toegevoegd,
waaromtrent dan ook geldig kan worden beraadslaagd en gestemd.

In afwijking van het voorzegde is de voorzitter te allen tijde
gemachtigd bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.

Het directiecomité, bij gewone meerderheid van zijn leden, en/of
de raad van beheer en één vijfde van de leden, kunnen de voorzitter
van de algemene vergadering verzoeken bijzondere of bijkomende
vergaderingen binnen de maand te beleggen en haar agendapunten
bepalen. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek kunnen
zij zelf overgaan tot bijeenroeping. Deze vergadering heeft
onbeperkte bevoegdheid.

Machten van de algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering heeft de exclusieve bevoegd-
heid met betrekking tot de volgende zaken :

wijzigen van de statuten;
benoemen, schorsen en afzetten van beheerders;
uitsluiten van leden;
goedkeuren van de begroting en rekeningen;
ontbinden van de vereniging;
beslissen omtrent de bestemming van het vermogen van de

vereniging na ontbinding;
de wijze van vereffenen bepalen.
Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, worden de

beslissingen van de algemene vergaderingen genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige of geldige vertegenwoordigde
stemmen. De blanco en ongeldige stemmen worden niet mede-
geteld.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend.
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De algemene vergadering kan over de wijzigingen de statuten
alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan
bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde
van de leden op vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging kan
worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde der
stemmen.

Echter, wanneer de wijziging één der doeleinden betreft, waar-
voor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij
door de ter vergadering aanwezige leden eenparig wordt goed-
gekeurd.

Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet
aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergade-
ring bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen, welk het getal
aanwezige leden ook zij; deze beslisisng moet echter door de
burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.

Register van de notulen

Art. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend
door de voorzitter.

Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden evenals
belanghebbende derden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Raad van beheer

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad samen-
gesteld uit ten minste vijf en ten hoogste vijfentwintig leden,
benoemd door de algemene vergadering en gekozen onder de
werkende leden.

Indien het reglement van orde de leden van de algemene ver-
gadering opdeelt in groepen, zullen de beheerders benoemd
worden tussen de kandidaten voorgedragen door iedere groep.
Daarbij zal een evenredige verdeling van de mandaten worden
nagestreeft. De voorzitter van de algemene vergadering is van
rechtswege lid van de raad van beheer.

Het mandaat van een bestuurder, dat onbezoldigd is, geldt voor
zes jaar en is hernieuwbaar.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere
ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. Deze
mandaten gelden tevens voor een duur van zes jaar.

Beslissingen van de raad van beheer

Art. 15. De beslisisngen van de raad van beheer worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door
de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend.

Iedere beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een
collega-beheerder. De volmachtdrager kan slechts optreden voor
één volmachtgever.

De beslissingen worden ingeschreven in het register van de
notulen dat wordt ondertekend door de voorzitter.

Machten van de raad van beheer

Art. 16. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide macht
voor het beheer en het bestuur van de vereniging, evenals alle
machten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de algemene
vergadering door de wet of krachtens onderhavige statuten.

Handtekening

Art. 17. De handelingen die de vereniging verbinden worden,
behoudens bijzondere lastgeving door de raad, ondertekend door
vier beheerders, waaronder de voorzitter van de raad van beheer,
de voorzitter van de algemene vergadering en twee beheerders, die
lid zijn van het directiecomité.

Bijeenkomsten van de raad van beheer

Art. 18. Minstens tweemaal per jaar wordt de raad van beheer
bijeengeroepen door zijn voorzitter.

De raad kan tevens worden bijeengeroepen door drie beheerders.
De leden worden uitgenodigd per gewone brief minstens acht

dagen op voorhand.
De voorzitter van de raad van beheer kan te allen tijde punten

aan de agenda toevoegen.

Verslag

Art. 19. De raad van beheer zal, bij monde van zijn voorzitter,
op de jaarvergadering verslag uitbrengen omtrent de werkzaam-
heden van de vereniging en de nodige toelichtingen verschaffen.

Rekeningen, begroting

Art. 20. De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije
boekjaar af en bereidt de begroting voor het komend boekjaar voor.
Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering.

Commissarissen

Art. 21. Met het oog op de financiële controle van de vereniging
benoemt de algemene vergadering jaarlijks twee commissarissen
tussen haar leden.

Zij worden uitgenodigd op iedere bijeenkomst van de raad van
beheer, alwaar zij enkel adviserende stem hebben.

Zij hebben onbeperkte bevoegdheid van controle en inzicht in de
rekeningen en geschriften van de vereniging.

Zij brengen op de jaarvergadering schriftelijk verslag uit over hun
bevindingen.

Directiecomité, samenstelling, taakverdeling

Art. 22. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt toever-
trouwd aan een directiecomité, dat deze bevoedheden op zijn beurt
kan overdragen aan één of meerdere van zijn leden.

Dit comité bestaat uit ten hoogste zeven leden alle benoemd
tussen de beheerders van de vereniging.

De personen aangesteld overeenkomstig het laatste lid van
artikel 14 maken van rechtswege deel uit van dit comité, alsook de
voorzitter van de algemene vergadering.

Het comité verdeelt in zijn schoot de taken en functies die haar
zijn toegekend en komt regelmatig bijeen, op bijeenroeping van zijn
voorzitter.

De voorzitter van de raad van beheer is van rechtswege voorzitter
van het directiecomité.

Het comité benoemt een secretaris onder zijn leden, en stelt een
boekhouder aan die geen van zijn leden hoeft te zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige leden.

Bevoegdheden, vertegenwoordiging van het directiecomité

Art. 23. Het directiecomité heeft onbeperkte bevoegdheid van
dagelijks bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend, alle hande-
lingen, in de ruimste zin, die dag aan dag noodzakelijk zijn om de
dagelijkse werking van de vereniging te verzekeren.

Daaronder dienen in elk geval te worden gerekend, openingen
van financiële rekeningen, beleggingen zelfs op termijn, het
verrichten van alle betalingen en ontvangsten.

Onverminderd hetgeen hiervoor zullen het personeelskader en
alle personeelszaken behoren tot de bevoegdheid van het directie-
comité.

Daaronder worden, ten titel van voorbeeld vermeld, alle aanwer-
vingen, ontslagen, schorsingen, verloning in de breedste zin, enz...
Het directiecomité zal omtrent dit personeelsbeleid evenwel
minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengen op de raad van
beheer.

Daarenboven is het directiecomité bevoegd namens de vereniging
alle schenkingen, zelfs onder last, aan te nemen en daaromtrent alle
nodige pleegvormen te vervullen.

Het directiecomité voert de boekhouding van de vereniging en
vervult alle wettelijke verplichtingen daaromtrent ook deze
opgelegde krachtens de fiscale wetgeving.

De gewone briefwisseling van de vereniging wordt ondertekend
door de secretaris van het directiecomité, die tevens gelast is met de
uitvoering van de beslissingen van het comité.

Het directiecomité wordt vertegenwoordigd door drie van zijn
leden waaronder zijn voorzitter en de voorzitter van de algemene
vergadering.

Alle financiële verrichtingen van het directiecomité worden
geldig verricht mits de handtekening van twee van zijn leden
waaronder dat van zijn voorzitter.

Verslagen

Art. 24. De verslagen van het comité worden bijgehouden door
de secretaris of een door hem aangestelde en ingeschreven in een
register van notulen.

Boekjaar

Art. 25. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari
en sluit af op 31 december van hetzelfde jaar.
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Reglement van orde

Art. 26. De raad van beheer kan, bij meerderheid van twee derde
der aanwezige stemmen, voor elk orgaan van de vereniging, een
reglement van orde opstellen.

Dit reglement dient door het bewuste orgaan te worden bekrach-
tigd bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen.

Ontbinding, vereffening

Art. 27. In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de
algemene vergadering één of meer vereffenaars; zij bepaalt hun
bevoegdheid en de bestemming die aan het netto- actief van het
vermogen dient gegeven.

Voor ontledend uittreksel :

De voorzitter,
(get.) Tony Dusselier.

N. 1966 (25905)
Les Artilleurs de la Citadelle de Namur

5000 Namur

Numéro d’identification : 25470/2000

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2000

L’assemblée prend acte des démissions de :
Leclere, Jacques, en qualité de membre associé et d’administra-

teur;
Faque, Christian, en qualité d’administrateur.
Conformément à l’article 8 des statuts, sont nommés administra-

teurs jusqu’à l’assemblée générale de février 2006 :
François, Dominique, rue des Brasseurs 137/6, à 5000 Namur;
Lefèvre, Hugues, rue de Croix de Bourgogne 16, à 5640 Mettet.

Un administrateur, Le vice-président,
(signé) Jacques Chainiaux. (signé) Jacky Marchal.

Procès-verbal du conseil d’administration du 1er décembre 2000

Conformément à l’article 9 des statuts, sont désignés aux fonc-
tions de :

Président : Chainiaux, Jacques, en remplacement de Faque, Chris-
tian, démissionnaire.

Secrétaire : Lefèvre, Hugues, en remplacement de Leclere,
Jacques, démissionnaire.

Trésorier : François, Dominique, en remplacement de Chainiaux,
Jacques.

Ils achèveront les mandats devenus vacants par démissions et
changement de fonction.

Un administrateur, Le président,
(signé) Dominique François. (signé) Jacques Chainiaux.

N. 1967 (25530)
Katholieke Multisportvereniging Deugd en Volharding

2640 Mortsel

Identificatienummer : 4052/61

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

De leden van de vereniging zonder winstgevend doel, in gewone
algemene vergadering bijeen gekomen te Mortsel, heden
26 november 2000, hebben de heer Luc Jorssen met meerderheid van
stemmen verkozen tot beheerder van de KMS Deugd en Volharding
v.z.w.

De beheerraad is nu als volgt samengesteld :
Voorzitter : Hubert De Peuter, Rubensstraat 63, 2640 Mortsel.
Ondervoorzitter : Jan Liekens, Armand Segerslei 46, 2640 Mortsel.
Secretaris : Jan Liekens, Armand Segerslei 46, 2640 Mortsel.
Penningmeester : Magda Van Brempt, Rubensstraat 63,

2640 Mortsel.

Raadsleden :
Helga Deuvaert, Steenakker 57, 2640 Mortsel.
Karin Verbeeck, Antwerpsesteenweg 4, 2830 Klein Willebroek.
Hans Fierens, Lange Kroonstraat 19, 2530 Boechout.
Gerda Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel.
Walter Duré, Rubensstraat 36, 2640 Mortsel.
Luc Follaets, Akkerstraat 32, 2540 Hove.
Hilda Vertommen, Weidestraat 12, 2640 Mortsel.
Annemie Urbain, Wouwstraat 129, 2640 Mortsel.
Luc Jorssen, Molenstraat 10, 2640 Mortsel.

(Get.) Jan Liekens,
secretaris.

N. 1968 (25745 — 25745P)
Pro-Informatief

Villerslei 36
2900 Schoten

Identificatienummer : 1968/2001

STATUTEN

Het jaar tweeduizend, achttien december, zijn samengekomen.
1. Voorzitter : Hallemans, Sylvia, wonende te 2900 Schoten,

Sluizenstraat 30.
2. Secretaris-penningmeester : Dielen, Hugo, wonende te

2900 Schoten, Villerslei 36.
3. Stichtend lid : Moreau, Kristin, wonende te 2900 Schoten, Karel

Selsstraat 18.
Allen van Belgische nationaliteit.

Deze verklaren een vereniging zonder winstgevend doel (v.z.w.)
op te richten, overeenkomstig de bepaling van de wet van zeven-
entwintig juni negentienhonderd éénentwintig.

TITEL I. — Naam, doel, zetel, duur

Naam

Artikel 1. De vereniging zonder winstgevend doel draagt de
naam : « Pro-Informatief ».

Zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Villerslei 36.

De maatschappelijke zetel kan door eenvoudige beslissing van de
raad van beheer verplaatst worden.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel via televerkoop de bevorde-
ring en sponsering voor goede doelen, privaat organisaties en
beroepsverenigingen en/of syndicaten van openbare diensten te
realiseren.

Het ophalen van publiciteit en het uitgeven van tijdschriften,
agenda’s of periodieken voor bovengenoemde verenigingen.

Het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van deze
activiteiten voor goede doelen ongeacht hun politieke strekking.

De v.z.w. heeft eveneens tot doel om in eigen beheer diverse
informatie gidsen uit te geven.

Elke vereniging kan te allen tijden in de mate van het mogelijke
financiële steun of sponsering aanvragen bij de v.z.w.

Duur

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur met
ingang van heden.

TITEL II. — Leden, toetreding, uittreding
en uitsluiting, bijdrage

Aantal leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt. Evenwel mogen er nooit
minder dan drie leden zijn. De drie comparanten-oprichters zijn de
eerste leden.
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Toetreding

Art. 6. De raad van beheer beslist soeverein over de toetreding
van nieuwe leden. Iedereen die lid wenst te worden van de vereni-
ging dient een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij de raad
van beheer.

Nieuwe leden moeten bij hun toetreding een nog vast te stellen
toegangsgeld betalen. Zij verbinden er zich toe om actief en ter
goeder trouw mee te werken aan de verwezenlijking van het doel
van de vereniging. De eventuele beslissing tot weigering is zonder
mogelijkheid tot beroep en moet niet gemotiveerd worden.

Uittreding en uitsluiting

Art. 7. De uittreding en uitsluiting van leden geschiedt overeen-
komstig artikel 12 van de wet van zevenentwintig juni negentien-
honderd éénentwintig.

De uittredende of uitgesloten leden, evenals hun algemene of
bijzondere, rechthebbenden, kunnen in geen geval aanspraak
maken op de activa van de vereniging of een deel ervan.

Bijdrage

Art. 8. De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen,
deze mag niet meer dan drieduizend frank bedragen.

TITEL III. — Beheer

Raad van Beheer

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
bestaande uit minimum drie leden. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien
de duur van het mandaat niet is bepaald, worden de beheerders
geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat van de
beheerders kan op elk ogenblik worden afgezet door de algemene
vergadering, dit mits inachtname van een voor de v.z.w. aanvaard-
bare periode.

Voorzitter

Art. 10. De raad van beheer kiest een voorzitter onder zijn leden,
evenals een secretaris-penningmeester. Indien de voorzitter is
verhinderd, wordt zijn functie uitgeoefend door de aanwezige
beheerder met de grootste anciënniteit.

Bijeenroeping, aanwezigheidsquorum, meerderheid

Art. 11. De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of, indien deze verhindert, door de secretaris-
penningmeester, is verplicht de raad bijeen te roepen indien twee
beheerders daarom verzoeken.

De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn.

De besluiten van de raad van beheer worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen
rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blanco-
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter (of
van zijn plaatsvervanger) doorslaggevend.

Notulen

Art. 12. De besluiten van de raad van beheer worden opgete-
kend in een register en ondertekend door de meerderheid van de
aanwezige leden. De eventuele volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor zij werden gegeven.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter
of door de secretaris-penningmeester.

Reglement van orde

Art. 13. De raad van beheer kan een reglement van orde
opstellen, dat nadien slechts kan worden gewijzigd door een
meerderheid van twee derde van zijn leden.

Interne bestuurbevoegdheid

Art. 14. De raad van beheer is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
doel van de vereniging en in het algemeen om alles te doen wat niet
door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is
voorbehouden.

De raad van beheer heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag
onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder
afbreuk te doen aan alle anderen machten voortvloeiend uit de wet
of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten,
schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende

goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of
rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle
legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle,
bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van zijn keuze,
al dan niet leden.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Art. 15. De vereniging wordt in rechte en in alle akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door
de raad van beheer handelend als college.

Daarenboven wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door
elke persoon handelend op de grond van een bijzondere volmacht
hem verleend door de raad van beheer.

Dagelijks beheer

Art. 16. De raad van beheer kan het dagelijks beheer, alsook de
vertegenwoordiging wat dat beheer betreft, toevertrouwen aan één
of meerdere van zijn leden of aan één of meer derden. Indien het
dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan meer dan één persoon,
dan wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd, wat het dage-
lijks beheer betreft, door elk zodanige persoon alleen handelend,
indien hij beheerder is, en door twee zodanige personen gezamen-
lijk handelend, in alle andere gevallen.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Bevoegdheden

Art. 17. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

De wijziging van statuten;
De benoeming en herroeping van de beheerders;
De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
De ontbinding van de vereniging.
Alle andere aangelegenheden die niet tot de wettelijke bevoegd-

heid van de raad van beheer behoren of die door deze statuten zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.

Jaarvergadering, buitengewone algemene vergadering

Art. 18. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste
vrijdagavond van de maand november om 19 uur, op de zetel van
de vereniging of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven
vermeld. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. En dit voor de eerste maal in november 2001.

De raad van beheer kan een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens indien hij dit nodig acht in het belang van de
vereniging. Hij is verplicht een buitengewone algemene vergade-
ring bijeen te roepen indien een vijfde van de leden daarom
verzoekt. De buitengewone vergadering worden gehouden op de
zetel van de vereniging of op iedere andere plaats in de oproepings-
brieven vermeld.

Oproepingen

Art. 19. De jaarvergadering en de buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen door de raad van beheer. De
oproepingsbrieven, zowel voor de jaarvergadering als voor een
buitengewone algemene vergadering, worden minstens vijftien
dagen voor de datum van de vergadering aangetekend verzonden
aan alle leden.

Deelneming, vertegenwoordiging

Art. 20. Elk lid heeft het recht om hetzij in persoon aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, hetzij er zich te doen vertegen-
woordigen door een lasthebber, al dan niet lid, handelend krachtens
een schriftelijke volmacht.

Voorzitter-secretaris

Art. 21. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer.

Indien hij verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen
door de aanwezige beheerder met de meeste, anciënniteit.

De secretaris-penningmeester van de raad van beheer treedt op
als secretaris en stemopnemer.
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Stemrecht, aanwezigheidsquorum, meerderheid

Art. 22. Elk lid heeft één stem.
Behoudens ingeval de wet van zevenentwintig juni negentien-

honderd éénentwintig het anders bepaalt, kan de vergadering
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden.

Onder voorbehoud van strengere statutaire of wetsbepalingen
worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de
aanwezige leden.

Notulen

Art. 23. De besluiten van de algemene vergadering worden
opgetekend in een register en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris-penningmeester. Dit register wordt bewaard op de zetel
van de vereniging, waar de leden er inzage van kunnen nemen. De
eventuele volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waardoor zij werden gegeven. Afschriften en uittrek-
sels worden ondertekend door de voorzitter of door de secretaris-
penningmeester.

TITEL V. — Boekjaar, jaarrekening, begroting

Boekjaar

Art. 24. Het maatschappelijk jaar begint op één januari en
eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.

Jaarrekening, begroting

Art. 25. Op de laatste dag van elk boekjaar wordt de boekhou-
ding afgesloten en wordt door toedoen van de raad van beheer een
jaarrekening opgemaakt.

Tevens maakt de raad van beheer een begroting op voor het
volgende boekjaar.

Zowel de jaarrekening als de begroting worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Ontbinding

Art. 26. De vereniging kan vrijwillig of gerechtelijk worden
ontbonden. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt zij hun
bevoegdheden. In geval van gerechtelijke ontbinding benoemt de
rechtbank één of meer vereffenaars overeenkomstig artikel 19 van
de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig.

Bestemming van vereffeningsaldo

Art. 27. De bestemming van het saldo dat overblijft na
aanzuivering van de schulden wordt bepaald door de algemene
vergadering, met dien verstande dat deze bestemming zoveel
mogelijk moet aansluiten bij het doel waarvoor de vereniging werd
opgericht.

TITEL VII. — Varia

Woonstkeuze

Art. 28. Iedere beheerder en vereffenaar van de vereniging die in
buitenland verblijft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht
woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vereniging waar
hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.

Volmachten

Art. 29. Bijzondere volmacht zal worden gegeven aan Sterken-
dries, Walter, accountant, wonende te Alfred Coolstraat 35,
2020 Antwerpen, wat betreft het voeren van BTW administratie,
eventuele inschrijving in het handelsregister en de fiscale aangifte.

Gewone volmacht zal worden gegeven aan Hallemans, Sylvia en
Dielen, Hugo wat betreft de postdiensten. Ieder mag tot eenvoudige
herroeping ervan, individueel optreden.

Alle aangelegenheden die niet door deze statuten zijn geregeld,
worden beheerst door de wet van zevenentwintig juni negentien-
honderd éénentwintig.

Algemene vergadering.

En onmiddellijk na de oprichting hebben de comparanten een
eerste algemene vergadering gehouden, die met éénparigheid van
de stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Beheerders.

De algemene vergadering stelt het aantal beheerders vast op drie
en verkiest de volgende personen tot beheerder.

Hallemans, Sylvia, die aanvaardt de functie van voorzitter.
Dielen, Hugo, die aanvaardt de functie van secretaris-

penningmeester.
Moreau, Kristin, die aanvaardt de functie van stichtend lid.
Het mandaat van de beheerders is onbezoldigd en de duur ervan

is onbeperkt.

2. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op éénendertig
december tweeduizend.

3. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar
tweeduizend en één.

Raad van beheer.

En onmiddellijk na de afsluiting van de eerste algemene verga-
dering komt de raad van beheer een eerste maal samen, en neemt
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

1. Voorzitter :
De raad verkiest tot voorzitter Hallemans, Sylvia, die aanvaardt

het mandaat van voorzitter is onbezoldigd en de duur ervan is
onbeperkt.

2. Dagelijks beheer :
Het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan Hallemans, Sylvia

en Dielen, Hugo.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten is de gedelegeerd

beheerder bevoegd om de vereniging alleen te vertegenwoordigen
in alle handelingen met derden. Beiden mogen dus in de ruimste
zin individueel optreden.

Het mandaat van gedelegeerd beheerder is onbezoldigd en de
duur ervan is onbeperkt.

Schoten, 18 december 2000.
Opgemaakt in zoveel exemplaren als er oprichters zijn.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 1969 (25232)
Thuisverzorging de Voorzorg-Bond Moyson

Désiré Boucherystraat 17
2800 Mechelen

Identificatienummer : 1538/86

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoog-
merk « Thuisverzorging De Voorzorg-Bond Moyson » met zetel te
2800 Mechelen, Désiré Boucherystraat 17 heeft op haar samenkomst
van 12 oktober 2000 rechtsgeldig besloten de statuten als volgt te
wijzigen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « Thuisverzorging De
Voorzorg-Bond Moyson », vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 2800 Mechelen,
Désiré Boucherystraat 17.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een
statuutwijziging.

Art. 3. § 1. Het doel van de vereniging is thuisverpleging en
-verzorging te verstrekken aan deelgenoten, aangesloten leden en
aan gelijk welke persoon die de vereniging om hulpverstrekking
verzoekt.

Het werkingsveld van de vereniging strekt zich uit over de
arrondissementen Mechelen en Turnhout en gebeurlijk over aan de
arrondissementen grenzende gemeenten.
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Zij kan alle diensten oprichten tot verwezenlijking van het doel,
alleen of in samenwerking met andere verenigingen of vennoot-
schappen die een gelijkaardig doel nastreven.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
kunnen bevorderen zoals onder meer het innen van bijdragen, het
verspreiden van tijdschriften en propagandamateriaal, het inrichten
van vormingscursussen, voordrachten, tentoonstellingen, studie-
reizen en alles wat onder socioculturele activiteiten kan verstaan
worden.

De verening zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom, elk
roerend of onroerend goed, nodig voor de verwezenlijking van haar
doel, kunnen bezitten. Met het oog op het verwezenlijken van haar
maatschappelijk doel zal zij iedere handgift, toelage, schenking
onder levenden of legaat, die haar zouden toegekend worden door
natuurlijke personen, of om het even welk organisme kunnen
ontvangen, onder voorbehoud van de goedkeuring door haar raad
van beheer en overeenkomstig artikel 16 van de wet op de vereni-
gingen zonder winstoogmerk.

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handels-
daden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend
wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

§ 2. De vereniging zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom,
elk roerend of onroerend goed, nodig voor de verwezenlijking van
haar doel kunnen bezitten.

Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel
zal zij iedere handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat,
die haar zouden kunnen toegekend worden door natuurlijke
personen, of om het even welk organisme kunnen ontvangen, onder
voorbehoud van de goedkeuring door haar raad van beheer en
overeenkomstig artikel 16 van de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk.

§ 3. De vereniging kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan de doelstellingen waarvoor zij werd
opgericht.

Art. 4. De vereniging is voor een onbeperkte duur opgericht. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden
Art. 5. De vereniging telt deelgenoten en aangesloten leden.
Art. 6. Enkel de deelgenoten genieten de volheid van het

lidmaatschap. Hun aantal is onbepaald, maar moet ten minste vijf
bedragen.

Art. 7. Om als deelgenoot tot de vereniging toe te treden, moet
men aan de hierna volgende vereisten voldoen :

1° Belg zijn.
2° Onderhavige statuten bijtreden.
3° Een aanvraag indienen bij de raad van beheer.
De raad van beheer beslist over de toetreding bij meerderheid van

stemmen. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing.
De toetreding van een nieuwe deelgenoot wordt vastgesteld door

het ondertekenen van het maatschappelijk register, met vermelding
van de datum vóór de naam. Door het plaatsen van zijn handteke-
ning treedt de deelgenoot de statuten volledig bij.

Art. 8. De deelgenoten zijn in geen geval persoonlijk aansprake-
lijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Een jaarlijkse bijdrage is niet verschuldigd.
Art. 10. Het ontslag of de uitsluiting van een lid gebeurt volgens

de voorwaarden voorzien in artikel 12 van de wet op de vereni-
gingen zonder winstgevend doel.

Een lid kan uitgesloten worden wegens volgende redenen :
1° Niet-nakomen van zijn verbintenissen.
2° Niet-naleven van de statuten en reglementen opgemaakt tot

uitvoering.
3° Erge tekortkomingen aan de eer.
4° Gerechtelijke veroordeling wegens een feit dat de eer bevlekt.
De uitsluiting van een lid kan slechts door een buitengewone

algemene vergadering die met dat doel werd samengeroepen en
met meerderheid van tweederde van de stemmen der aanwezigen,
worden uitgesproken.

Het betrokken lid wordt voorafgaandelijk gehoord door de raad
van beheer.

Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat voorgelegd wordt aan
de algemene vergadering.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Maatschappelijk kapitaal en aanbrengingen
Art. 12. Het kapitaal der vereniging is onbeperkt.

TITEL IV. — Raad van beheer
Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer

van ten minste zeventien en ten hoogste zevenentwintig leden.
Zij worden voor ten hoogste drie jaar onder de deelgenoten

benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door
deze afzetbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, en
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De mandaten
van secretaris en penningmeester mogen door dezelfde persoon
worden uitgoefend.

Ieder jaar is een derde der beheerders uittredend. De eerste maal
wordt de volgorde der uittreding aangeduid bij loting. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Elke beheerder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het
mandaat opengevallen plaats, wordt benoemd voor de tijd dat het
mandaat nog duurt.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een uitvoerend
comité. Het uitvoerend comité is belast met het dagelijks bestuur
der vereniging en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoor-
zitter en de secretaris-penningmeester.

Het comité komt zo dikwijls samen als noodzakelijk voor de
afhandeling der dagelijkse werkzaamheden en neemt de beslis-
singen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien als
verworpen.

Art. 15. De voorzitter roept de raad van beheer bijeen.
De raad moet bijengeroepen worden wanneer één vierde der

beheerders hierom schriftelijk verzoekt.
De beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid der

stemmen. De beslissingen worden opgenomen in processen-
verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter van de verga-
dering en de secretaris. De processen-verbaal worden in een
bijzonder register ingeschreven. Uittreksels die moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.

Art. 16. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. In die zin kan hij
namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift
geven of eisen, alle inbewaargevingen doen en ontvangen, alle
roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of
vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan
negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen
aanvaarden en ontvangen; alle contracten, verkopingen en onder-
nemingen aannemen en sluiten; alle leningen met of zonder waar-
borg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of
aanvaarden, toestemmen in de hypotheken op de onroerende
goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten
en doen; alle overeenkomsten van kredietopening aangaan, de
slotsom van rekening te waarborgen met hypotheek; de maatschap-
pelijke goederen, roerende en onroerende, te verpanden; de parata
executie toestaan van zakelijke of uit de verplichtingen voortsprui-
tende rechten; afstand doen evenals van alle zakelijke of persoon-
lijke waarborgen, handlichting geven, vóór of na de betaling, van
alle bevoorrechte of andere beletselen; pleiten, als eiser of als
verweerder, voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen uitvoeren
van alle vonnissen, dading stellen, compromis aangaan.

De raad beslist over de plaatsing der gelden, der ontvangsten, der
inkomsten.

De raad benoemt of ontslaat zelf of door een lasthebber de leden
van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun
bezoldigingen.

De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 17. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de
secretaris, die geldig tekent namens de vereniging.

De raad van beheer kan echter alle bijzondere bevoegdheden
opdragen aan iedere mandataris van zijn keuze.

Art. 18. Voor al de akten die buiten het dagelijks bestuur en de
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden
door de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders. Beheer-
ders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging.

Art. 19. De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden
ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging, op vervolging
en benaarstiging van de voorzitter of van de secretaris-
penningmeester.
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Art. 20. § 1. De algemene vergadering stelt één of meer bedrijfs-
revisoren aan die daartoe erkend zijn door het Instituut der Bedrijfs-
revisoren.

§ 2. Onverminderd andere opdrachten waarmeer zijn kunnen
worden belast, controleren de revisoren;

de volledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarreke-
ningen;

het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

§ 3. De revisoren kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen
van de boeken, brieven, notulen en van alle documenten en
geschriften van de vereniging, die zij nodig achten voor de uitvoe-
ring van hun opdracht.

Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de
aangestelden van de vereniging alle ophelderingen en inlichtingen
vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de
uitvoering van hun opdracht.

§ 4. De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over
de resultaten van hun controles, dat meer in het bijzonder vermeldt :

1. hoe de controletaken werden verricht en of alle ophelderingen
en inlichtingen werden verkregen;

2. of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de voorschriften die daarop van toepas-
sing zijn;

3. of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van de vereniging.

In dit verslag vermelden en rechtvaardigen de revisoren nauw-
keurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen
te moeten maken. In het andere geval vermelden zij uitdrukkelijk
geen bezwaar noch voorbehoud te maken.

§ 5. Het controleverslag bedoeld in dit artikel, wordt gevoegd bij
de jaarrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering van de vereniging.

De revisoren kunnen de algemene vergadering bijwonen wanneer
deze beraadslaagt over een door hen opgemaakt verslag. Ze hebben
het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.

§ 6. De bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen die betrekking hebben op de onverenigbaar-
heden, de bezoldiging, de duur van het mandaat, de ontslag-
regeling, de aansprakelijkheid en de strafsancties in hoofde van de
commissarissen van handelsvennootschappen, zijn van overeen-
komstige toepassing op de revisoren bedoeld in dit artikel.

Art. 21. Ieder lid kan de verrichtingen controleren.
Het lid kan zich laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen

door een accountant indien hij zulks wenst.
De vergoeding van deze accountant is ten laste van het lid.
De vergoeding van deze accountant kan ten laste zijn van de

vereniging indien de aanstelling ervan gebeurde met instemming
van de vereniging of ten hare laste gelegd wordt krachtens een
rechterlijke beslissing.

Art. 22. De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

TITEL V. — Algemene vergadering

Art. 23. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

Zij is bevoegd voor : het wijzigen van de statuten, het benoemen
en ontslaan van de beheerders, het aanstellen van de bedrijfs-
revisoren, het goedkeuren van de begroting en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden der vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 24. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer. Jaarlijks vindt ten minste één algemene vergade-
ring plaats, de vereniging kan in buitengewone zitting opgeroepen
worden telkens als het belang van de vereniging zulks vereist.

Art. 25. Om geldig te zijn, moeten de oproepingen ondertekend
worden door de voorzitter of de secretaris.

Alle deelgenoten moeten worden opgeroepen bij omzendbrief of
bij aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Het volstaat ook dat deze oproeping geschiedt acht dagen vóór
de vergadering door publicatie in de dagbladen, aan te duiden door
de raad van beheer.

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en
bevat de dagorde.

Onderwerpen die niet op de dagorde staan, kunnen niet behan-
deld worden.

Art. 26. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of,
bij ontstentenis van de voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij
ontstentenis van de ondervoorzitter, door een lid aan te duiden door
de raad van beheer.

De vergadering is rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige
leden.

In gewone gevallen worden de beslissingen genomen bij
volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien
de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee-
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van tweederde der aanwezigen. Voor
elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van tweederde
der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de
tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de
vereniging kan slechts met een eenparigheid van stemmen worden
besloten. Bij vrijwillig ontbindig van de vereniging worden dezelfde
regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten vereist.

Een meerderheid van tweederde der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitge-
nodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 27. De beslissing van de algemene vergadering worden
opgenomen in het register des processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.

Aan leden, alsook aan derden, worden de beslissingen bekend-
gemaakt door aflevering van een uittreksel uit de processen-verbaal,
die hen aanbelangen. Uittreksels worden geldig ondertekend door
de voorzitter van de raad van beheer en de secretaris.

TITEL VI. — Begrotingen, rekeningen

Art. 28. De raad van beheer sluit op 31 december de rekeningen
over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd in de maand september.

TITEL VII. — Ontbinding, vereffening

Art. 29. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering een of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 30. In geval van vrijwillige of rechterlijke ontbinding, op
welk ogenblik of door welke oorzaak ook, wordt het overblijvende
maatschappelijk actief besteed aan de v.z.w. « Arbeid en Gezond-
heid », Désiré Boucherystraat 17, 2800 Mechelen.

TITEL VIII. — Slotbepalingen

Art. 31. Ieder betwisting omtrent de bewoordingen of interpre-
taties van dez statuten of omtrent de beslissing genomen door de
vereniging, worden opgelost door de algemene vergadering, aange-
zien de deelgenoten door het bijtreden der statuten van iedere
rechterlijke actie afzien.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft
de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld :
Callewaert, Paul, bediende, 2560 Bevel.
Cornelis, Rudy, bediende, Constitutiestraat 75, 2060 Antwerpen.
De Roye, Freddy, bruggepensioneerde, K.A. Tobbackstraat 9,

3190 Boortmeerbeek.
Dierickx, Marcel, gepensioneerde, Kleuterstraat 2, 2850 Putte.
Geens, Fernand, bruggepensioneerde, Schorsemolenstraat 98,

2860 Sint-Katelijne-Waver.
Geens, Kurt, bediende, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Gevers, Jozef, gepensioneerde, E. Verreestraat 22, 2300 Turnhout.
Goris, Ronny, boekhouder, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar.
Hermans, Eugeen, gepensioneerde, Leopoldstraat 136,

2570 Duffel.
Houben, Jozef, gepensioneerde, Schoolstraat 2, bus 4,

2590 Berlaar.
Huybrechts, Linda, maatschappelijk assistente, Pulsebaan 78,

2275 Wechelderzande.
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Lens, Luc, bediende, Meidoornstraat 26, 2860 Sint-Katelijne-
Waver.

Marlein, Jacques, gepensioneerde, Sint-Paulusstraat 9A, 2400 Mol.
Matthys, Ivo, bediende, Kapellekuilstraat 17, 2340 Beerse.
Mellebeeckx, Diana, gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige,

Leschot 12, 2440 Geel.
Moris, Louis, gepensioneerde, Zandstraat 42A, 2200 Herentals.
Nys, Lydia, bediende, Scheldelaan 53, 2830 Willebroek.
Peeters, Jan, volksvertegenwoordiger, Spoorwegstraat 27,

2200 Herentals.
Seels, Ronny, onderwijzer, De Horeman 43, 2370 Arendonk.
Severyns, Jan, bediende, Meerminnenstraat 22, 2800 Mechelen.
Van Balen, René, bediende, Sint-Jansstraat 92, 2490 Balen.
Van De Sande, Josephina, bediende, Gevaertlaan 87,

2260 Westerlo.
Van Hoydonck, Dirk, industrieel ingenieur, Binnenweg 248,

2570 Duffel.
Van Laer, Armand, Barelveldweg 55, 2880 Bornem.
Van Looy, Maria, bruggepensioneerde, Legrellestraat 95,

2590 Berlaar.
Verschaeren, Josée, verpleegkundige, L. Carréstraat 55A, bus 3,

2220 Heist-op-den-Berg.
Verhulsel, Liliane, secretaresse, Voetbalstraat 19, 2500 Lier.
Willems, Karin, handelsingenieur, Stuivenbergvaart 110,

2800 Mechelen.
Op de bijeenkomst van de raad van beheer van 3 juli 2000 werden

de funties als volgt (her)verdeeld :
Voorzitter : Louis Moris.
Ondervoorzitter : Fernand Geens.
Secretaris-penningmeester : Rudy Cornelis.
De raad van beheer verleent volmacht aan :
Cornelis, secretaris-penningmeester.
Callewaert, Paul, beheerder.
Geens, Kurt, beheerder.
Goris, Ronny, beheerder.
Willems, Karin, beheerder.

10 november 2000.

Voor eensluidend afschrift verklaard :

(Get.) Rudy Cornelis,
secretaris-penningmeester.

N. 1970 (24925)
Loca-Défense

5600 Philippeville

Numéro d’identification : 11856/91

DÉMISSION — NOMINATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2000, M. Arthur
Brice a démissionné de son mandat d’administrateur et de prési-
dent.

Suite à un vote à main levée, a été élu administrateur et
président :

M. René Vermeiren, avenue Notre-Dame de Foy 95,
5620 Florennes.

Suite à cette restructuration, le conseil d’administration se
compose donc comme suit :

Président : René Vermeiren, avenue Notre-Dame de Foy 90,
5620 Florennes.

Vice-président : Yvon Lemaire, rue du Château d’Eau 22,
5600 Philippeville.

Secrétaire-trésorier : Ivan Sacré, avenue Notre-Dame de Foy 90,
5620 Florennes.

Le siège social est transféré à l’adresse suivante :
René Vermeiren, avenue Notre-Dame de Foy 95, 5620 Florennes.

(Signé) Sacré, Ivan,
secrétaire-trésorier.

N. 1971 (25348)
Groupe belge d’Etude et de Prévention du Suicide

Place du Châtelain 46
1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 1612/71

RECTIFICATION

Rectification à l’acte n° 27465

Annexe au Moniteur belge du 30 novembre 2000.
Sous la rubrique : Sont désignés comme administrateurs, il y a

lieu de lire le texte comme suit :
Président : Mendlewicz, Julien, psychiatre, professeur à l’Univer-

sité libre de Bruxelles, Zonnebloemlaan 4, 1653 Dworp.
Vice-président : Drèze, Marc, psychologue, rue des Fusillés 63,

1340 Ottignies.
Secrétaire : de Stexhe, Véronique, juriste, avenue des Cytises 6,

1180 Bruxelles.
Trésorière : Belenger, Ginette, épouse Fievez, assistante sociale,

place Van Meenen 22/5, 1060 Bruxelles.
Baudin, Martine, sociologue, directrice de la Fondation Julie

Renson, rue de Lombardie 35, 1060 Bruxelles.
Timmermans, Lisbeth, psychiatre, avenue des Myrtes 46,

1080 Bruxelles.
Schadron, Georges, psychologue, professeur d’université, rue

Paul Pastur 24, 6358 Fleurus.

Bruxelles, le 9 décembre 2000.

(Signé) Ginette Fievez,
trésorière.

N. 1972 (26403)
Fédération Transnationale de Nihon-Tai-Jitsu, Ju-hutsu, Tai Jitsu

(Jutsu) et Disciplines associées, Association internationale

5000 Namur

Numéro d’identification : 16937/98

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Suite de l’assemblée du 3 septembre 2000, les modifications
suivantes ont été apportées :

Démissions d’administrateurs : Falque, Jacques et Pené, Olivier.
Nominations d’administrateurs :
Duval, Michaël, vice-président en Belgique.
Castin, Nicolas, secrétaire-trésorier, étudiant, allée du Moulin à

Vent 44, 5004 Bouge.
Siège social :
Le siège social est transféré à 5000 Namur, rue Borgnet 15.

Pour copie conforme :

Le président,
Daniel Rigaux.

N. 1973 (24986)
Vlaamse Topsportschool Badminton

2600 Berchem

Identificatienummer : 9713/87

ONTBINDING

De algemene vergadering, op 25 november 2000, beraadslagend
en beslissend overeenkomstig de bepalingen van de wet van
27 juni 1921 en overeenkomstig haar statuten, besluit de vereniging
te ontbinden.

Gelet op het ontbindingsbesluit en gelet op het gebrek aan enig
activa waardoor de aanstelling van een vereffenaar overbodig is,
besluit de algemene vergadering deze ontbinding als definitief.

Opgemaakt te Berchem, op 25 november 2000.

(Get.) André De Keninck, (Get.) Bob Boemans,
voorzitter. secretaris.
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N. 1974 (26171)
Revalidatiecentrum Mentaal Gehandicapten

9031 Drongen

Identificatienummer : 4137/72

BENOEMING — RAAD VAN BEHEER
WIJZIGING BENAMING

Statutaire algemene vergadering van 10 mei 2000

De statutaire algemene vergadering heeft besloten dat :
De naam van de vereniging te wijzigen in : Revalidatiecentrum

v.z.w.
De algemene vergadering is samengesteld als volgt :
Adriaens, Jacques, logopedist, Dorpstraat 50, 8420 Klemskerke.
Van Gasse, Roger, psycholoog, Marialand 31, 9000 Gent.
Willems, Alfons, pastoor-deken, Heigig Hartplein 9, 9140 Zele
De Bosscher, J.M., psychologg, Kriephoekstraat 26, 9890 Gavere.
Verheirstraeten, Maria, ambtenaar, Lokerenbaan 8, 9240 Zele.
Lambrecht, Marc, boekhouder, De Pretlaan 1, 9850 Nevele.

De raad van beheer is samengeteld uit de volgende leden :
Van Gasse, Roger; Adriaens, Jacques; Willems, Alfons; De

Bosscher, J.M.; Verheirstaeten, Maria.
Zij hebben aangesteld tot :
Voorzitter : Van Gasse, Roger.
Secretaris : Adriaens, Jacques.

Voor eensluidend verklaard uittreksel :

(Get.) R. Van Gasse,
voorzitter.

N. 1975 (25540)
Vereniging voor Milieu-educatie Provincie Antwerpen

Ommeganckstraat 26
2018 Antwerpen

Identificatienummer : 893/80

RAAD VAN BEHEER

Bij besluit van de algemene vergadering van 26 oktober 2000 en
raad van beheer op 6 november 2000, werd de raad van beheer als
volgt samengesteld :

Voorzitter : Dielen, Carl, gepensionneerd onderwijzer,
Thaliastraat 76, 2600 Berchem.

Secretaris-penningmeester : Bekaert, Geert, gepensionneerd
leraar, Van Erstenstraat 33, 2100 Deurne.

Leden :
Naessen, Jean, gepensionneerd schoolhoofd, Populierenlaan 21,

2630 Aartselaar;
De Laet, Paul, gepensionneerd leraar, Stanleystraat 20, 2018

Antwerpen;
Suys, Walter, assistent, Lintsesteenweg 390, 2540 Hove;
Chris Boomaars, opsteller-coördinator, Leuvensesteenweg 407,

2800 Mechelen;
Charles De Buyser, kinesist, Vaartdijk 19, 2960 Brecht;
Jan Dirkx, gepensionneerd leraar, Sijsjesstraat 9, 2440 Geel.

15 december 2000.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Carl Dielen,
voorzitter.

N. 1976 (24511 — 24511P)
Toerisme Vlaamse Ardennen

9600 Ronse

Identificatienummer : 1976/2001

STATUTEN

Tussen de hiernavermelde overheden en verenigingen, rechts-
geldig vertegenwoordigd door de personen bij de naam van de
instantie vermeld en die deze statuten ondertekenen, wordt over-
eengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten.

Toerisme Oost-Vlaanderen v.z.w., W. Wilsonplein 3, 9000 Gent,
vertegenwoordigd door :

Guido De Padt, advocaat, Karmelietenstraat 51, Geraardsbergen.
Pierre Goffaux, directeur, Scheldeveldestraat 3, De Pinte.
Wim Vallaeys, adjunct-directeur, Eedstraat 48, Zwijnaarde.
Katia Versieck, bediende, Dreef 22, Nevele.
Cecile Velghe, diensthoofd toerisme, Tuinwijk 44, Oudenaarde.
Emiel Otte, directeur, Grotenbergestraat 166, Zottegem.
R. Glorieux, advocate, Kazernestraat 9, Zwalm.

Gemeenten :
De gemeente Brakel, vertegenwoordigd door : schepen Noël

Morreels, bediende, Driehoekstraat 50, Brakel.
De gemeente Gavere, vertegenwoordigd door : schepen Willy Van

Hove, ambtenaar, Ten Edestraat 25, Semmerzake.
De gemeente Horebeke, vertegenwoordigd door : schepen Cecile

Verheyen, bediende, Pierkestraat 3, Horebeke.
De gemeente Kluisbergen, vertegenwoordigd door : schepen

Carlos Liviau, opvoeder, Zulzekestraat 41, Kluisbergen.
De gemeente Kruishoutem, vertegenwoordigd door : schepen

Jozef Verzele, directeur, Duifhuisstraat 6, Kruishoutem.
De gemeente Lierde, vertegenwoordigd door : schepen Marc

De Brakeleer, leraar, Nieuwe Wijk 338, St.-Maria-Lierde.
De gemeente Maarkedal, vertegenwoordigd door : schepen Marc

Bauwens, leraar, Pontstraat 48, Nukerke.
De stad Oudenaarde, vertegenwoordigd door : schepen Marnic

De Meulemeester, kabinetsmedewerker, Nederenamestraat 348,
Nederename.

De stad Ronse, vertegenwoordigd door : schepen Robert Dussart,
gepensioneerde, Floréal 47, Ronse.

De gemeente St.-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door :
schepen Georges Van Den Bossche, leraar, Bruisbeke 37, Sint-
Lievens-Houtem.

De gemeente Wortegem-Petegem, vertegenwoordigd door :
schepen Dirk Lelieur, zelfstandige, Petegemplein 24, Wortegem-
Petegem.

De gemeente Zingem, vertegenwoordigd door : schepen Achiel
De Ruyck, gepensioneerde, Boeregemstraat 40, Zingem.

De stad Zottegem, vertegenwoordigd door : schepen Hector Petit,
Kastanjelaan 12, gepensioneerde, Zottegem.

De gemeente Zwalm, vertegenwoordigd door : schepen Agnes
De Cocker, gepensioneerde, Beekmeersstraat 16, Zwalm.

Verenigingen en private personen :
Strategisch Plan Zuid-Oost Vlaanderen vzw, p/a Keizersplein 42,

9300 Aalst, vertegenwoordigd door : Bruno Vuylsteke, streekma-
nager, Fazantenlaan 32, Waasmunster.

Sylvain De Langhe, gepensioneerde, Vliegpleinkouter 2, Maria-
kerke, uittredend voorzitter GVVV Vlaamse Ardennen.

Guy De Vos, ambtenaar, Tuinwijk Scheldekouter 22, Ronse, uittre-
dend secretaris GVVV Vlaamse Ardennen.

VVV Brakel, vertegenwoordigd door : Eric Van Cauwenberghe,
leraar, Holenbroek 11, Brakel.

VVV Zottegem, vertegenwoordigd door : Dries Stautemas, leraar,
Hospitaalstraat 51, Zottegem.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, De Biesestraat 5,
Ronse, vertegenwoordigd door : Eddy Raepsaet, coördinator,
Rozenlaan 45, Kluisbergen.

Fed. Ho.Re.Ca Oudenaarde-Ronse vzw, vertegenwoordigd door :
Anneke Bovijn, zelfstandige, Hoogstraat 4, Oudenaarde,
allen van Belgische nationaliteit.
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TITEL I. — Naam, zetel, duur, doelstellingen

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « v.z.w. Toerisme
Vlaamse Ardennen » en omvat als werkingsgebied de steden en
gemeenten Brakel, Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem,
Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, St.-Lievens-Houtem,
Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. Bij beslissing
van de algemene vergadering kunnen andere gemeenten ook
binnen het werkingsgebied van de « v.z.w. Toerisme Vlaamse
Ardennen » vallen.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9600 Ronse,
De Biesestraat 5. Bij beslissing van de algemene vergadering kan de
zetel naar een andere gemeente worden overgebracht.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en
kan ten allen tijde ontbonden worden met inachtname van de art. 20
tot 26 van de wet van 27 juni 1921

Art. 4. De vereniging stelt zich tot doel :
a) het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-

recreatieve beleidsplanning voor de Vlaamse Ardennen.
b) het initiëren, stimuleren,coördineren, coördineren en selectief

implementeren van initiatieven op het vlak van toeristisch-
recreatieve infrastructuur die voortvloeien uit de toeristisch-
recreatieve beleidsplanning.

c) het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implemen-
teren van initiatieven op het vlak van toeristisch-recreatieve
promotie.

d) het ondersteunen van de leden in initiatieven op het vlak van
recreatie en toerisme.

e) het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke
toeristische sector van de streek.

TITEL II. — De leden

Art. 5. De vereniging bestaat uit actieve leden, raadgevende
leden, ereleden en steunende leden. Zowel natuurlijke als rechts-
personen kunnen lid worden van de vereniging. Het aantal actieve
leden mag niet minder bedragen dan drie. Het aantal raadgevende
leden, ere- en steunende leden zijn onbeperkt. Alleen actieve leden
hebben evenwel de volheid van lidmaatschap en ook stemrecht.

Art. 6. Als actief lid van de vereniging worden erkend :
zij die deze statuten bij de stichting ondertekenen;
zij die door de algemene vergadering als actief lid worden

aanvaard.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die lid wenst te worden van

de vereniging, dient een aanvraag bij aangetekend schrijven te
richten aan de voorzitter. De algemene vergadering onderzoekt de
kandidatuur en beslist tot de eventuele toetreding met meerderheid
van twee derden van de aanwezige stemmen. De beslissing van de
algemene vergadering is zonder beroep en moet niet gemotiveerd
worden. De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw
voorstellen na verloop van één jaar te rekenen van de beslissing van
de algemene vergadering.

Elk lid moet na zijn opname in de vereniging het ledenregister
ondertekenen.

De ondertekening van het register sluit tevens de aanvaarding in
van de statuten.

Art. 7. Als raadgevend lid kunnen tot de vereniging toetreden :
een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen;
een afgevaardigde van de toeristische info-kantoren in het

werkingsgebied gevestigd;
afgevaardigden van de toeristisch-recreatieve attracties in het

werkingsgebied gevestigd als :
erkende musea;
natuur-educatieve centra;
organisaties van streekgebonden evenementen;
private personen en verenigingen actief in de toeristisch-

recreatieve sector.
Een kandidaat-raadgevend lid dient zijn verzoek om toetreding

schriftelijk te richten naar de voorzitter.

Art. 8. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad
van beheer, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere
personen tot erelid of steunend lid van de vereniging toelaten.

Art. 9. Een lid kan ontslag nemen uit de vereniging bij aangete-
kend schrijven aan de voorzitter van de vereniging. Dit ontslag kan
slechts effectief ingaan op de eerste januari van het volgend boek-
jaar.

De leden die, na daartoe per aangetekend schrijven te zijn
aangemaand, hun jaarlijkse bijdrage zonder uitzonderlijke reden
niet betaald hebben binnen de drie maanden, worden als ontslag-
nemend beschouwd.

De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door
de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden
van de aanwezige stemmen.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van
een ontslagnemend uitgesloten of overleden lid, kunnen geen
rechten doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereni-
ging.

Art. 10. De actieve leden betalen een jaarlijks lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de gemeenten wordt jaarlijks berekend aan

de hand van een door de algemene vergadering goedgekeurde
verdeelsleutel. De maximum bijdrage van de gemeenten samen
bedraagt BEF 5 000 000 of de tegenwaarde in Euro.

Het lidmaatschap van de v.z.w. Toerisme Oost-Vlaanderen is
gelijk aan de som van de lidmaatschapsgelden van de gemeenten
en kan maximum BEF 5 000 000 bedragen of de tegenwaarde in
Euro.

Het lidmaatschap van alle andere leden wordt jaarlijks per
categorie vastgesteld door de algemene vergadering en kan
maximum BEF 500 000 per lid bedragen.

Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, kan geen terug-
gave vorderen van betaalde lidmaatschapsgelden of een vergoeding
eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
rechthebbenden van een overleden lid of van een rechtspersoon-lid
die ontboden werd.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 11. § 1 De Algemene vergadering is samengesteld uit alle
actieve leden. Deze leden worden op de algemene vergadering
vertegenwoordigd door één of een aantal vertegenwoordiger(s) of
plaatsvervanger(s) zoals hieronder bepaald :

Toerisme Oost-Vlaanderen : zeven vertegenwoordigers t.t.z. de
voorzitter, directeur, onderdirecteur, stafmedewerk(st)er studiecel/
gebiedsgerichte werking en drie leden uit de raad van beheer;

De gemeenten : één vertegenwoordiger per gemeente. De
gemeenteraad duidt na installatie van de gemeenteraad n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezingen een vertegenwoordiger aan en deelt de
naam schriftelijk mede aan de maatschappelijke zetel van de vereni-
ging. Gedurende de overgangangsperiode blijven de beheerders in
functie;

verenigingen en/of private leden : één vertegenwoordiger per
aangesloten lid;

Elk lid kan ten allen tijde haar vertegenwoordiger vervangen. Dit
moet worden meegedeeld aan de voorzitter van de vereniging bij
aangetekend schrijven.

§ 2 : Er wordt een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers
en hun plaatsvervanger met aanduiding van het lid van wie ze
afgevaardigd zijn.

Aan het mandaat van de vertegenwoordiger wordt een einde
gesteld door :

ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de verte-
genwoordiger;

intrekking van het mandaat door het lid dat de betrokkene heeft
afgevaardigd of;

van rechtswege, het verlies van het politiek mandaat als lid van
de provincie- of gemeenteraad of enige andere hoedanigheid uit
hoofde waarvan de betrokkene werd afgevaardigd en zoals blijkt
uit het register van de vertegenwoordigers.

De leden zijn verplicht over te gaan tot een nieuwe aanstelling
van een vertegenwoordiger in de loop van de eerste drie maanden
volgend op het vacant worden van het mandaat van hun vertegen-
woordiger en/of voor zover het een provincie of gemeente betreft,
binnen de eerste drie maanden volgend op de installatie van de
nieuwe provincie- of gemeenteraad na algehele vernieuwing inge-
volge verkiezingen. De ontslagnemende vertegenwoordigers zijn
verplicht de continuı̈teit van hun mandaat waar te nemen totdat in
hun vervanging is voorzien.

Art. 12. De algemene vergadering beschikt over de bevoegd-
heden en machten die haar zijn toegekend door de wet en onder-
havige statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :

het wijzigen van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de beheerders;
het goedkeuren van het jaarverslag, de rekening, het

jaarprogramma en de begroting;
het vaststellen van het jaarlijks lidgeld;
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de aanvaarding en de uitsluiting van de leden van de algemene
vergadering;

de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de aanduiding van de commissaris belast met het nazicht van de

boekhouding.

Art. 13. De algemene vergadering moet tenminste éénmaal per
jaar, in de loop van het eerste trimester, worden bijeengeroepen in
gewone zitting om onder meer kennis te nemen van het jaarverslag,
om de rekeningen en het beleid van de beheerders over het
afgelopen boekjaar goed te keuren en om de begroting voor het
volgend boekjaar vast te stellen. Wanneer het doel of het belang van
de vereniging zulks vereist, kan de raad van beheer bijkomende
algemene vergaderingen bijeenroepen.

In geval van statutenwijziging, vrijwillige ontbinding Of
uitsluiten van een lid dient de raad van beheer een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen. Wanneer tenminste één
vijfde van de actieve leden daarom verzoekt, kan een bijzondere
algemene vergadering worden bijeengeroepen en wel binnen de
maand na de dag waarop het verzoek bij de voorzitter is inge-
komen. Een dergelijke vergadering kan gans het jaar door bijeenge-
roepen worden en hier volstaat een gewone meerderheid. Wordt
aan dit verzoek niet voldaan, dan kunnen zij zich richten tot de
rechtbank.

Art. 14. De oproepingen voor de algemene vergadering is een
bevoegdheid van de raad van beheer en gebeuren bij gewone brief,
aan alle leden en worden minstens twee weken voor de dag van de
vergadering toegezonden. De oproepingsbrief vermeldt de dag, de
plaats, het uur en de agenda van de vergadering en wordt in naam
van de raad van beheer ondertekend door de voorzitter.

De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de raad
van beheer. Elk voorstel dat ondertekend is door 1/20 van de
actieve leden, moet op de agenda worden gebracht. Het verzoek tot
aanvulling van de agenda dient schriftelijk bij de voorzitter te
worden ingediend, tenminste drie dagen vóór de dag van de
vergadering.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet door de
vergadering worden behandeld, tenzij twee derden van alle actieve
leden aanwezig zijn en de meerderheid onder hen met een wijziging
of uitbreiding van de agenda akkoord gaat.

Art. 15. § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door
de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. Tenzij
in de wet van 27 juni 1921 of in onderhavige statuten anders is
bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld indien de
meerderheid van het totaal aantal actieve leden aanwezig of verte-
genwoordigd is. Een actief lid kan zich bij volmacht door een ander
lid (lasthebber) laten vertegenwoordigen. De volmacht moet voor
aanvang van de zitting schriftelijk aan de voorzitter worden
gemeld. De lasthebber kan slechts één volmacht hebben.

Indien de meerderheid niet wordt bereikt, wordt binnen de
6 weken volgend op de eerste bijeenkomst, een tweede vergadering
bijeengeroepen, die over de punten die aldus voor de tweede maal
op de agenda voorkomen een geldig besluit kan nemen, ongeacht
het aantal aanwezigen.

Een voorstel wordt aangenomen indien de meerderheid van de
aanwezige vertegenwoordigers zich voor het voorstel uitspreken.

§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten
indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en
indien tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door
deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van
de statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden
bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerder-
heid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede algemene vergadering.

§ 3. Voor wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
een éénparigheid van stemmen worden besloten.

Art. 16. De besluiten van de algemene vergadering worden
opgenomen in een verslag dat ondertekend wordt door de voor-
zitter of diegene die hem vervangt. Het verslag wordt aan de
vertegenwoordigers van de leden toegestuurd en bewaard in de
zetel van de vereniging, waar het ter inzage ligt voor alle geı̈nteres-
seerden.

TITEL IV. — Raad van beheer.

Art. 17. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer en
is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden :

Voor Toerisme Oost-Vlaanderen v.z.w. :
2 vertegenwoordigers met een politiek mandaat;
5 vertegenwoordigers met een niet-politiek mandaat.
Voor de gemeenten :
één vertegenwoordiger per lid.
Voor de verenigingen en de private sector :
één vertegenwoordiger per lid.
Elke vertegenwoordiger heeft één stem. De raadgevende leden

hebben ten allen tijde het recht de vergaderingen van de raad van
beheer met raadgevende stem bij te wonen.

Art. 18. De leden van de raad van beheer worden op basis van
de bepalingen in art. 17 benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn van maximum 6 jaar.

De beheerders wiens functie ten einde is gekomen ingevolge het
verstrijken van de termijn of ingevolge provincie- of
gemeenteraadsverkiezingen zijn verplicht in functie te blijven totdat
in hun vervanging is voorzien. Alle uittredende leden van de raad
van beheer zijn herkiesbaar.

Art. 19. De leden van de raad van beheer kiezen in hun midden
bij geheime stemming, uit de vertegenwoordigers van de
gemeenten met een politiek mandaat, één voorzitter en één onder-
voorzitter. De voorzitter is belast met de bijeenroeping van de raad
van beheer en met de leiding van de vergaderingen van de raad
van beheer en de algemene vergadering. Bij afwezigheid of verhin-
dering van de voorzitter worden zijn functies, zoals deze hem bij
onderhavige statuten worden toegekend, waargenomen door de
ondervoorzitter.

De leden van de raad van beheer kiezen in hun midden bij
geheime stemming tevens één penningmeester.

Ook de functie van secretaris van de vereniging wordt door de
raad van beheer toegekend en wordt in principe ingevuld door de
toeristische regiocoördinator. Hij woont aldus de vergaderingen van
de raad van beheer lij me, raadgevende stem.

Art. 20. De raad van beheer is bevoegd voor de concretere
uitwerking van voorstellen van de algemene vergadering of van
eigen initiatieven die de realisatie van de doelstellingen van de
vereniging beogen. Zij kan hiertoe overgaan tot de oprichting van
specifieke werkgroepen.

De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en verte-
genwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van beheer is
bevoegd voor alle materies, ook voor het stellen van daden van
beschikking, die niet bij wet of door deze statuten zijn voorbe-
houden aan de algemene vergadering. De vereniging kan zich
rechtsgeldig verbinden in rechten en feiten door de voorzitter en de
secretaris. De raad van beheer kan beslissen aan leden van de raad
van beheer of aan derden algemene of bijzondere volmachten te
verlenen voor zover deze niet strijdig zijn met de wet of onderha-
vige statuten.

Art. 21. De raad van beheer vergadert telkens wanneer de
belangen van de vereniging dit vereisen. Hij komt minstens vier
maal per jaar samen. Hij vergadert op uitnodiging van de voorzitter
of op schriftelijk verzoek van vijf van zijn leden. De uitnodigingen
worden minstens 1 week op voorhand verstuurd, vergezeld van een
agenda.

Art. 22. De raad van beheer kan geldig stemmen wanneer de
meerderheid van de beheerders aanwezig is. Elke beheerder
beschikt over één stem. De beslissingen worden, genomen bij een
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene
die hem vervangt, tenzij het een geheime stemming betreft.

Art. 23. Van elke vergadering van de raad van beheer wordt een
verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter of
door diegene die hem vervangt. De verslagen worden bijgehouden
op de zetel van de vereniging, waar het ter inzage ligt voor alle
geı̈nteresseerden.

TITEL V. — Aansprakelijkheid, begroting en rekeningen

Art. 24. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplich-
ting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun
gegeven opdracht. De raad van beheer kan een vergoeding voorzien
voor de beheerders die aan de zitting van de raad van beheer en
van door haar opgerichte werkgroepen en comités deelnemen.
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Art. 25. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december van ieder jaar.

De raad van beheer stelt de rekening van het afgelopen jaar en de
begroting van het komend jaar op en legt deze voor aan de
algemene vergadering. Het saldo van inkomsten en uitgaven van
een boekjaar wordt overgedragen naar het volgend boekjaar. Een
batig saldo kan onder geen beding op één of andere wijze aan de
leden noch hun vertegenwoordigers worden uitgekeerd.

Art. 26. De financiële handelingen van de vereniging worden
gecontroleerd door een commissaris die wordt aangeduid door
Toerisme Oost-Vlaanderen. Hij heeft onbeperkt recht van controle
en toezicht en mag op de zetel van de vereniging kennis nemen van
de geschriften van de vereniging. Hij kan geen lid zijn van de
vereniging noch een lid ervan vertegenwoordigen in de raad van
beheer of de algemene vergadering. Hij kan de vergadering van de
algemene vergadering bijwonen zonder stemrecht.

TITEL VI. — Ontbindingen en vereffening

Art. 27. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden
van een lid, door de ontbinding van een rechtspersoon-lid of het
uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet
minder dan drie bedraagt. De ontbinding van de vereniging kan
slechts worden uitgesproken door een buitengewone, daartoe
speciaal samengeroepen algemene vergadering overeenkomstig
art. 20 van de wet van 27 juli 1921 met een meerderheid van 3/4 van
de stemmen of door een gerechtelijke beslissing. In geval van
ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke
daarvan door de rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd,
hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden
en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Art. 28. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
van de schulden, overgedragen worden aan één of meerdere vereni-
gingen, volgens een verdeelsleutel bepaald door de vereffenaars, die
hetzelfde doel na streven. Indien geen verenigingen die hetzelfde
doel nastreven bekend zijn, zal het betreffende vermogen en de
betreffende goederen, volgens de op dat ogenblik gangbare verdeel-
sleutel aan de gemeenten en Toerisme Oost-Vlaanderen worden
overgedragen.

TITEL VII. — Bijzondere overgangsbepalingen

Art. 29. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijven de wet van 27 juli 1921 en de gebruiken inzake
verenigingen van overeenkomstige toepassing.

Art. 30. Tijdens de eerste algemene vergadering wordt de raad
van beheer gekozen.

Aldus gedaan te Zottegem, op 20 september 2000.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1977 (25523)
Fonds voor Sociale Solidariteit bij de Rijkswacht

1050 Brussel
Identificatienummer : 617/46

NIEUWE STATUTEN — OVERLIJDEN
ONTSLAGNEMINGEN

BENOEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

HOOFDSTUK I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt vanaf heden de naam «fonds
voor Sociale Solidariteit bij de Politiediensten » (voorheen fonds
voor Sociale Solidariteit bij de Rijkswacht genoemd).

Art. 2. Haar zetel is gevestigd te Elsene, Kroonlaan, 227,
1050 Brussel. Bij beslissing van de raad van bestuur kan de zetel
overgeplaatst worden naar een andere plaats in het Koninkrijk.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. een band van solidariteit te smeden onder de leden;
2. bijstand te verlenen aan de leden die zware tegenspoed kennen;
3. betrekkingen te onderhouden met de «Sociale dienst» van

andere diensten, die tot het welzijn van onze vereniging kunnen
bijdragen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. De
ontbinding kan alleen uitgesproken worden in de bij de wet van
27 juni 1921, voorziene vormen en modaliteiten.

Art. 5. Het sociaal jaar begint op 1 januari en eindigt op
31 december.

HOOFDSTUK II. — De leden

Afdeling 1. — Toetreding

Art. 6. Kunnen deel uitmaken van het Fonds voor Sociale Soli-
dariteit bij de Politiediensten, mits betaling van de jaarlijkse
bijdrage:

1. participerende leden. Dit zijn de afgevaardigden met repren-
sentatieve zending en met stemrecht in de algemene vergadering;

2. effektieve leden;
3. steunende leden;

Afdeling 2. — Ontslag of uitsluiting

Art. 7. De leden die hun bijdrage niet betalen verliezen hun
lidmaatschap. Zijn eveneens ontslagen de leden die bij een tucht-
maatregel uit de Politiediensten gezet worden.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering van de vereniging is samenge-
steld uit de participerende leden (afgevaardigden).

Deze afgevaardigden worden voorgesteld door de raad van
bestuur en bij gewone meerderheid van stemmen aangesteld door
de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Dit
mandaat wordt stilzwijgend verlengd, per periode van drie jaar.

Art. 9. De algemene vergadering duidt ten minste twaalf van
haar leden aan als lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden aan : een voorzitter
(tweetalig), vier ondervoorzitters, een secretaris, een adjunkt-
secretaris, een penningmeester, een adjunkt-penningmeester en ten
minste drie commissarissen (allen met praktische kennis van de
tweede landstaal).

Zij allen beheren de vereniging. Zij worden aangeduid voor een
termijn van drie jaar, stilzwijgend verlengd op het einde van deze
termijn.

Art. 10. Alleen de participerende leden (afgevaardigden) nemen
deel aan het beheer van de vereniging door hun aanwezigheid en
stemrecht.

Zij gaan geen enkele verplichting aan in verband met de verbin-
tenissen van de vereniging. Zij kunnen aan de uitoefening van hun
mandaat verzaken bij aangetekend schrijven.

De algemene vergadering kan de participerende leden uitsluiten
indien hun gedragingen de belangen van de vereniging in het
gedrang brengen. De uitsluiting van deze participerende leden
wordt uitgesproken door de algemene vergadering. Tegen deze
beslissing kan geen beroep worden aangetekend.

Art. 11. De participerende (afgevaardigden) leden vergaderen
minstens éénmaal per jaar. De plaats, datum en dagorde worden
door de raad van bestuur vastgelegd.

Op de algemene vergadering bespreekt de raad van bestuur het
verslag betreffende de aktiviteiten en de financiële toestand van de
vereniging.

Art. 12. Op haar jaarlijkse bijeenkomst keurt de algemene verga-
dering de rekeningen van het verlopen dienstjaar goed en stelt de
begroting van het lopend dienstjaar voor.

Art. 13. De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen
over de wijzigingen aan de statuten of over de ontbinding van de
vereniging, indien het voorwerp hiervan in de oproeping wordt
aangeduid en wanneer op de algemene vergadering minstens twee
derden van de leden aanwezig zijn.

Om het even welke wijziging aan de statuten of ontbinding van
de vereniging moet met een meerderheid van twee derden van de
stemmen worden goedgekeurd. Indien de twee derden van de leden
op de eerste vergadering niet aanwezig zijn, zal er, na een periode
van minstens veertien dagen, een tweede vergadering bijeenge-
roepen worden die zal kunnen beraadslagen, welke ook het aantal
aanwezige leden is.

De door de algemene vergadering getroffen beslissingen worden
opgenomen in de processen-verbaal, die per datum geklasseerd
worden in de zetel der vereniging. De processen-verbaal worden
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Afdeling 2 — Raad van beheer

Art. 14. De raad van bestuur is belast met het innen van de
bijdragen en eventueel van de schenkingen onder levenden bij
legaat of testament, die de vereniging overeenkomstig de wet mag
in ontvangst nemen. Zij regelt de uitgaven die voortvloeien uit de
toepassing der beschikkingen van onderhavige statuten.
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Art. 15. De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat door de
wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de
algemene vergadering.

Hij leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze
bij elke verrichting. Hij kan zijn bevoegdheden overdragen aan een
van zijn leden of zelfs aan derden. De gedelegeerden die namens de
raad van bestuur optreden moeten ten aanzien van derden geen
bewijs leveren van enige beraadslaging of machtiging van deze
raad.

Art. 16. De vereniging is burgerlijk aansprakelijk voor de fouten
die kunnen toegeschreven worden, hetzij aan haar aangestelden,
hetzij aan de organen waardoor haar wil wordt uitgevoerd. De
leden van de raad van bestuur zijn niet persoonlijk verantwoorde-
lijk voor de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijk-
heid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdrachten
tot de in hun beheer bedreven fout.

Onverminderd de delegaties, wordt de uitvoering van de hande-
lingen en beslissingen waarbij de vereniging een verbintenis
aangaat getekend door de voorzitter en de secretaris of hun
gedelegeerden, leden van de raad van bestuur.

Art. 17. De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per
maand uitgenomen tijdens de maanden juli en augustus en steeds
voor uitzonderlijke gevallen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen met
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de
stem van de voorzitter beslissend.

HOOFDSTUK IV. — Uitgaven

Art. 18. Prestaties en functies, bezoldigd of niet, worden beslist
door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK V. — Onkosten

Art. 19. Vergoedingen kunnen toegekend worden aan diegenen
die onkosten maken naar aanleiding van de uitoefening van hun
mandaat.

HOOFDSTUK VI. — Geldmiddelen van de vereniging

Art. 20. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :
1. de fondsen;
2. de bijdragen;
3. schenkingen en legaten;
4. gebeurtenissen, tombola’s,...

Art. 21. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt door de raad
van bestuur vastgesteld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en
is begrepen tussen vierhonderd en duizend vijfhonderd frank.

HOOFDSTUK VII. — Wijzigingen van de statuten,
ontbinding en vereffening

Art. 22. Onderhavige statuten kunnen slechts worden gewijzigd
overeenkomstig met de door de wet van 27 juni 1921 voorge-
schreven regels en vormen.

Art. 23. Bij ontbinding van de vereniging overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, zal de algemene vergadering drie vereffenaars
aanduiden, gekozen buiten de leden van de raad van bestuur, die
voor opdracht hebben over te gaan tot de afrekening van het tegoed
van de vereniging.

De bij het reglement van inwendige orde voorziene uitgaven,
zullen eventueel verder geschieden zolang het tegoed van de
vereniging zulks toelaat, mits zich hierin te gedragen naar de bij het
reglement van inwendige orde gegeven richtlijnen.

De onder voorwaarde toegekende schenkingen zullen gestort
worden ten bate van werken van onderlinge dienstverlening, bij
voorkeur aan deze die de wil van de schenkers of erflaters kunnen
verwezenlijken.

De toekenning van het overschot van het aktief zal bepaald
worden door de algemene vergadering. Het huidige statuut vernie-
tigt en vervangt vanaf 1 januari 2000, dit gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad dd. 15 november 1984, bijlage 7141.

Opgemaakt in twee originelen waarvan een ter bewaring zal
gegeven worden aan de voorzitter en het tweede in het archief van
de vereniging neergelegd.

Brussel, 28 november 2000.

(Get.) Snijders, (Get.) Gijsbrecht,
secretaris. voorzitter.

OVERLIJDEN — ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BESTUUR

Overlijden : Heughebaert, Gérard, adjudant-chef, rue-
du Docteur 38, 1160 Brussel, Belg.

Ontslagnemingen :
Debaere, Michel, rue de la Chapelle 15, 6630 Martelange, Belg.
Dentant, Michel, rue du Beau Sité, 10, 7912 Frasnes-les-Auvaing,

Belg.
De Vreese, Guy, chaussée de Bruxelles, 144 bt 27, 1300 Wavre,

Belg.
Fairon, Joseph, rue Vieille Voie de Tongres 107, 4000 Liège, Belg.

Benoemingen :
Aerts, Hugo, Eikenstraat 59, 3071 Kortenberg, Belg.
Collard, Alexis, chaussée de Louvain, 85, 1300 Wavre, Belg.
Delvaux, Bernard, rue Vandergoten, 38, 1160 Bruxelles, Belg.
Marchand, Gérard, Watersneppenlaan, 34, 1160 Brussel, Belg.
Taveirne, Dominique, Joseph Ottengaarde, 16, 1090 Jette, Belg.

Raad van bestuur :
Borgions, Jan, Bosweg, 27, 3111 Rotselaar, Belg.
Bourdoux, Gillis, Riessonsart, A.8, 4877 Olne, Belg.
Bronkart, Pierre, rue du Brillant, 17, 1170 Brussel, Belg.
Broos, Johan, Speelberghof 21, 3090 Overijse, Belg.
Dehareng, Etienne, rue Bréton, 10, 5031 Grand-Leez, Belg.
De Smet, Ronny, Bosstraat 108, 1640 Sint-Genesius-Rode, Belg.
Gijsbrecht, Julianus, Limburg-Stirumstraat, 10, 8730 Blanken-

berge, Belg.
Helsen, Ludo, Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3079 Meerbeek,

Belg.
Snijders, Renier, Zwartkeeltjeslaan, 104, 1160 Brussel, Belg.

Fonds de Solidarité sociale de la Gendarmerie

1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 617/46

STATUTS — DÉCÈS
DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHAPITRE Ier. — Denomination, siege, objectif, duree

Article 1er. L’association porte désormais le nom de «fonds de
Solidarité sociale des Services de Police», (autrefois appelée«fonds
de Solidarité sociale de la Gendarmerie»).

Art. 2. Le siege de l’association est situé à Ixelles, avenue de la
Couronne, 227, 1050 Bruxelles. Par décision du conseil d’adminis-
tration, le siège peut ëtre transféré à un autre endroit du Royaume.

Art. 3. L’association a pour objectif de :
1. créer des liens de solidarité entre l’ensemble des membres;
2. porter assistance aux membres en difficultés graves;
3. maintenir des relations avec le « Service Sociale » des autres

services, qui peuvent contribuée au bien-être de notre association.

Art. 4. L’association a été fondée pour une durée indéterminée.
La dissolution ne peut-être prononcée que dans les cas, les formes
et modalités prévus dans la loi du 27 juin 1921.

Art. 5. L’année sociale commence le 1er janvier et prend fin le
31 décembre.

CHAPITRE II. — Membres

Section 1re. — Affiliation

Art. 6. Peuvent s’affilier au Fonds de Solidarité sociale des
Services de Police, moyennant paiement de la cotisation annuelle :

1. les membres participants. Ce sont les délégués ayant une
mission représentative et le droit de vôte a l’Assemblée Générale;

2. les membres effectifs;
3. les membres de soutien.
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Section 2. — Demission ou exclusion.
Art. 7. Les membres ne payant pas leur cotisation perdent leur

qualité de membre. Perdent également leur qualité de membre ceux
qui sont relevés de leurs fonctions des Services de la Police par
mesure disciplinaire.

CHAPITRE III

Section 1re. — Assemblée générale
Art. 8. L’assemblée générale de l’association est composée des

membres participants (délégués). Ces délégués sont proposés par le
Conseil d’Administration et désignés pour une durée de 3 ans par
l’Assemblée Générale à la majorité simple des voix. Ce mandat est
tacitement prolongé par période de trois ans.

Art. 9. L’Assemblée Générale désigne au moins 12 de ses
membres comme membres du Conseil d’Administration. Parmi ses
membres, le Conseil d’Administration désigne : un président (billin-
gue), quatre vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un
trésorier, un trésorier-adjoint, et au moins trois commissaires (tous
abec une connaissance pratique de la deuxième langue). Ils gèrent
l’association. Ils sont également désignés pour une durée de trois
ans et tacitement reconduits dans leurs fonctions à l’issue de ce
terme.

Art. 10. Seuls les membres participants (délégués) prennent part
à la gestion de l’association par leur pésence et leurs droit de vôte.

Ils n’ont pas d’obligations relatives aux engagements de l’asso-
ciation.

Ils peuvent renoncer à l’exécution de leur mandat par lettre
recommandée.

L’assemblée générale peut exclure les membres participants (délé-
gués) si leur comportement peut compromettre les intérêts de
l’association. L’exclusion de ces membres participants sera
prononcée par l’assemblée générale. Il est exclu de faire appel contre
cette décision.

Art. 11. Les membres participants (délégués) se réunissent au
moins une fois par an.

Le conseil d’administration établit l’endroit, la date et l’ordre du
jour. Le conseil d’administration discute à l’assemblée générale, le
rapport relatif aux activités et la situation financière de l’association.

Art. 12. Lors de sa réunion annuelle, l’assemblée générale
approuve les comptes de l’année précédente et propose le budget
de l’année en cours.

Art. 13. L’assemblée générale peut seulement délibérer d’une
façon valable des modifications aux statuts ou de la dissolution de
l’association, si l’objet en est indiqué dans la convocation et
lorsqu’au moins deux tiers des membres participants sont présents
lors de la réunion de l’assemblée générale.

N’importe quelle modification aux statuts ou la dissolution de
l’association doit être approuvée à une majorité des deux tiers. Si
les deux tiers des membres ne sont pas présents lors de la première
réunion, une deuxième réuniion sera tenue après une période d’au
moins quinze jours, laquelle pourra délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents.

Les décisions prises par l’assemblée générale seront enregistrées
dans les procès-verbaux, ces derniers sont classés par date au siège
de l’association. Le président et le secrétaire signent les procès-
verbaux.

Section 2. — Le conseil d’administration
Art. 14. Le conseil d’administration est chargé de la perception

des cotisations et éventuellement des donations entre vifs, par legs
ou par testament que l’association, conformément à la loi, peut
recevoir. Il règle des dépensés résultant de l’application des dispo-
sitions des statuts en question.

Art. 15. Le conseil d’administration est compétent pour tout ce
que la loi ou les statuts ne réservent pas explicitement à l’assemblée
générale.

Le conseil dirige les affaires de l’association et représente celle-ci
lors de chaque opération.

Il peut déléguer ses responsabilités à un des membres ou même à
des tiers. Vis-à-vis de tiers, les délégués qui agissent au nom du
conseil d’administration ne doivent pas faire preuve de délibération
ou de procuration de ce conseil.

Art. 16. L’association est civilement responsable des fautes, qui
peuvent être attribuées soit à ses personnes préposées, soit aux
organes, exécutant sa volonté. Les membres du conseil d’adminis-
tration ne sont pas personnellement responsables des engagements
de l’association. Leur responsabilité se limite à l’accomplissement
des devoirs qui leur ont été confiés jusqu’à la faute qui a été
commise dans leur gestion.

Sous réserve des délégations, l’exécution des actions et des
décisions dans lesquelles l’association s’engage, est signée par le
Président et le Secrétaire ou par leurs délégués, membres du conseil
d’administration.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois
par mois sauf les mois de juillet et août et en tout temps pour des
cas exceptionnels.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
simple des voix. En cas de partage des voix, le vôte du président est
décisif.

CHAPITRE IV. — Depenses

Art. 18. Les prestations et fonctions, rémunérées ou non, sont
décidées par le conseil d’administration.

CHAPITRE V. — Frais

Art. 19. Des indemnités peuvent être accordées à ceux qui se sont
mis en frais à l’occasion de l’éxécution de leur mandat.

CHAPITRE VI. — Moyens pecuniaires de l’association

Art. 20. Les moyens pécuniaires de l’association comprennent :
1. les fonds;
2. les cotisations;
3. les donations et les legs;
4. manifestations,...tombolas,..
Art. 21. La cotisation annuelle des membres est définie par le

conseil d’administration conformément à la loi du 27 juin 1921 et ce
montant varie entre quatre cents et mille cinq cents francs.

CHAPITRE VII. — Modification des statuts,
dissolution et liquidation

Art. 22.Les statuts actuels ne peuvent être modifiés qu’en tenant
compte des règles et formes prescrites par loi du 27 juin 1921.

Art. 23. En cas de sissolution de l’association conformément à la
loi du 27 juin 1921, l’assemblée générale désignera trois liquida-
teurs, choisis en dehors des membres du conseil d’administration,
avec mission de procéder à la liquidation du crédit de l’association.

Les dépenses prévues par le règlement d’ordre intérieur conti-
nueront éventuellement à se produire aussi longtemps que le credit
de l’association le permet, à condition que les directives du règle-
ment d’ordre intérieur soient respectées.

Les donations accordées sous condition seront virées au profit de
travaux d’assistance mutuelle, de préférence à ceux qui sont à même
de réaliser la volonté des donateurs ou des testateurs.

L’assemblée générale déterminera l’attribution du solde de l’actif.
Ce statut annule et remplace celui publiée dans le Moniteur belge du
15 novembre 1984, à savoir l’annexe 7141 à partir du 1 janvier 2001.

Rédigé en deux documents originaux dont un sera mis à la
consigne du président, le deuxième sera déposé dans les archives
de l’association.

Bruxelles, 28 novembre 2000.

(Get.) Snijders, (Get.) Gijsbrecht,
secrétaire. président.

CONSEIL D’ADMINISTRATION — DÉCÈS
DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Décès : Heughebaert, Gérard, rue du Docteur, 38,
1160 Bruxelles, Belge.

Démissions :
Debaere, Michel, rue de la Chapelle, 15, 6630 Martelange, Belge.
Dentant, Michel, rue du Beau Sité, 10, 7912 Frasnes-lez-Anvaing,

Belge.
De Vreese, Guy, Chaussée des Bruxelles, 144 Bt.27, 1300 Wavre,

Belge.
Fairon, Joseph, rue Vieille Voi de Tongres, 107, 4000 Liège, Belge.

Nominations :
Aerts, Hugo, Eikenstraat, 39, 3071 Kortenberg, Belge.
Collard, Alexis, chaussée de Louvain, 85, 1300 Wavre, Belge.
Delvaux, Bernard, rue Vandergoten, 38, 1160 Bruxelles, Belge.
Marchand, Gérard, Watersneppenlaan, 34, 1160 Bruxelles, Belge.
Taveirne, Dominique, Joseph Ottengaarde, 11, 1090 Jette, Belge.
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Conseil d’administration :
Borgions, Jan, Bosweg, 27, 3111 Rotselaar, Belge.
Bourdoux, Gilis, Riessosart, A.8, 4877 Olne, Belge.
Bronkart, Pierre, rue du Brillant, 17, 1170 Bruxelles, Belge.
Broos, Johan, Adjudant-Chef, Speelberghof, 21, 3090 Overijse,

Belge.
Dehareng, Etienne, rue Bréton, 10, 5031 Grand-Leez, Belge.
De Smet, Ronny, Bosstraat 108, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belge.
Gijsbrecht, Julianus, Limburg-Stirumstraat, 10,

8370 Blankenberge, Belge.
Helsen, Ludo, Burgemeester Van Kelfstraat, 9, 3079 Meerbeek,

Belge.
Snijders, Renier, avenue des Traquets, 104,

1160 Bruxelles, Belge.

N. 1978 (25782)
Union sportive d’Ophain, en abrégé : « U.S.O. »

Sentier du Try 4
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

Numéro d’identification : 18642/92

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 14 décembre 2000
A l’unanimité, l’assemblée approuve la composition du nouveau

conseil d’administration comme suit :
Président : Dufrasne, André, rue Giroune 7, à 1421 Ophain-Bois-

Seigneur-Isaac.
Vice-président : Huart, Roger, rue Michel Botte 93, à 1421 Ophain-

Bois-Seigneur-Isaac.
Correspondant qualifié : Strojwas, Edouard, sentier du Try 4, à

1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.
Membres :

Scolas, Jean-Luc, chaussée d’Ophain 315, à 1420 Braine-l’Alleud;
Mertens, Félix, rue d’Hennuyères 84, à Ophain-Bois-Seigneur-

Isaac;
De Bruyn, Jean-Paul, clos de l’Epicéa 2, à 1420 Braine-l’Alleud;
Peetersbroeck, Daniel, rue Robert Ledecq 11, à 1440 Wauthier-

Braine;
Herman, Francis, rue Vital Rousseau 10, à 1472 Vieux-Genappe;
Heughebaert, Régis, chaussée d’Ophain 270, à 1420 Braine-

l’Alleud.
(Signé) Edouard Strojwas,

correpondant qualifié.

N. 1979 (25310)
Union des Locataires de Forest

Rue de Fierlant 2
1190 Bruxelles

Numéro d’identification : 7133/97

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale statutaire du 6 décembre 2000
Réunis en assemblée générale du 6 décembre 2000 :
Président : Azouzi, Mohktar, rue de Belgrade 84, troisième étage,

1190 Bruxelles.
Vice-présidente : Lambion, Mireille, rue Zénobe Gramme 70,

6031 Monceau-sur-Sambre.
Trésorier : El Marrakchi, Abdelhamid, rue de Belgrade 78,

1190 Bruxelles.
Secrétaire : Abdellah, Najat, rue du Monténégro 178,

1190 Bruxelles.
Les administratrices :

Houari, Rahma, rue de Belgrade 84, deuxième étage,
1190 Bruxelles.

Messaoudi, Fatima, rue de Belgrade 84, premier étage,
1190 Bruxelles.

Moufide, Aïcha, rue de Serbie 24, 1060 Bruxelles.
Ouehbi, Fatima, rue de Belgrade 78, premier étage, 1190 Bruxelles.

(Signé) Valérie Peiremans,
coordinatrice.

N. 1980 (25016)
Fifty-One Club Lubbeek

3210 Linden

Identificatienummer : 20573/98

RAAD VAN BESTUUR

Het blijkt uit het verslag van de algemene vergadering van de
v.z.w. Fifty-One Club Lubbeek, gehouden op 2 maart 2000, dat het
integraal bestuur met ingang van 16 juni 2000, wordt ontslag
verleend voor haar bestuur over de v.z.w.

Bij zelfde vergadering werden benoemd als bestuurders, met
ingang van 16 juni 2000, met de volgende functie als :

Voorzitter : de heer Wim Pardon, wonende te 3018 Wijgmaal,
Casinolaan 9;

Ondervoorzitter : de heer Luc Rabet, wonende te 3020 Herent,
Dorenstraat 20;

Secretaris : de heer Johan Habils, wonende te 3270 Scherpen-
heuvel, Rootstraat 44;

Penningmeester : de heer Stan Van Nieuwenhove, wonende te
3050 Oud Herverlee, Waversebaan 214/B;

Protocolchef : de heer Louis De Filette, wonende te
3210 Linden, Steenveldstraat 51;

Past-voorzitter : de heer Hubert Niessen, wonende te
1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 260,
allen van Belgische nationaliteit.

(Get.) H. Niessen, W. Pardon, Johan Habils, S. Van Nieuwenhove,
L. De Filette, L. Rabet.

N. 1981 (24365)
Archipel, centrum voor algemeen welzijswerk

1000 Brussel

Identificatienummer : 18449/98

WIJZIGINGEN STATUTEN

De artikelen 15 tot en met 22 worden vervangen door een nieuw
artikel 15 luidend als volgt :

« Artikel 15. De vereffening wordt beheerd door één verffenaar, te
weten de heer Mark Kiekens, wonende te 1710 Dilbeek, Koeivijver-
straat 57.

De vereffenaar is gemachtigd om het vermogen van de vereni-
ging in te brengen in de v.z.w. « Albatros-De Schutting », onder de
verplichting het volledige passief van de vereniging en de kosten
van de vermogensoverdracht te dragen. Alle rechten en verplichting
van de v.z.w. « De Schutting » zullen overgaan op de v.z.w.
« Albatros-De Schutting », inclusief het fisclale probleem inzake de
onroerende voorheffing. Het vermogen van de v.z.w. « De Schut-
ting » bestaat onder meer uit twee onroerende goederen gelegen te
1000 Brussel, Ninoofseplein 10 en te 1070 Brussel, Poincarrélaan 7 ».

De artikelen 23 tot en met 27 worden hernummerd, te weten
vanaf artikel 16 tot en met 20 ».

(Get.) Marc Kiekens, (Get.) Jan Dekelver,
voorzitter. scretaris.

N. 1982 (22663)
Vereniging ter Bevordering van de Auto- en Motorsport,

Autoclub Campina

2300 Turnhout

Identificatienummer : 5101/65

ONTSLAG — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van Autoclub Campina, v.z.w., samen-
gekomen te Turnhout, op 3 november 2000, heeft ontslag aanvaard
van volgende beheerder : Emiel Nees, Van Aertselaarstraat 13,
2320 Hoogstraten.
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De algemene vergadering heeft hierop een nieuwe raad van
beheer verkozen voor onbepaalde termijn. Deze nieuwe raad van
beheer is samengesteld als volgt :

Geenen, Luc, informaticus, Albert Van Dyckstraat 2, 2300 Turn-
hout.

Baeten, Lieve, secretaresse, Albert Van Dyckstraat 2, 2300 Turn-
hout.

Van den Bogaert, Filip, magazijnier, Kerkplein 24, bus 4,
2300 Turnhout.

Janssens, Herman, bediende, Kroonstraat 20, 2300 Turnhout.
Verhaert, Dirk, technicus, Bosakker 45, 2440 Geel.

Voor eensluitend afschrift :

(Get.) Luc Geenen, (Get.) Lieve Baeten,
beheerder. beheerder.

N. 1983 (24181)
Les Bras ouverts

Rue de la Prévoyance 9
7500 Tournai

Numéro d’identification : 4993/72

MODIFICATION AUX STATUTS

Assemblée générale du 21 novembre 2000

L’assemblée générale réunie à Tournai, le 21 novembre 2000 a
décidé, à l’unanimité de ses membres présents, de modifier son
objet social et de remplacer l’alinéa premier de l’article trois des
statuts par le texte suivant :

L’association a pour objet l’accueil collectif ou en logement
autonome, l’accueil en journée, la guidance, la réinsertion dans le
milieu familial et l’intervention éducative et pédagogique dans et
hors le milieu familial, et de façon générale, l’aide en faveur des
jeunes et des familles en difficultés qui entrent dans le cadre des lois
relatives à la protection de la jeunesse (loi du 8 avril 1965), des lois
et arrêtés subséquents, du décret de la Communauté française relatif
à l’aide à la jeunesse (décret du 4 mars 1991) ainsi que des décrets et
arrêtés subséquents.

Tournai, le 25 novembre 2000.

(Signé) Dogot, Bernard,
président.

N. 1984 (24563)
Sœurs du Bon Pasteur

Rue au Bois 363
1150 Bruxelles

Numéro d’identification : 33/22

DÉMISSION — NOMINATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association, par son assemblée générale extraordinaire du
30 novembre 2000, au siège de l’a.s.b.l., a décidé de procéder aux
changements suivants :

Démission : Cools, Maria, comme présidente, et Gunawardena,
Rita, comme secrétaire.

Nomination : l’assemblée approuve la nomination de Gunawar-
dena, Rita, comme présidente, Cools, Maria, comme secrétaire, et
Tellier, Agnès, comme membre.

Le conseil d’administration se compose donc, à dater de ce jour,
comme suit :

Présidente : Gunawardena, Rita.
Vice-présidente : Lowet, Maria.
Secrétaire : Cools, Maria.
Membres : Vanderlinden, Raymonde et Tellier, Agnès.

Bruxelles, le 30 novembre 2000.
(Signé) Gunawardena, Rita; Lowet, Maria; Cools, Maria; Vander-

linden, Raymonde; Tellier, Agnès.

N. 1985 (24591)
Denier du Lycée d’Etat

de la Communauté française de Pepinster

4860 Pepinster

Numéro d’identification : 54/31

MODIFICATION DE DÉNOMINATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à l’assemblée générale du 2 octobre 2000, il a été décidé de
certains changements au niveau du comité et de la dénomination
de l’association.

L’association se dénommera « Denier de l’Athénée de Pepinster ».

Au niveau du comité, voici les modifications :
Président : M. Jacques Picray, rue la Nô 40, 4860 Pepinster.
Ancien secrétaire : M. Daniel Ancart, rue Le-

fin 5bis, 4860 Pepinster.
Nouveau secrétaire : M. Jacques Barbier, rue Alfred Brabant 38,

4860 Pepinster.
Ancien trésorier : M. Jean Delville, rue Alfred Drèze 11,

4860 Pepinster.
Nouveau trésorier : M. Michel Born, rue Lieutenant Albert

Dressen 2, 4860 Pepinster.

(Signé) J. Barbier, (Signé) J. Picray,
secrétaire. président.

N. 1986 (24967)
Beschut Wonen « De Brug »

Verhaegenlaan 40
9500 Geraardsbergen

Identificatienummer : 22303/93

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAARS

De buitengewone algemene vergadering heeft in vergadering van
5 december 2000 beslist de vereniging te ontbinden.

De goederen van de vereniging, na vereffening, worden bestemd
als volgt :

Ingevolge de bepalingen van artikel 27 van de statuten wordt het
netto maatschappelijk actief overgemaakt aan het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg, Verhaegenlaan 40, te 9500 Geraards-
bergen.

Volgende personen worden aangesteld tot vereffenaar :
Voor de partij A : de heer Voeten, André, Ankerstraat 108,

9100 Sint-Niklaas.
Voor de partij B : de heer Van Lierde, Lucien, Groteweg 239,

9500 Geraardsbergen.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) L. Van Lierde,
voorzitter.

(Get.) Voeten, André, (Get.) Van de Pontseele, Guido,
beheerder. secretaris-penningmeester.

N. 1987 (25355)
Bethleem

7340 Colfontaine

Numéro d’identification : 1643/79

MODIFICATION AUX STATUTS

Les membres de l’assemblée générale, ont, en date du 26 octo-
bre 2000, décidé de changer :

L’article 3. Des statuts comme suit :
L’association a pour objet :
1. l’hébergement,
2. l’éducation,
3. la réinsertion en famille ou dans la société de jeunes de 0 à

18 ans, et ce dans le respect de l’article 3 du décret du 4 mars 1999.

(Signé) J. Tombal,
administrateur délégué.
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N. 1988 (24836 — 24836P)
Pharmaccess

1000 Bruxelles
Numéro d’identification : 1988/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. M. Max Deltenre, pharmacien, demeurant à 1060 Bruxelles,

avenue de la Toison d’Or 68.
2. Mme Solange Gossieaux, pharmacienne, demeurant à

1730 Asse, Muurveld 31.
3. Mme Michèle Manhay, pharmacienne, demeurant à

1030 Bruxelles, avenue de l’Opale 84.
4. M. Jean Vandenbegine, pharmacien, demeurant à

1180 Bruxelles, rue Langeveld 99,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif, dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

CHAPITRE Ier. — Dénomination, siège social, objet

Article 1er. L’association est dénommée « Pharmaccess ».
Sa durée est illimitée, et son champs d’activités est étendu à

l’ensemble du territoire belge.

Art. 2. Son siège social est situé dans la région bruxelloise, à une
adresse fixée par le conseil d’administration. Il est actuellement
établi rue Forêt d’Houthulst 27, à 1000 Bruxelles.

Art. 3. L’objet de l’association est humanitaire, notamment :
l’aide aux populations les plus démunies.

Dans ce sens, elle pourra aussi exercer, à titre accessoire, certaines
activités économiques, à condition que le produit de cette activité
soit uniquement destiné à la réalisation de l’objet principal.

CHAPITRE II. — Membres, admission, exclusion, démission

Art. 4. a) Le nombre de membres est illimité, sans pouvoir être
inférieur à trois. Les premiers membres sont les fondateurs sous-
signés et susmentionnés.

b) L’association est composée de membres effectifs.
Les membres effectifs sont des personnes physiques ou morales

qui ont pris l’engagement de souscrire aux objets de l’association et
qui adhèrent aux présents statuts. Ces membres prennent l’engage-
ment de verser une cotisation annuelle fixée chaque année par
l’assemblée générale.

Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administra-
tion. Celui-ci proposera les candidatures à l’approbation de
l’assemblée générale.

c) Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou
morales susceptibles de rendre d’importants services à l’association
ou qui lui ont apporté leur aide par des dons importants. Leur
admission doit être décidée par le conseil d’administration.

La qualité de membre de l’association se perd par démission ou
par exclusion.

Démission

Art. 5. Les membres de l’association sont libres de se retirer à
tout moment de celle-ci en adressant par écrit leur démission au
conseil d’administration. Est réputé démissionnaire, le membre qui
ne paie pas la cotisation qui lui incombe. Celui-ci dispose d’un mois
après la notification du premier rappel pour régulariser sa situation.

Exclusion

Art. 6. Tout membre qui, par sa conduite ou de toute autre
manière, compromet l’honneur, la bonne marche ou l’existence
même de l’association peut être exclu par décision de l’assemblée
générale réunissant les deux tiers des voix présentes; il peut être
suspendu provisoirement par le conseil d’administration jusqu’à la
prochaine assemblée générale.

Son exclusion sera mise au vote lors de la prochaine assemblée
générale.

Pour les mêmes motifs, le conseil d’administration peut exclure
un membre bienfaiteur.

Le membre ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues
ci-dessus sera informé par lettre recommandée et motivée.

Art. 7. Tout ancien membre peut être réintégré suite à sa
demande écrite sur proposition du conseil d’administration et par
décision de l’assemblée générale suivante, et en payant sa cotisation.

CHAPITRE III. — Organisation, fonctionnement

Art. 8. L’association se compose des organes suivants :
l’assemblée générale;
le conseil d’administration;
les vérificateurs aux comptes.

Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est l’organe souverain de l’associa-
tion; elle se compose de tous les membres effectifs. Elle est présidée
par le président du conseil d’administration. Les membres de
l’association peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les
représenter à l’assemblée générale. Chaque membre ne peut être
titulaire que de deux procurations.

Art. 10. L’assemblée générale se réunit une fois par année au
cours du premier semestre; elle est convoquée par le conseil
d’administration au moins quinze jours à l’avance par lettre ordi-
naire. La convocation mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du
jour de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le conseil d’adminis-
tration. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au
vingtième de la dernière liste annuelle et présentée au plus tard huit
jours francs avant la date de l’assemblée générale doit être portée à
l’ordre du jour.

Art. 11. Les décisions concernant les modifications de statuts
devront être prises en application des conditions prévues à l’article 8
de la loi du 27 juin 1921.

Art. 12. L’assemblée générale peut, dans le cas ordinaire, prendre
des décisions à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre
des membres présents ou représentés. L’assemblée vote à main
levée, à moins qu’un quart des membres présents ou représentés ne
demande le vote à bulletin secret. Chaque membre dispose d’une
voix; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être
convoquée par le conseil d’administration ou à la demande d’un
cinquième des membres. Dans ce cas, l’assemblée générale extraor-
dinaire doit être convoquée dans les quinze jours de l’envoi de la
demande de convocation.

Art. 14. Les tâches de l’assemblée générale sont :
la modification des statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’admission et l’exclusion des membres;
la fixation du montant de la cotisation annuelle;
l’approbation des budgets et des comptes;
la dissolution de l’association;
l’élection des vérificateurs aux comptes;
l’approbation du rapport de gestion du conseil d’administration

et le programme de travail annuel.

Art. 15. Le procès-verbal des décisions est communiqué aux
membres par lettre ordinaire; un exemplaire du procès-verbal
restera au siège social de l’association et sera consultable sur place.

Conseil d’administration

Art. 16. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de onze membres au plus, nommés parmi les
membres effectifs de l’assemblée générale et révocables par elle;
trois quarts d’entre eux au moins doivent être pharmaciens.

Art. 17. Les membres du conseil sont élus par l’assemblée géné-
rale ordinaire pour une période de deux ans et sont rééligibles. En
cas de vacances au cours d’un mandat, l’administrateur provisoire
nommé pour y pourvoir achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 18. Le conseil d’administration est composé au moins d’un
président, obligatoirement pharmacien, d’un trésorier et d’un secré-
taire.

Art. 19. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois
par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou par le
quart de ses membres. Le conseil d’administration ne peut valable-
ment délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou
représentée. L’ordre du jour est fixé par le président ou, à défaut,
par un autre membre mandaté par le conseil d’administration pour
le remplacer et est communiqué aux membres au moins cinq jours
à l’avance par simple lettre. Les décisions du conseil d’administra-
tion sont prises à la majorité des voix émises. Chaque membre
dispose d’une voix délibérative. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
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Art. 20. Les tâches du conseil d’administration sont :
proposer l’admission et l’exclusion des membres à l’assemblée

générale;
convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires;
préparer les budgets;
présenter le rapport de gestion et comptes;
proposer les modifications de statuts;
préparer les projets d’activités;
représenter officiellement l’association ou la délégation dans tous

les actes de la vie civile et judiciaire;
assurer la gestion et l’administration de l’association avec les

pouvoirs les plus étendus et notamment ceux d’aliéner, hypothé-
quer et effectuer tous actes de disposition, ainsi que d’accepter toute
libéralité;

établir les règlements d’ordre intérieur qu’il juge utiles.

Art. 21. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association à un administrateur
délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs. Il
peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à tous mandataires
de son choix, membres ou non.

Art. 22. Pour représenter valablement l’association, la signature
de deux administrateurs est nécessaire, sauf pour ce qui relève de la
délégation spéciale et de la gestion journalière.

Vérification des comptes, budget

Art. 23. L’assemblée générale élit deux vérificateurs aux comptes
désignés parmi ses membres, mais n’ayant pas qualité d’adminis-
trateur. Ils sont élus pour une période de deux ans et sont rééligi-
bles.

CHAPITRE IV. — Financement

Art. 24. Les ressources de l’association sont :
les cotisations annuelles versées par ses membres;
les revenus des biens et des valeurs de l’association;
les subventions qui pourront lui être accordées;
les médicaments et le matériel destinés à l’action humanitaire;
tous dons, legs ou donations en nature ou en espèces acceptés par

elle;
des collectes d’argent et des tombolas.

Art. 25. La cotisation annuelle est due pour l’année comptable en
cours, quelle que soit la date d’adhésion, de démission ou d’exclu-
sion; elle ne pourra pas dépasser 50 000 francs belges.

Art. 26. L’année comptable court du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes et budgets sont préparés par le conseil d’administra-
tion et sont soumis à l’assemblée générale pour approbation. Par
exception, le premier exercice débutera le 1er décembre 2000 pour
se clôturer le 31 décembre 2000.

CHAPITRE V. — Dissolution

Art. 27. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution
de l’association que si les deux tiers des membres sont présents ou
représentés et si la décision de dissolution est adoptée à la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le conseil d’administration convoque dans ce cas une assemblée
générale extraordinaire dans les deux mois qui suivent la date de
réception de la demande de dissolution. L’assemblée générale
nomme deux liquidateurs, dont un, au moins, est membre de
l’assemblée générale.

Art. 28. Après liquidation, les reliquats des actifs nets seront
remis à une ou plusieurs associations désignées par l’assemblée
générale, poursuivant des objets similaires à ceux de l’association
dissoute.

Art. 29. Les membres fondateurs de l’association sans but
lucratif « Pharmaccess », réunis en assemblée générale à Bruxelles,
le 22 novembre 2000, ont nommé le conseil d’administration : Max
Deltenre, Michèle Manhay, Jean Vandenbegine, Solange Gossieaux,
tous susmentionnés.

A été élu en qualité de vérificateur aux comptes : Guy Deltenre.
Le conseil d’administration a désigné en qualité de :
Président : Max Deltenre.
Vice-présidente : Michèle Manhay.
Secrétaire : Solange Gossieaux.
Trésorier : Jean Vandenbegine,

qui tous déclarent accepter leur fonction.

Fait à Bruxelles, en cinq parties, le 22 novembre 2000.

Certifié exact :

(Signé) Solange Gossieaux, (Signé) Max Deltenre,
secrétaire. président.

Pharmaccess

1000 Brussel

Identificatienummer : 1988/2001

STATUTEN

De ondergetekenden, stichtende leden :
1. De heer Max Deltenre, apotheker, wonende te 1060 Brussel,

avenue de la Toison d’Or 68.
2. Mevr. Solange Gossieaux, wonende te 1730 Asse, Muurveld 31.
3. Mevr. Michèle Manhay, apothekeres, wonende te 1030 Brussel,

avenue de l’Opale 84.
4. De heer Jean Vandenbegine, wonende te 1180 Brussel, rue

Langeveld 99,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen tot oprich-
ting van een vereniging zonder winstgevend doel, en hebben
volgende statuten bepaald :

HOOFDSTUK I. — Naam, maatschappelijke zetel, doel

Artikel 1. De vereniging draagt de naam « Pharmaccess ». Zij
wordt opgericht voor onbeperkte duur en haar werkterrein beslaat
het gehele Belgisch grondgebied.

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels
Gewest op een door de raad van bestuur bepaald adres. Actueel is
de maatschappelijke zetel gevestigd in 1000 Brussel, Houthulstbos-
straat 27.

Art. 3. De vereniging heeft een humanitair doel, o.a. het verlenen
van hulp aan de meest behoeftige bevolkingsgroepen. In die zin kan
zij ook, ten bijkomende titel, bepaalde economische activiteiten
uitvoeren, op voorwaarde dat de opbrengst van deze activiteiten
uitsluitend bestemd wordt voor de verwezenlijking van het hoofd-
doel van de vereniging.

HOOFDSTUK II. — Leden, toelating, uitsluiting, ontslag

Art. 4. a) Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De eerste leden zijn de bovenvermelde ondergetekende
stichtende leden.

b) De vereniging bestaat uit effectieve leden. De effectieve leden
zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich ertoe verbonden hebben
de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven en die de
onderhavige statuten naleven. Deze leden verbinden er zich toe een
jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld. Om lid te kunnen zijn,
moet men aanvaard worden door de raad van bestuur, die de
kandidaturen aan de algemene vergadering ter goedkeuring zal
voorleggen.

c) De beschermende leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die
belangrijke diensten kunnen bewijzen aan de vereniging of die haar
bijstand hebben geboden door het doen van aanzienlijke schen-
kingen. De raad van bestuur beslist over de toelating van deze
leden. Men verliest de hoedanigheid van lid van de vereniging door
ontslag of door uitsluiting.

Men verliest de hoedanigheid van lid van de vereniging : door
ontslag, door uitsluiting.

Ontslag

Art. 5. De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit
de vereniging door hun ontslag, gericht aan de raad van bestuur,
schriftelijk in te dienen. Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het lid
dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald. Dit lid
beschikt over een maand na bekendmaking van de eerste rappel om
de toestand te regulariseren.
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Uitsluiting
Art. 6. Elk lid dat door zijn gedrag of om op het even welke

andere wijze, de eer, de goede werking of het bestaan zelf van de
vereniging in het gedrang brengt, kan uitgesloten worden beslissing
van de algemene vergadering die twee derden van de stemmen
behaalt; het lid kan voorlopig geschorst worden door de raad van
bestuur tot de volgende algemene vergadering. Zijn schorsing zal
ter stemming voorgelegd worden bij de eerstvolgende algemene
vergadering.

De raad van bestuur kan voor dezelfde redenen een steunend lid
uitsluiten. Het lid dat het voorwerp is van één van de hierboven
vermelde sancties, zal hiervan op de hoogte gesteld worden door
een gemotiveerd aangetekend schrijven.

Art. 7. Elk gewezen lid kan op schriftelijk verzoek, op voor-
dracht van de raad van bestuur, en bij beslissing van de daarop
volgende algemene vergadering, mits betaling van de bijdrage,
opnieuw in de vereniging worden opgenomen.

HOOFDSTUK III. — Organisatie en werking
Art. 8. De vereniging bestaat uit de volgende organen :
De algemene vergadering.
De raad van bestuur.
De rekencommissarissen.

Algemene vergadering
Art. 9. De algemene vergadering is het opperste orgaan van de

vereniging en bestaat uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten
door de voorzitter van de raad van bestuur. De leden van de vereni-
ging kunnen zich op de algemene vergadering door een ander
effectief lid laten vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan slechts
titularis zijn van twee volmachten.

Art. 10. De algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar in
de loop van het eerste semester. Zij wordt bijeengeroepen door de
raad van bestuur bij gewoon schrijven, minstens vijftien dagen voor
de datum van de vergadering. In de oproeping worden de dag, het
uur, de plaats en de dagorde van de vergadering vermeld. De
dagorde wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel
dat ondertekend wordt door een aantal leden, waarvan het aantal
gelijk is aan het twintigste deel van de laatste jaarlijkse ledenlijst, en
waarvan het voorstel ten laatste acht volle dagen vóór de datum
van de algemene vergadering voorgesteld wordt, moet op de
dagorde worden geplaatst.

Art. 11. De beslissingen inzake de wijzigingen van de statuten
moeten worden genomen zoals bepaald in artikel 8 van de wet van
27 juni 1921.

Art. 12. In gewone gevallen kan de algemene vergadering beslis-
singen nemen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De verga-
dering stemt met handopsteken, behalve indien ten minste één
vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vragen dat
de stemming geheim zou zijn. Elk effectief lid beschikt over één
stem; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Art. 13. Een buitengewone algemene vergadering kan worden
bijeengeroepen door de raad van bestuur of indien één vijfde van
de effectieve leden dit vragen. In dat geval moet de buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de dertig
dagen na het versturen van het verzoek tot bijeenroeping.

Art. 14. Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering
behoren :

De wijzigingen van de statuten.
De benoeming en afzetting van de bestuurders.
De toelating en de uitsluiting van de effectieve leden.
De vaststelling van de jaarlijkse bijdrage.
De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen.
De ontbinding van de vereniging.
De verkiezing van de rekencommissarissen.
De goedkeuring van het beheersverslag van de raad van bestuur

en het programma van de jaarlijkse werkzaamheden.
Art. 15. Het proces-verbaal van de genomen beslissingen wordt

aan de effectieve leden medegedeeld per gewone brief. Een exem-
plaar van het proces-verbaal blijft steeds ter inzage op de zetel van
de vereniging.

De raad van bestuur
Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van

bestuur bestaande uit ten hoogste elf effectieve leden, die door de
algemene vergadering worden benoemd onder de effectieve leden
en door haar kunnen worden afgezet. Drie vierden ervan dienen
apotheker te zijn.

Art. 17. De leden van de raad worden verkozen door de alge-
mene vergadering voor een periode van twee jaar, en zijn herbe-
noembaar. In geval van vacature tijdens een mandaat, zal een
voorlopige beheerder ermee belast worden tot verloop van deze
mandaatperiode.

Art. 18. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste : een
voorzitter, die noodzakelijkerwijze apotheker moet zijn, een schat-
bewaarder en een secretaris.

Art. 19. De raad van bestuur vergadert tenminste éénmaal per
jaar en telkens als hij bijeengeroepen wordt door de voorzitter of op
verzoek van één vierde van zijn leden. De raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. De dagorde wordt vastgesteld door de
voorzitter of bij ontstentenis ervan, door een ander lid aangeduid
door de raad van bestuur om de voorzitter te vervangen. De
dagorde wordt ten minste vijf dagen op voorhand per gewone brief
aan de leden medegedeeld. Elk lid is stemgerechtigd. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 20. De raad van bestuur heeft de volgende opdrachten :
De toetreding en de uitsluiting van de leden aan de algemene

vergadering voorstellen;
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroe-

pen :
Het voorbereiden van de begrotingen.
De verslagen over het beheer en de rekeningen voorstellen.
De wijzigingen van de statuten voorstellen.
De ontwerpen van activiteiten voorbereiden.
De vereniging officieel vertegenwoordigen en instaan voor de

lastgeving van alle handelingen gesteld in de burgerlijke en gerech-
telijke sfeer.

Instaan voor het beheer en het bestuur van de vereniging en dit
met de meest uitgebreide bevoegdheden waaronder de mogelijk-
heid te vervreemden, met hypotheek te bezwaren en beslissingen te
nemen evenals alle schenkingen te aanvaarden.

De reglementen van inwendige orde, die hij nuttig acht, opstellen.

Art. 21. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijk-
heid, het dagelijks beheer van de vereniging toevertrouwen aan een
onder zijn leden gekozen afgevaardigde-bestuurder en diens
bevoegdheden vastleggen. Hij kan eveneens alle bijzondere
machten verlenen aan alle lasthebbers van zijn keuze, leden van de
vereniging of niet.

Art. 22. Om de vereniging geldig te vertegenwoordigen is de
handtekening van twee bestuurders noodzakelijk behalve voor wat
behoort tot het dagelijks beheer en het voorwerp uitmaakt van de
speciale lastgeving.

Nazicht van de rekeningen, budget

Art. 23. De algemene vergadering verkiest onder haar leden
twee rekencommissarissen die niet de hoedanigheid van bestuurder
hebben. Zij worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn
herkiesbaar.

HOOFDSTUK IV. — Financiering

Art. 24. De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
De jaarlijkse bijdragen betaald door haar leden.
De inkomsten uit goederen en waarden van de vereniging.
De subsidies die haar worden toegekend.
De geneesmiddelen en het materiaal bestemd voor de humani-

taire acties.
Alle giften, legaten of schenkingen in natura of in geld die door

haar worden aanvaard.
Geldinzamelingen en tombola’s.

Art. 25. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd voor het lopende
boekjaar, ongeacht de datum van de toetreding, ontslag of uitslui-
ting. Deze zal het bedrag van vijftigduizend frank niet mogen
overschrijden.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De
rekeningen en begrotingen worden voorbereid door de raad van
bestuur en worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring
voorgelegd. Per uitzondering begint het eerste boekjaar op
1 december 2000 om per 31 december 2000 te eindigen.
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HOOFDSTUK V. — Ontbinding

Art. 27. De algemene vergadering kan de ontbinding van de
vereniging slechts beslissen mits de aanwezigheid of vertegenwoor-
diging van de tweederde meerderheid van haar leden en mits de
beslissing geadopteerd wordt met tweederde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. In dit geval roept de raad
van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeen binnen
de twee maanden die volgen op de datum van ontvangst van de
aanvraag tot ontbinding. De algemene vergadering benoemt twee
vereffenaars, waarvan minstens één lid is van de algemene verga-
dering.

Art. 28. Bij beslissing van de algemene vergadering zullen de
resterende netto-activa na de vereffening overgedragen worden aan
één of meerdere verenigingen die gelijkaardige doelstellingen
nastreven als deze van de ontbonden vereniging.

Art. 29. De stichtende leden van de vereniging zonder winstge-
vend doel « Pharmaccess », heden bijeengekomen in algemene
vergadering hebben volgende raad van bestuur samengesteld : Max
Deltenre, Michèle Manhay, Jean Vandenbegine, Solange Gossieaux,
allen voornoemd.

Werd benoemd als rekeningcommissaris : Guy Deltenre.
De beheerraad heeft aangesteld als :
Voorzitter : Max Deltenre, voornoemd.
Vice-voorzitter : Michèle Manhay.
Secretaris : Solange Gossieaux, voornoemd.
Schatbewaarder : Jean Vandenbegine, voornoemd.
Die verklaren hun functie te aanvaarden.

Opgemaakt te Brussel, op 22 november 2000, in vijf exemplaren.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Solange Gossieaux, (Get.) Max Deltenre,
secretaris. voorzitter.

N. 1989 (25775)
Les Cliniques Saint-Joseph

Rue de Hesbaye 75
4000 Liège

Numéro d’identification : 752/77

MODIFICATION AUX STATUTS — NOMINATIONS
MODIFICATION DE DÉNOMINATION

Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre à 17h.30

Le quorum étant atteint, à l’unanimité des voix, les membres de
l’assemblée ratifient le choix proposé par le conseil d’administration
pour la structure juridique au sein de laquelle seront regroupées
toutes les activités aujourd’hui gérées par l’a.s.b.l. « Les Cliniques
Saint-Joseph » et l’a.s.b.l. « C.H.V.E. » (Centre Hospitalier Saint-
Vincent & Sainte-Elisabeth). »

1. L’a.s.b.l. « Les Cliniques Saint-Joseph » sera modifiée selon les
principes suivants :

Nouveau nom.
Modification des statuts.
Admission de nouveaux membres.
Désignation d’un nouveau conseil d’administration.
2. Modification des statuts :
A l’unanimité des membres présents, le quorum prévu à

l’article 19 des statuts étant réuni, les statuts de l’a.s.b.l. sont
remplacés par les nouveau statuts suivants :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, durée, objet

Dénomination

Article 1er. L’association prend la dénomination « Centre Hospi-
talier Chrétien », en abrégé : « C.H.C. » ou « C.H.C ».

Siège social

Art. 2. L’association a son siège social à 4000 Liège, rue de
Hesbaye 75.

Le siège social pourra être déplacé sur décision de l’assemblée
générale, publiée aux annexes au Moniteur belge.

Durée

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

But, objet social
Art. 4. L’association a pour but d’apporter des soins et un

accompagnement aux malades, aux handicapés, aux seniors et aux
convalescents, soit à domicile, soit dans les maisons de repos soit
dans des établissements de médecine préventive ou curative qu’elle
possède, loue ou gère. L’association contribue à l’exercice et au
développement de l’action chrétienne en Province de Liège ou
ailleurs, et apporte toute aide spirituelle, morale, corporelle et
matérielle, dans le cadre desdits soins.

L’association a comme objet de créer et d’exploiter des institutions
de soins et des maisons de repos dans le sens large du terme, ainsi
que d’exercer toutes les activités qui touchent directement ou indi-
rectement les soins de santé y compris l’enseignement et la forma-
tion nécessaires à de telles institutions.

Ainsi et dès à présent, l’association a comme objet, entre autres,
de poursuivre la gestion et la promotion des activités développées,
jusqu’au 31 décembre 2000, au sein de l’a.s.b.l. « Les Cliniques Saint-
Joseph » et de l’a.s.b.l. « Centre Hospitalier Saint-Vincent & Sainte-
Elisabeth. »

En référence aux valeurs chrétiennes, l’association veille à mettre
l’accent sur le développement prioritaire :

d’une médecine de pointe caractérisée par :
des équipes médicales, infirmières et paramédicales de première

qualité alliant compétences professionnelles, sens de l’éthique et
loyauté dans le rapport soignant-soigné,

des équipements médicaux et technologiques de pointe et un
environnement archtectural adéquat,

une politique d’agréation de nouveaux prestataires de soins
ouverte à tous les sites permettant le renforcement des services
existants et/ou le développement de nouveau crénaux,

d’une gestion économique performante qui garantit la pérennité
des institutions et permet notamment l’investissement en moyens
humains, technologiques, architecturaux nécessaires à la réalisation
des objectifs;

d’une politique de tarification et de facturation qui garantit aux
plus démunis l’accessibilité aux soins prodigués par les prestataires
et les institutions;

d’une gestion des ressources humaines basée essentiellement sur
le recrutement d’un personnel de qualité, le dialogue, le respect des
intérêts réciproques, la loyauté dans les rapports avec les presta-
taires indépendants, comme avec le personnel et ses représentants
syndicaux.

L’association pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété
tous bien meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation de son
but; elle veillera à en assurer le bon fonctionnement et à les utiliser
en bon père de famille.

L’association pourra effectuer toutes opérations mobilières et
financières généralement quelconques, en rapport direct, indirect,
total ou partiel, avec son but social et/ou son objet social, ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation ou de l’étendre.

TITRE II. — Membres

Nombre
Art. 5. Le nombre de membres est illimité sans toutefois pouvoir

être inférieur à trois.

Admission
Art. 6. L’admission de nouveaux membres à l’assembléé géné-

rale de l’association est du ressort du conseil d’administration qui
n’a pas à faire connaître les raisons qui justifient l’admission ou la
non-admission du candidat.

Cela étant, sauf dérogation accordée par le conseil d’administra-
tion, ne peuvent être admis comme membres de l’assemblée géné-
rale :

les candidats pouvant présenter un conflit d’intérêt avec l’asso-
ciation, notamment par l’exercice de responsabilités dans une
institution hospitalière différente de celles gérées par l’association;

les membres du personnel de l’association, du corps médical et
paramédical de celle-ci.

Catégories
Art. 7. Il y a plusieurs catégories de membres :
membres fondateurs : les comparants à la présente convention ;
membres effectifs : les membres admis en cette qualité par le

conseil d’administration;
membres adhérents : les membres admis en cette qualité par le

conseil d’administration.
Seules les deux premières catégories de membres disposent du

droit de vote à l’assemblée générale.
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Perte de la qualité de membre et conséquences

Art. 8. La qualité de membre se perd par dissolution, démission,
exclusion ou décès. La démission d’un membre doit être adressée
par lettre recommandée à l’adresse du siège social de l’association à
l’attention du président du conseil d’administration. L’exclusion
d’un membre est prononcée conformément à l’article 12 de la loi du
27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans
but lucratif et aux établissements d’utilité publique.

Le membre exclu, démissionnaire ou sortant (pour cause d’inter-
diction) ainsi que les héritiers ou ayants droit d’un membre décédé
n’ont aucun droit sur les avoirs sociaux. Ils ne peuvent réclamer des
comptes, solliciter inventaire ni faire apposer des scellés.

La perte de la qualité de membre entraîne la déchéance de tout
droit à l’égard de l’association.

Cotisation

Art. 9. Les membres ne sont astreints à aucune cotisation.

Responsabilité

Art. 10. Les membres ne contractent aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements de l’association.

TITRE III. — Administration

Composition du conseil d’administration

Art. 11. L’association est gérée par un conseil d’administration
composé d’au moins trois personnes, choisies parmi les membres
de l’association, nommées pour un terme renouvelable de quatre
ans par l’assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Sans préjudice du précédent alinéa, la qualité d’administrateur ne
se perd que par décès, démission, retrait de mandat, perte de la
qualité de membre de l’association.

Le conseil supplée provisoirement à la vacance du poste d’un
administrateur. Le nouvel administrateur ainsi désigné et dont la
nomination aura été confirmée par la plus prochaine assemblée
générale, achève jusqu’à son terme statutaire le mandat de l’admi-
nistrateur remplacé. Au cas où les mandats des administrateurs ne
seraient pas renouvelés au moment prévu, ceux-ci restent en
fonction jusqu’au moment où l’assemblée générale prévoit leur
remplacement ou leur réélecton.

Disposition transitoire

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la moitié des
administrateurs constituant le premier conseil d’administration
suivant l’adoption des présents statuts sera désignée pour un terme
de six ans. A l’expiration de ce premier délai de six ans, tous les
mandats des administrateurs seront de quatre ans de telle sorte
qu’ensuite le conseil d’administration sera, chaque fois, renouvelé
ou reconduit par moitié.

Les administrateurs élus pour un terme de six ans dans les limites
de l’alinéa précédent seront identifiés spécialement par l’assemblée
générale.

Gratuité du mandat

Art. 12. Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision
contraire du conseil d’administration concernant les administra-
teurs chargés d’un mandat spécial.

Présidence

Art. 13. Le conseil élit parmi ses membres, pour un terme de
quatre ans, un président et, au plus, deux vice-présidents.

Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, à
défaut, par le vice-président le plus âgé ou, à défaut, par le plus âgé
des administrateurs délégués ou, à défaut, par le plus âgé des
administrateurs.

La durée du mandat de président et de vice-président est liée à la
durée de mandat d’administrateur telle que régie par les disposi-
tions de l’article 11 des présents statuts.

Convocation et réunion du conseil d’administration

Art. 14. Le président ou, en cas d’empêment du président, un
vice-président, convoque le conseil d’administration autant de fois
qu’il le juge utile et au moins chaque mois, à l’exception des mois
de juillet et août.

La convocation du conseil d’administration est obligatoire
lorsqu’un cinquième des membres de l’association la demande.

Les réunions sont tenues au siège de l’association ou au lieu qui
est mentionné sur les convocations. Celles-ci sont evoyées, avec
l’ordre du jour, par pli ordinaire, courriel ou télécopie au moins trois
jours à l’avance aux administrateurs, à l’adresse ordinaire ou
électronique ou au numéro de télécopie qu’ils ont signalé.

Aucune décision qui ne figure pas à l’ordre du jour ne peut être
prise. Cela étant, le conseil d’administration, statuant à la majorité
des trois quarts des administrateurs présents, peut renoncer aux
formalités susmentionnées.

Par dérogation au délai prévu à l’alinéa 3, en cas d’urgence, le
président ou, en cas d’empêchement du président, un
vice-président, peut convoquer, le conseil d’administration dans les
meilleurs délais, par tout moyen effcace (télégramme, téléphone,
courrier électronique, ...)

Invités

Art. 15. Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions
toute personne dont il juge la présence utile, et ce à titre consultatif.

Secrétariat

Art. 16. Le secrétariat peut être tenu par une personne
non-membre de l’association.

Vote

Art. 17. Au conseil d’administration, les administrateurs dispo-
sent chacun d’une voix.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des
membres présents. A parité de voix, celle du président, ou de son
remplaçant, est prépondérante.

Le vote est secret si la moitié des membres présents le demandent.
Dans ce cas, s’il y a parité de voix sur une proposition, celle-ci est
repoussée.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en
présence d’au moins la majorité des membres disposant d’une voix
délibérative. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle
réunion aura lieu avec le même ordre du jour. Les décisions prises
à cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres
présents.

Une majorité spéciale des trois quarts des membres présents est
requise pour les matières suivantes :

l’établissement et la modification du règlement d’ordre intérieur
définissant le cadre contractuel et les conditions financières qui lient
l’a.s.b.l. et les médecins;

sauf dans les cas urgents ou en présence de circonstances excep-
tionnelles, la modification dans la programmation des lits et des
services hospitaliers, la création de nouvelles activités et de nouveau
services;

la délégation des signatures;
les conventions collectives d’entreprises, la politique barémique,

le cadre budgétaire du personnel;
les investissements en bâtiments et matériels non financés par le

prix de journée et/ou la nomenclature médicale;
la fusion avec ou la reprise d’autres institutions.

Compétences

Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition qui
intéressent l’association. Il a dans sa compétence tous les actes qui
ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale. Il a notamment le pouvoir de sa seule
autorité d’effectuer toutes les opérations qui entrent, aux termes de
l’article 3 ci-dessus, dans l’objet social.

Il peut notamment faire et recevoir tous paiements ou en exiger
ou en donner quittance, faire et recevoir tous dépots, acquérir,
échanger ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail, même pour
plus de neuf années, tous bien meubles et immeubles, accepter tous
transferts de biens meubles et immeubles affectés au service de
l’association, accepter tous subsides ou subventions, privés ou
publics, accepter et recevoir tous legs et donations, consentir et
conclure tous contrats, marchés et entreprises, contracter tous
emprunts avec ou sans garanties, consentir et accepter toutes subro-
gations et cautionnements, hypothéquer des immeubles sociaux,
contracter et effectuer tous prêts et avances, renoncer à tous droits
obligationnels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou perso-
nelles, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou
autre empêchements, plaider, tant en demandant qu’en défendant,
devant toute juridiction et exécuter tous jugements, transiger,
compromettre.
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Le conseil désigne le directeur général, dont il fixe l’étendue des
pouvoirs et attributions.

Le conseil établit le règlement d’ordre intérieur de l’association.
Celui-ci ne pourra être modifié qu’à la majorité des deux tiers des
administrateurs présents.

Engagement de l’association vis-à-vis des tiers

Art. 19. Pour tous les actes autres que ceux qui relèvent de la
gestion journalière ou d’une délégation spéciale, il suffira, pour que
l’association soit valablement représentée vis-à-vis des tiers, des
signatures conjointes de trois administrateurs, dont deux adminis-
trateurs délégués au moins, sans que ceux-ci aient à justifier
d’aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial.

Signatures bancaires

Art. 20. Le conseil désignera, dans les formes définies à
l’article 17, les personnes qui disposent de la signature vis-à-vis,
entre autres, des comptes chèques postaux, banques, caisses
d’épargne et autres institutions financières.

Délégation

Art. 21. Le conseil peut dans les limites définies par l’article 22
déléguer la gestion journalière de l’association avec l’usage de la
signature sociale afférente à cette gestion à plusieurs administra-
teurs délégués choisis parmi ses membres et dont il fixe les
pouvoirs.

Le conseil peut également confier tout pouvoir spécial à tout
mandataire de son choix.

Comité de gestion

Art. 22. Le conseil d’administration institue un comité de gestion
composé des administrateurs délégués et du directeur général à qui
il délègue la gestion journalière de l’association.

Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par mois.
Par délégation du conseil, le comité de gestion fixe l’organi-

gramme de gestion, nomme ou révoque les membres de la direction
et en fixe la rémunération. Il en fait rapport au conseil d’adminis-
tration.

Responsabilité, assurance

Art. 23. Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat; ils ne contractent, à raison de leur gestion
aucune obligation personnelle relativement aux engagements de
l’association.

Le conseil d’administration souscrit une assurance « responsabi-
lité des administrateurs » pour chacun de ses membres. L’approba-
tion des comptes par l’assemblée générale emporte aussi décharge
pour les membres du conseil d’administration.

Procès-verbaux

Art. 24. Les délibérations du conseil d’administration sont consi-
gnées dans un registre tenu à jour au siège de l’association et signées
par le président, ou un vice-président, et un administrateur. Tout
extrait à en faire, en justice ou ailleurs, est signé par le président ou
un vice-président.

TITRE IV. — Assemblées générales

Assemblée générale ordinaire

Art. 25. Annuellement et de préférence dans le courant du
premier semestre, se tiendra une assemblée générale ordinaire aux
lieu, jour et heure à déterminer par le conseil d’administration. Tous
les membres doivent y être convoqués.

Assemblées générales extraordinaires

Art. 26. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée
par le conseil d’administration chaque fois que celui-ci l’estimera
utile aux intérêts de l’association, la convocation en est obligatoire
dans les quinze jours, sur demande écrite émanant de membres
possédant ensemble le cinquième au moins des voix à l’assemblée
générale.

Convocations

Art. 27. La convocation aux assemblées générales ordinaires se
fait au moins quinze jours avant la réunion par simple lettre.

La convocation aux assemblées générales extraordinaires se fait
par lettre recommandée ou tout autre moyen notifié par écrit par le
membre au siège social de l’association au moins huit jours avant la
réunion.

Les convocations sont signées au nom du conseil d’administration
par le président ou un vice-président ou un administrateur délégué
ou deux administrateurs.

La convocation contient l’ordre du jour et un modèle de procu-
ration.

Vote

Art. 28. Les membres fondateurs et les membres effectifs dispo-
sent chacun d’une voix.

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points mentionnés à
l’ordre du jour. Toutefois, le président peut, avec l’accord ou à la
demande de l’assemblée délibérant à la majorité simple des voix,
porter à l’ordre du jour une question urgente.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’assemblée
générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de
ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises
à la majorité absolue des voix émises par les membres présents ou
rep’ésentés; les abstentions ne sont pas comptabilisées. A parité de
voix , celle du président est prépondérante.

Le vote est secret si la moitié des membres présents le demandent.
Dans ce cas, s’il y parité de voix sur une proposition, celle-ci est
repoussée.

Vote par procuration

Art. 29. Le vote par procuration est autorisé.
Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix

supérieur au dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Compétence

Art. 30. L’assemblée générale est seule compétente pour déli-
bérer sur les objets suivants :

approbation des budgets et des comptes de recettes et de
dépenses;

nomination et révocation des administrateurs;
modification des statuts;
dissolution de l’association et affectation de ses biens;
exclusion d’un membre;
décharge aux administrateurs;
désignation du réviseur d’entreprise.

Présidence

Art. 31. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration, ou, à défaut, par le vice-président le plus
âgé ou, à défaut, par le plus âgé des administrateurs délégués ou, à
défaut, par le plus âgé des administrateurs.

Secrétariat

Art. 32. Le secrétariat peut être tenu par une personne
non-membre de l’association.

Procès-verbaux

Art. 33. Les rapports de l’assemblée générale sont consignés
dans un registre tenu à jour au siège de l’association et signés par le
président, ou un vice-président, et un administrateur.

Tout extrait à en fournir en justice ou ailleurs est signé par le
président, ou un vice-président.

TITRE V. — Exercice social, budgets, comptes

Exercice social

Art. 34. L’exercice social annuel s’étend du 1er janvier au
31 décembre .

Budgets, comptes

Art. 35. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de l’exercice
écoulé seront clôturés. Ils seront soumis avec le budget de l’exercice
suivant à l’approbation de l’assemblée générale oridinaire annuelle.
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TITRE VI. — Dissolution, liquidation, affectation de l’avoir social

Dissolution, liquidation

Art. 36. La dissolution volontaire de l’association sera décidée
par l’assemblée générale dans les formes déterminées par la loi.
L’assemblée générale désigne, dans ce cas, au moins deux liquida-
teurs et fixe leurs pouvoirs. En cas de dissolution judicaire, la
liquidation se fera selon les prescriptions de l’article 19 de la loi du
27 juin 1921.

Affectation de l’avoir social

Art. 37. Dans tous les cas de dissolution, l’actif social net restant
de l’association sera transféré à une ou plusieurs associations dont
l’objet et le but social sont similaires ou analogues à ceux de la
présente association et à désigner par l’assemblée générale.

Droit applicable

Art. 38. Pour tout ce qui n’est pas expressément réglé par les
présents statuts, la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité
civile aux associations sans but lucratif et aux établissements
d’utilité publique est d’application.

Conseil d’administration extraordinaire du 23 novembre à 18 h

1. Le conseil d’administration réuni immédiatement prend acte
de la modification des statuts de l’a.s.b.l., du choix opéré par
l’assemblée générale pour la structure juridique au sein de laquelle
seront regroupées toutes les activités gérées par l’a.s.b.l. « Les
Cliniques Saint-Joseph » et l’a.s.b.l. « C.H.V.E. » (Centre Hositalier
Saint-Vincent & Sainte-Elisabeth).

2. Le conseil d’admnistration admet comme nouveaux membres
de l’a.s.b.l. :

M. Ancion, Simon, rue de la Digue 6, 4032 Chenée.
Mme Cahay, Pierrette, rue des Hauteurs 6, 4600 Visé (Richelle).
M. Champagne, Georges, Provinciesteenweg 408,

2530 Boechhout.
M. Clockers, Paul, rue Marnière 12, 4608 Neufchâteau.
Mme De Smet, Godelieve, rue Fr. Lefebvre 215, 4000 Liège

(Rocourt).
Mme De Wulf, Godelieve, rue Fr. Lefebvre 215, 4000 Liège

(Roccourt).
Mme Debacker, Magdalena, rue Fr. Lefebvre 215 ? 4000 Liège

(Roccourt).
M. Debraz, Antoine, rue de Nancy 37, 4020 Liège.
M. Delnoy, Paul, rue de Harlez 22, 4000 Liège.
M. Drion, Xavier, rue de Verviers 10, 4700 Eupen.
M. Drion, Léandre, rue de l’Oasis 61-63, 4020 Liège.
Mme Geerits, Mia, Kerkstraat 10, 9570 Lierde-Deftinge.
M. Hinant, Jean-Marie, avenue Bois Impérial Rognac 46,

4121 Neuville.
M. Legrand, Dominique, avenue de la Résistance 358b,

4630 Micheroux.
M. Neve De Mevergnies, François-Xavier, boulevard Piercot 28,

4000 Liège.
M. Roland, Pierre, rue de Waremme 2, 4530 Villers-le-Bouillet.
M. Thissen, René, rue Bouhemont 21, 4950 Waimes.
Mme Vaes, Annie, Pastoor Boestraat 1, 9140 Temse.
Mme Van Parijs, Lucrèce, rue Hemricourt 4, 4000 Liège.
Mme Weyen, Johanna, rue Fr. Lefebvre 215, 4000 Liège (Roccourt).

Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2000 à 18 h.30

1. L’assemblée générale ratifie, à l’unanimité, la liste des
nouveaux membres déposée par le conseil d’administration.

2. L’assemblée générale enregistre et accepte les démissions :
en qualité de membre et d’administrateur de M. Théo Botty,
en qualité d’administrateur de Mme Gertrudis Panis, Mme Anne

Reul, M. Lucien Henon, M. Michel Evrard.
3. L’assemblée générale désigne en qualité d’administrateur ou

confirme la désignation des personnes suitvantes en cette qualité :
pour une terme de six ans, conformément à la disposition

transitoire de l’article 11 : Mmes De Wulf, Godelieve; Geerits, Mia;
Goossens Amélie; Jeurissen, Maria; MM. Ancion, William; Clockers,
Paul; Drion, Xavier; Harmant Baudouin; Klinkenberg, Albert;
Legrand, Dominique; Lombard, Richard.

pour un terme de quatre ans : Mmes De Smet, Godelieve;
Verheyden Maria; MM. Champagne, Georges; Dewandre, Alphonse;
Flaba, Gaston; Flagothier, Georges; Lonay, Georges; Paquot, Jean-
Pierre; Pirmolin, Guy; Thissen, René.

Conseil d’administration extraordinaire du 23 novembre à 19 heures

Le conseil d’administration, nouvellement composé et immédia-
tement réuni désigne en qualité de :

Président : Ancion, William.
Vice-président : Drion, Xavier et Lonay, Georges.
Administrateur délégué : De Wulf, Godelieve; Jeurissen, Maria;

Drion, Xavier et Harmant, Baudouin.

(Signé) W. Ancion, (Signé) X. Drion,
président. vice-président.

(Signé) G. Lonay,
vice-président.

N. 1990 (25655)
Speelplein Blij en Trouw

Industriepark Noord 33
9100 Sint-Niklaas

Identificatienummer : 17250/86

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING

De algemene vergadering heeft besloten tot ontbinding van de
vereniging bij besluit van 11 december 2000.

De vergadering heeft de volgende persoon aangesteld als veref-
fenaar : de heer Willy Van Havere, Bellestraat 76, 9100 Sint-Niklaas.

De vereffening zal gebeuren onder volgende voorwaarden :
De vergadering besluit eenparig tot de vereffening van de v.z.w.

over te gaan welke zal gebeuren onder volgende voorwaarden :
a) De v.z.w. Blij en Trouw, zal aan de eigenares van de v.z.w.

Parochiale Werken, de gederfde huur geven van tien jaar, zijnde
(BEF 5 000, honderd twintig maanden) BEF 600 000.

b) De nog te betalen diensten en facturen worden geschat op
BEF 100 000.

c) Het saldo wordt verder verdeeld volgens de statuten, namelijk
aan groeperingen die met begeleiding van jeugdigen bezig zijn en
tot de parochie behoren.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Van Driessche, G., (Get.) Heirweg, W.,
voorzitter. schatbewaarder.

N. 1991 (25779)
Horloge astronomique de Senzeilles

Rue de l’Horloge 196
5630 Cerfontaine

Numéro d’identification : 17856/92

DÉCÈS — DÉMISSION — NOMINATIONS

Réunie en assemblée générale le 16 décembre 2000, l’a.s.b.l. a
décidé les modifications suivantes :

Membres démissionnaires :
Michel Gilson.
Maurice Warichet, administateur et vice-président.
Membres décédés :
Emile Wauthy, président d’honneur.
Marcel Canvat, administrateur.
Nouveaux membres élus :
Marcel Wilmet, Mariembourg.
Jean-Pierre Gerards, Senzeilles.
Suzanne Bombled, Soumoy.
Bernard Collard, Senzeilles.

Election du :
Vice-président : Bernard Collard.
Trésorier : Marcel Wilmet en replacement de Christine Collard.

(Get.) Anne François,
présidente.
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N. 1992 (24991)
Polio

2018 Antwerpen

Identificatienummer : 1805/99

HERKIEZINGEN — BENOEMING
RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

Bij deze beheersvergadering d.d. 21 oktober 2000, werden als
beheerders herbenoemd :

Voorzitter : Bijttebier, Johan, advocaat, Walvisstraat 32,
2018 Antwerpen.

Ondervoorzitter : De La Ruelle, Patrick, meetaalarbeider,
Centrumplein 15, 9050 Ledeberg.

Secretaris : Pede, Serge, bediende, Muizelstraat 29, 9041 Oost-
akker.

Schatbewaarder : Coolens, Wouter en Teerlinck, Rozemine,
nemen hierbij ontslag.

Als nieuwe schatbewaarder wordt benoemd : Tournicourt, Tine,
Zeepstraat 4, 8952 Wulvergem,
allen van Belgische nationaliteit.

De heren Pede, Serge en Bijttebier, Johan, worden als algemeen
beheerders aangesteld en zijn gerechtigd om alleen en namens de
beheerraad de poststukken en aangetekende brieven bij de Poste-
rijen af te halen en handelingen te stellen van gering belang.

(Get.) Bijttebier, Johan,
voorzitter.

N. 1993 (25191)
De Kwintessens, een school

Sint-Jozefstraat 30
9140 Tielrode

Identificatienummer : 27112/86

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING — SLUITING VEREFFENING

De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 20 van de
wet van 27 juni 1921, de volgende besluiten genomen :

1. De vereniging wordt ontbonden met ingang van heden.
2. Als vereffenaars zullen optreden :
Alin Poort, zelfstandige, Sint-Jozefstraat 30, 9140 Tielrode.
Erna Kerremans, zelfstandige, Broekstraat 4, 9140 Tielrode.
3. De vereffenaars worden van hun opdracht ontlast.

De algemene vergadering draagt de nettoactiva over aan v.z.w.
« Vrienden Van Amma », Sint-Jozefstraat 26, 9140 Tielrode, een
v.z.w. met gelijkaardige doelstelling, die reeds geruime tijd met
v.z.w. « De Kwintessens » samenwerkt.

De ontbinding wordt gesloten.

Tielrode, 20 november 2000.

(Get.) Alin Poort, (Get.) Erna Kerremans,
voorzitter. secretaris.

N. 1994 (25427)
Awel ’t is proper

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 718/98

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoog-
merk « Awel ’t is proper », met zetel te Van Immerseelstraat 11,
2018 Antwerpen, heeft op haar samenkomst van 12 oktober 2000,
rechtgeldig besloten de vereniging te ontbinden.

De vergadering heeft tot vereffenaar benoemd : Ray Elegeert,
arbeider, Frans Halsplein 17/2, 2000 Antwerpen.

Antwerpen, 12 oktober 2000.

Voor eensluidend verklaard :

(Get.) Peter Oorlynck,
vertegenwoordiger.

N. 1995 (20349)
Humanis

6700 Arlon

Numéro d’identification : 5851/95

NOMINATIONS — DÉMISSIONS

A) ...
Ont comparu :

1° Mme Fabienne Elisabeth Antoinette Marie Maquinay, profes-
seur d’université, épouse de M. Ibrahimi, Abderrahman, demeurant
à Arlon, rue des Espagnols 130.

B) ...
A démissionné M. Claude Léon André Simon Delforge, demeu-

rant à Guirsch (Arlon), rue de la Rausch 3, trésorier.
Remplacé par son Excellence Ibrahimi, Abderrahman, chercheur

scientifique (géologue), époux de Mme Fabienne (E.A.M.)
Maquinay, demeurant à Arlon, rue des Espagnols 130.

N. 1996 (23158)
Dilbeek Sport

Sportlaan 24
1700 Dilbeek

Identificatienummer : 5738/94

ONTSLAG

Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 18 sep-
tember 2000, werd het ontslag aanvaard van volgende personen :

Van Eeckhoudt, Marc, arbeider, Verheydenstraat 33, 1700 Dilbeek,
Belg.

Vicca, Gilbert, bediende, Elzendreef 3, 1700 Dilbeek, Belg.
De Koninck, François, bediende, A. Waucquezlaan 12,

1700 Dilbeek, Belg.
De algemene vergadering danken deze personen voor de inzet en

de wijze waarop zij hun mandaat hebben waargenomen.
Dilbeek, 4 november 2000.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Raveschot, B. (Get.) Smagghe, A.
beheerder. beheerder.

N. 1997 (23159)
« GamBel »

2450 Meerhout

Identificatienummer : 21483/2000

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering van v.z.w. « GamBel », heeft tijdens de
vergadering van 8 januari 2000, overeenkomstig de statuten tot
leden van de raad van beheer benoemd :

Voorzitter : Ooms, Marc, bediende, A. Preud’hommestraat 9,
2440 Geel, Belg.

Ondervoorzitter : Hoes, Johan, bediende, Nieuwstraat 26,
2450 Meerhout, Belg.

Secretaris : Vangeel, Ivo, bediende, Kievermont 17, 2440 Geel,
Belg.

Penningmeester : Ooms, Marc, bediende, A. Preud’homme-
straat 9, 2440 Geel, Belg.

(Get.) Ooms, Marc.

(Get.) Hoes, Johan. (Get.) Vangeel Ivo.
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N. 1998 (23683 — 23683P)
« Box of Ideas »

4100 Boncelles
Numéro d’identification : 1998/2001

STATUTS

Les soussignés :
Alain Delahaut, Belge.
Till Cussmann, Allemand.
Evita Jordao, Belge.
Eric Renotte, Belge.
Michel Colin, Belge.
Les statuts ont été arrêtés comme suit :
Article 1er. L’association est dénommée « Box of Ideas ».
Art. 2. Le siège social est établi voie des Renats 6, 4100 Boncelles.
Il peut être transféré dans un autre lieu de l’agglomération par

simple décision du conseil d’administration.
Art. 3. L’association a pour objet social de viser notamment par

la diffusion d’un magazine ou autres moyens possibles et appro-
priés, la promotion culturelle, la promotion commerciale, l’informa-
tion, l’animation, le divertissement et les services au public.

Ces objectifs peuvent être cumulés ou poursuivis séparément.
A cette fin, l’association pourra poser tous les actes et prester tous

les services se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Les moyens d’atteindre ces buts sont définis, par le conseil d’admi-
nistration. L’association refuse toute orientation ou allégeance philo-
sophique et/ou politique.

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs, de
membres adhérents et de membres bienfaiteurs.

Le nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur
à trois.

Art. 5. Sont membres effectifs :
1° les comparants au présent acte;
2° les personnes admises à ce titre par le conseil d’administration.

Sa décision ne doit pas être motivée et est sans appel.

Art. 6. Sont membres adhérents : les personnes qui jouissent de
l’agrément offert par l’association. Ils peuvent être invités aux
assemblées générales avec voix consultative.

Art. 7. Sont membres bienfaiteurs : les personnes physiques ou
morales qui rendent des services à l’association ou qui lui procurent
des dons ou des subventions réguliers supérieurs à BEF 1 000
(24,79 EUR).

Ils peuvent être invités à assister aux assemblées générales avec
voix consultative.

Art. 8. La qualité de membre se perd par :
1° la démission, laquelle peut être donnée à tout moment;
2° l’exclusion pour motif grave, prononcée par le conseil d’admi-

nistration;
3° la non participation à plus de trois réunions successives

auxquelles le membre a été convoqué.

Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que les héritiers
ou ayants droit du membre décédé n’ont aucun droit à faire valoir
sur l’avoir de l’association.

Art. 10. L’assemblée générale se compose de tous les membres
effectifs. Elle a le pouvoir de modifier les statuts, de nommer et
révoquer les administrateurs et commissaires, d’approuver les
budgets et les comptes annuels et d’exercer tous autres pouvoirs
dérivant de la loi ou lui conférés par les présents statuts.

Art. 11. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion, qui emploie tous les moyens laissés à son appréciation, huit
jours au moins avant la réunion. La convocation contient l’ordre du
jour. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administra-
tion lorsqu’un cinquième des membres effectifs le demandent.

Art. 12. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale. Ils peuvent se faire représenter par un autre
membre effectif, chaque associé ne peut être porteur que d’une seule
procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, sauf dans le cas où la loi ou les statuts en
décident autrement. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante. Les délibérations sont consignées dans un
registre des procès-verbaux.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
modification des statuts que si l’objet de celle-ci est spécialement
indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers
des membres. Aucunes modification ne peut-être adoptée qu’à la
majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue
desquels l’association s’est constituée, elle ne sera valable que si elle
est votée à l’unanimité des membres présents à l’assemblée.

Si deux tiers des membres ne sont pas présent ou représentés à la
première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui
pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 14. Une assemblée générale sera tenue chaque année dans
le courant du mois de septembre.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil composé de trois
administrateurs au moins, tous membres effectifs, nommés pour six
ans au plus par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. Un
administrateur peut être suspendu par le conseil d’administration
jusqu’à la réunion de l’assemblée générale qui est convoquée
aussitôt.

Art. 16. Les administrateurs ne contractent aucune obligation
personnelle relative aux engagements de l’association. Leur respon-
sabilité se limite à l’exécution du mandat reçu.

Art. 17. Le conseil élit parmi ses membres, un président, un vice-
président, un secrétaire et un trésorier. En cas d’empêchement du
président, il est remplacé par le vice-président. Dans ce cas, celui-ci
possède tous les pouvoirs du président.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président, lequel arrête l’ordre du jour. Il se réunit également à la
demande d’un tiers de ses membres qui doivent arrêter un ordre du
jour dans leur convocation.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres sont présents. Les décisions se prennent à la simple
majorité des voix; celle du président est prépondérante, en cas de
partage des voix. Les délibérations seront consignées dans un
registre de procès-verbaux.

Art. 19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour faire tous les actes d’administration ou de disposition
qui intéressent l’association. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents
statuts à l’assemblée générale. Il a notamment le pouvoir de décider,
de sa seule autorité, toutes les opérations qui rentrent, aux termes
de l’article 3 ci-dessus dans l’objet social, de créer des sections et
d’arrêter les règlements de fonctionnement.

Il peut notamment faire et recevoir tous paiements et en exiger
ou en donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir,
échanger ou aliéner, ainsi que prendre et céder à bail, même pour
plus de neuf ans, tous biens meubles et immeubles affectés au
service de l’association, accepter et recevoir tous legs et donations,
consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises,
contracter tous emprunts, avec ou sans garantie; consentir et
accepter toutes subrogations et cautionnements, hypothéquer les
immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances avec
stipulation de voie parée; renoncer à tous droits obligationnels ou
réels, ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles; donner
mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies et autres empêche-
ments; plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes
les juridictions et exécuter tous jugements; transiger, compromettre.
C’est le conseil également qui, soit par lui-même, soit par déléga-
tion, nomme ou révoque tous les agents; employés et membres du
personnel de l’association et fixe leurs attributions et rémunérations.

Art. 20. Le conseil peux déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature sociale afférente à cette gestion,
à un administrateur délégué, choisi parmi ses membres dont il
fixera les pouvoirs, il peut également conférer tous pouvoirs
spéciaux à des mandataires de son choix pour assurer la gestion des
sections qu’il serait amené à créer.

Art. 21. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont suivies au nom de l’association par le conseil d’adminis-
tration, poursuite et diligence de son président ou d’un administra-
teur à ce délégué.

Art. 22. Tout acte engageant l’association, tout pouvoir et procu-
ration toute révocation d’agents, employés et salariés de l’associa-
tion, à défaut d’une délégation donnée par une délibération spéciale
du conseil d’administration, sont signés par le président et le secré-
taire du conseil d’administration, lesquels n’auront pas à justifier, à
l’égard d’un tiers, d’une décision préalable du conseil.
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Art. 23. Chaque année à la date du 31 décembre, pour la
première fois le 31 décembre 2000, le compte de l’exercice écoulé est
arrêté et le budget du prochain exercice est dressé.

L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée géné-
rale.

Art. 24. Les mandats sont gratuits. Seuls peuvent être remboursé
les frais consentis dans l’intérêt de l’association.

Art. 25. En cas de dissolution, les biens et l’actif net résultant de
la liquidation reviendraient à une association désignée par
l’assemblée générale.

Art. 26. Réuni le 7 août 2000, le conseil d’administration a
procédé à l’élection de son bureau comme suit :

Présidente : Alain Delahaut.
Vice-président : Till Cussmann.
Secrétaire : Evita Jordao.
Trésorier : Eric Renotte.
(Signé) Alain Delahaut, Till Cussmann, Evita Jordao, Eric Renotte.

N. 1999 (21743 — 21743P)
Rij, Rij, Rij

Parkstraat 97
3000 Leuven

Identificatienummer : 1999/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
1. Mark Michiels, leraar, Parkstraat 97, 3000 Leuven,
2. Jamil Shakely, ambtenaar, Vriezenhof 10, 3000 Leuven,
3. Hugo Boels, werkzoekende, Hof ter Leepslaan 11, 3020 Herent,

allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen over te gaan
tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk,
waarvan de statuten als volgt werden bepaald.

I. Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De naam van de vereniging is : « Rij, rij, rij v.z.w. ».

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel te 3000 Leuven, Park-
straat 97. De zetel mag bij beslissing van de algemene vergadering
naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Art. 3. De vereniging heeft als doel culturele activiteiten, en
opleidingen te organiseren voor anderstaligen die hun Nederlands
willen onderhouden en verbeteren.

De vereniging is bevoegd voor alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel, inbegrepen de
akten van verkrijging of vervreemding van roerende en onroerende
goederen, nuttig voor de verwezenlijking van het maatschappelijke
doel.

Art. 4. De vereniging heeft een onbeperkte duur.

II. Leden, toetreding, ontslag

Art. 5. De vereniging heeft enkel effectieve en aangesloten leden.

Art. 6. Er zijn minstens drie effectieve leden, namelijk de stich-
tende leden en al wie door de raad van beheer met éénparigheid
van stemmen tot deze functie wordt toegelaten.

Art. 7. Het aantal aangesloten leden is onbeperkt. Deze aanslui-
ting gebeurt door het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Het lid
ontvangt hiervoor een lidkaart.

Art. 8. De jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan BEF 2 000.
Werkzoekenden zijn gratis lid.

Art. 9. Elk lid mag steeds uit de vereniging stappen. Dit is het
geval als de leden hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen. Effec-
tieve leden kunnen uitgesloten worden door de algemene vergade-
ring wanneer twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen hiertoe beslist en na verhoor van het lid.

Art. 10. Wie geen lid meer is, kan generlei aanspraak maken op
het vermogen van de vereniging.

III. De algemene vergadering
Art. 11. De algemene vergadering komt minstens éénmaal per

jaar samen :
in de loop van de eerste vier maanden van het boekjaar. De

voorzitter van de raad van beheer roept de vergadering samen. De
oproeping gebeurt schriftelijk minstens één week voor de vergade-
ring en vermeldt plaats, uur, datum en agenda.

Art. 12. Alleen de effectieve leden zijn lid van de algemene
vergadering.

Art. 13. De voorzitter van de raad van beheer zit de algemene
vergadering voor. Hij/zij kan ook een vervanger aanduiden. De
algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar uitdruk-
kelijk door de wet van 27 juni 1921 zijn toegekend.

Art. 14. Het verslag, van de vergadering, wordt door de voor-
zitter en een ander effectief lid ondertekend en bezorgd aan alle
effectieve leden.

Art. 15. De algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigen
van de statuten, het benoemen en ontslaan van effectieve leden en
beheerders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden van de vereniging. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

IV. De raad van beheer
Art. 16. De algemene vergadering benoemt de raad van beheer.

Hij bestaat uit minstens twee leden : een voorzitter en een secretaris-
penningmeester.

Art. 17. De raad van beheer vergadert na uitnodiging door de
voorzitter.

Er is minstens één vergadering, per jaar. De algemene vergade-
ring ontvangt binnen veertien dagen een verslag van de vergade-
ring. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.

Art. 18. De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide
bevoegdheden inzake daden van beheer en beschikking noodzake-
lijk voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging.

Art. 19. Door de beheerders worden geen persoonlijke verplich-
tingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Beheerders die blijkens de raad optreden, moeten ten aanzien van
derden geen blijk geven van enigerlei machtiging.

Art. 20. De beheerders ontvangen geen vergoeding voor hun
mandaat.

V. Begrotingen; rekeningen
Art. 21. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Op

31 december worden door de raad van beheer de rekeningen van
het afgelopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgend jaar
opgemaakt. Deze moeten door de algemene vergadering goedge-
keurd worden.

Art. 22. Het batig saldo vergroot het vermogen van de ver
eniging.

VI. Ontbinding, vereffening
Art. 23. In geval van vrijwillige vereffening zal de algemene

vergadering een vereffenaar benoemen.
Art. 24. In geval van vervroegde ontbinding beslist de algemene

vergadering betreffende de bestemming der goederen en waarden
van de ontbonden vereniging na betaling van het passief. Deze
bestemming moet een vereniging zijn met een gelijkaardige doel-
stelling als die van de ontbonden vereniging.

Art. 25. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien,
blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Aldus opgemaakt te 3000 Leuven op 10 oktober 2000 in drie
exemplaren.

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER
Beslissing van de eerste algemene vergadering.
Worden benoemd als beheerders, bij éénparigheid van stemmen :
1. Mark Michiels.
2. Jamil Shakely.
3. Hugo Boels.
Deze benoemen onder hen de volgende personen tot :
Voorzitter : Mark Michiels.
Secretaris-penningmeester : Jamil Shakely.

Leuven, 10 oktober 2000.
(Get) Mark Michiels.; Jamil Shakely., Hugo Boels.
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N. 2000 (15581)
Vakantieverblijven Rijksscholen Antwerpen,

afgekort : « Vacarsa »

2000 Antwerpen

Identificatienummer : 353/48

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

In de algemene vergadering van 28 maart 2000, werd met een-
parigheid van de aanwezige leden beslist, de statuten, zoals
verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad d.d. 21 febru-
ari 1948, onder nummer 353, en zoals gewijzigd in de statutaire
vergadering van 23 december 1948, verschenen in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad d.d. 29 januari 1949, onder nummer van 142, en
van 26 oktober 1982, verschenen op 31 maart 1983, onder het num-
mer 3193, te wijzigen als volgt :

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De oorspronkelijke benaming van « Vacantietehuizen
voor leerlingen der Athenea en Rijksmiddelbare Scholen in de
provincie Antwerpen » wordt omgevormd tot : « Vacarsa ».

De bepalingen van de wet van 27 juni 1921 zijn hierop toepas-
selijk.

Art. 2. De zetel is gevestigd in het Koninklijk Atheneum I, Roose-
veltplaats 11, 2000 Antwerpen. Hij kan bij gewone beslissing van de
algemene vergadering elders in de provincie overgebracht worden.

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel, het ter beschikking stellen
van vakantietehuizen en het inrichten van vakantieverblijven,
zowel in binnen- als buitenland, ter bate van de leerlingen uit de
instellingen van het gemeenschapsonderwijs die aan de activiteiten
wensen deel te nemen volgens de modaliteiten bepaald door de
raad van beheer.

De vereniging zal haar tehuis en haar diensten eveneens ter
beschikking stellen van deze instellingen voor het inrichten van
bijschoolse activiteiten, onder meer de geïntegreerde werkperioden,
studiedagen, en andere.

Over alle terbeschikkingstellingen beslist het uitvoerend bestuur.
Art. 4. Ter verwezenlijking van haar doel, zal de vereniging alle

verrichtingen mogen doen, alleen of in samenwerking met andere
organisaties, alle initiatieven nemen, alle daartoe nuttige roerende
en onroerende goederen en instellingen verwerven en beheren.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 6. De vereniging bestaat uit gewone, beschermende leden en
toegetreden leden.

Art. 7. Kunnen gewoon lid worden :
a) de instellingshoofden en hun afgevaardigden van de instel-

lingen bedoeld in artikel 3.
b) de ere- en bestuursleden van de Vlaamse Oudleerlingenbond

der Ahtenea Antwerpen (VOLBA, stichtende vereniging).
c) De ere-bestuursleden van Vacarsa.
d) Alle andere personen van wie de bijzondere bevoegdheid voor

de werking van de vereniging nuttig blijkt.
Zij worden aanvaard door de raad van beheer.
De hoedanigheid van gewoon lid vervalt van ambtswege indien

de persoon niet meer aan één van de bovenvermelde voorwaarden
voldoet.

Art. 8. De hoedanigheid van beschermd lid wordt door de raad
van beheer verleend aan rechts- of natuurlijke personen die door
hun financiële of morele steun de werking van de vereniging
patroneren.

Art. 9. Toegetreden leden : begeleiders en leerlingen die deel-
nemen aan de activiteiten van de vereniging vermeld in artikel 3,
alsmede de gebruikers van het tehuis en de diensten van Vacarsa.

Art. 10. Kunnen worden uitgesloten door de algemene vergade-
ring, de leden die de zedelijke of stoffelijke belangen van de vereni-
ging nadeel toebrengen.

Art. 11. De bijdrage van alle leden bedraag 100 BEF of 2,5 euro’s.

HOOFDSTUK III. — De algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering bestaat uit de gewone en de
beschermde leden of hun gevolmachtigden. De beschermde leden
hebben raadgevende stem.

Art. 13. Zij vergadert verplicht éénmaal per jaar, in de loop van
de maand maart, op dag, uur, en plaats door het uitvoerend bestuur
bepaald. De leden worden van deze vergadering, door eenvoudige
mededeling langs De Post, minstens veertien dagen vooraf
verwittigd.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen opgeroepen
worden indien de noodwendigheden dat vereisen.

Art. 14. De algemene vergadering benoemd en ontslaat de beheer-
ders, zoals voorzien in artikel 17. Ze duidt twee commissarissen
aan, belast met het nazicht van de boekhouding van de vereniging.
De commissarissen brengen jaarlijks verslag uit over het beleid van
het financieel beheer van de vereniging.

Art. 15. De vergadering beslist bij gewone meerderheid van
stemmen, behoudens in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door de
wet van 27 juni 1921.

Art. 16. De algemene vergadering geeft ontlasting aan beheerders
en commissarissen.

HOOFDSTUK IV. — Raad van beheer

Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een raad bestaande
uit maximum twintig leden. De leden van de raad moeten de
hoedanigheid bezitten van gewoon lid.

Art. 18. De raad van beheer omvat een voorzitter, een ondervoor-
zitter, een secretaris, een penningmeester. De andere functies
worden vastgesteld en ingedeeld naargelang de noodwendigheden.
De beheerders worden verkozen zonder onderscheid van functie.
Ze duiden onder elkaar de functie aan die elk lid van hen zal
vervullen.

Art. 19. De raad van beheer heeft de algemene leiding van de
vereniging en mag alle beslissingen nemen, behoudens deze die aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 20. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping door de
voorzitter of drie beheerders, zo dikwijls de belangen van de vereni-
ging dat vereisen met een minimum van twee vergadering per jaar
(oktober, maart).

Art. 22. De raad van beheer is geldig samengesteld indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verte-
genwoordiging mits schriftelijke volmacht aan een ander beheerder
is toegelaten.

De raad van beheer beslist met meerderheid van zijn aanwezige
of gevolmachtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter van de vergadering beslissend.

Art. 23. De raad van beheer stelt zo nodig een reglement van
inwendige orde op en verkiest de leden van het uitvoerend bestuur.

Art. 24. In alle niet door deze statuten voorziene gevallen, is de
wet van 27 juni 1921 van toepassing.

HOOFDSTUK V. — Uitvoerend bestuur

Art. 25. Het uitvoerend bestuur voert de opdrachten uit die door
de algemene vergadering en de raad van beheer opgedragen
worden en is bevoegd voor de dagelijkse leiding van de vereniging
die niet uitdrukkelijk aan de raad van beheer of de algemene
vergadering is voorbehouden.

Art. 26. het uitvoerend bestuur kan werkcomités of subcomités
oprichten die nodig of nuttig zijn voor de goede werking van de
doelstelllingen van de vereniging. Deze hebben een adviserende
bevoegdheid.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 27. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet
van 27 juni 1921, of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene
vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer
vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald alsook de wijze
van vereffening van de schulden en van de tegoedmaking van de
goederen.

Art. 28. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
van de schulden, overgedragen worden naar een vereniging of
stichting die eenzelfde doel nastreeft.

M. Van De Venne, L. Hertmans,
voorzitter. secretaris.
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RAAD VAN BEHEER

Samenstelling algemene vergadering

Medewerkende scholen.
Leden van de raad van beheer.
Fraternitas.
Ere-bestuursleden
Voorzitter : T. Waumans.

Samenstelling raad van beheer

Cornelis, Georges, ere-leraar, J.F. Willemsstraat 10, 2630 Artselaar.
Dumont, Gui, directeur BSGO, Laarsebaan 100, 2170 Merksem.
Hertmans, Inge, secretaresse, L. Gilliotlaan 54, 2630 Aartselaar.
Hertmans, Leo, ere-directeur, Vredestraat 26, 2850 Boom.
Kempinaire, Ingrid, lerares, Jubelfeestlaan 45, 1080 Brussel.
Massa, Agnes, directeur BSGO, Kapelsestraat 37, 2950 Kapellen.
Masson, Corry, advocaat, L. De Waelstraat 20, 2000 Antwerpen.
Schoeters, Denise, lerares, Jozef Mattheessenstraat 51, 2540 Hove.
Schoeters, Herman, ere-studieprefect, Spoorweglaan 139,

2610 Wilrijk.
Van de Velde, Carlo, ere-leraar, Kerkelei 13, 2610 Wilrijk.
Van de Venne, Inge, lerares, Lijsterstraat 63, 2830 Willebroek.
Van de Venne, Marc, ere-leraar, Lijsterstraat 63, 2830 Willebroek.
Van der Aa, Raymond, bediende, J. Van Rijswijcklaan 275,

2020 Antwerpen.
van der Linden, Benny, directeur CLB, Kroonstraat 38,

2140 Borgerhout.
Waumans, Tony, bediende, Zinkvallaan 19, 2620 Hemiksem.

Alle leden zijn van Belgische nationaliteit.

Samenstelling uitvoerend bestuur

Voorzitter : Marc Van de Venne.
Secretaris : Leo Hertmans.
Penningmeester : Carlo Van de Velde.
Leden : Ingrid Kempinaire; Inge Van de Venne; Inge Hertmans;

Denise Schoeters; Tony Waumans; George Cornelis; Benny van der
Linden.

N. 2001 (24512 — 24512P)
BouWdewijn onderdak

Bacchuslaan 67
2600 Berchem

Identificatienummer : 2001/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
1. Bracke, Peter, student, Veerstraat 137, 2240 Zandhoven.
2. Janssens, Katleen, jurist, De Leescorfstraat 61,

2140 Borgerhout.
3. Janssen, Leen, verpleegkundige, Waterloostraat 31,

2600 Berchem,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een v.z.w. op
te richten waarvan de statuten de volgende zijn :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De v.z.w. draagt als naam « BouWdewijn onderdak ».

Art. 2. De v.z.w. heeft haar zetel te Bacchuslaan 67,
2600 Berchem. De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden
binnen Borgerhout of Berchem door de raad van beheer.

Art. 3. De v.z.w. heeft tot doel, met uitsluiting van enig winst-
oogmerk, morele, materiële en financiële steun te verlenen aan de
scoutsgroep 30e Prins Boudewijn.

De v.z.w. kan daartoe alle initiatieven nemen en daden stellen die
de scoutsgroep ten goede komen. In die zin mag zij, op bijkomstige
wijze, sommige economische activiteiten uitoefenen, op voor-
waarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het
hoofddoel.

De v.z.w. mag tevens alle goederen, zowel roerende als onroe-
rende, aankopen, bezitten, verkopen en contracten afsluiten.

Art. 4. De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden, aanneming, ontslag

Art. 5. Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie.

Art. 6. Zijn leden van de v.z.w. :
de stichtende leden;
diegenen die later door de raad van beheer worden voorgedragen

en aanvaard worden door de algemene vergadering.

Art. 7. Om lid te worden moet men mondeling zijn aanvraag
stellen aan de raad van beheer. Als voorwaarde dient men :

a) ofwel deel uit te maken van de groepsraad van de scoutsgroep
30e Prins Boudewijn. Als bewijs hiervoor geldt het aansluitings-
bewijs bij het Nationaal secretariaat van VVKSM. Minstens zestig
pct. van de leden van de algemene vergadering dienen tot deze
categorie te behoren.

b) ofwel een actieve bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van
de doelstellingen van de v.z.w. Deze bijdrage kan zich zowel op
financieel, moreel als technisch vlak situeren. Hierbij wordt erop
gelet dat deze categorie maximum veertig pct. van de algemene
vergadering kan uitmaken.

Het is de raad van beheer die beslist of de personen die tot
categorie b behoren al dan niet worden voorgedragen aan de
algemene vergadering.

Het totaal aantal leden van de algemene vergadering mag nooit
meer bedragen dan twintig.

Art. 8. Ontslag en uitsluiting van de leden gebeurt volgens
artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben
geen deel in het vermogen van de v.z.w.

Elk lid kan ten allen tijde uit de v.z.w. treden. Het ontslag moet
per brief aan de raad van beheer ter kennis worden gebracht.

Het verlies van de voorwaarden bepaald in artikel 7a. van de
statuten, brengt ook van rechtswege het verlies van lidmaatschap
mee.

De raad van beheer kan aan de algemene vergadering voorstellen
een lid dat, zonder gegronde redenen, stelselmatig nalaat deel te
nemen aan de werkzaamheden van de v.z.w., te ontslaan.

TITEL III. — De algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden
en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of
zijn plaatsvervanger.

Elk lid beschikt over één stem in de algemene vergadering.

Art. 10. Met uitzondering van de beslissingen met betrekking tot
ontslag en uitsluiting van leden worden alle beslissingen van de
algemene vergadering genomen met inachtneming van volgende
bepalingen :

1. minimum moeten er zestig pct. van alle leden van de algemene
vergadering aanwezig zijn.

2. de beslissingen worden genomen met een gewone meerder-
heid, dit betekent dat de helft plus één van de aanwezige leden van
de algemene vergadering de beslissingen moet goedkeuren.

Art. 11. De algemene vergadering is bevoegd voor :
opstellen en wijzigen van de statuten;
opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
de benoeming en afzetting van de leden van de raad van beheer;
het uitsluiten van een lid;
de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
de vrijwillige ontbinding van de v.z.w.;
alle aangelegenheden die door de wet aan de algemene vergade-

ring zijn voorbehouden.

Art. 12. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering
gehouden. De wijze van oproeping en de werking van de algemene
vergadering zijn geregeld volgens de artikels 5 tot 8, 12, 20 van de
wet van 27 juni 1921. Bij gewone meerderheid kunnen er beslis-
singen genomen worden over punten die niet in de agenda van de
algemene vergadering zijn opgenomen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden opge-
nomen in een register, en ondertekend door de secretaris en de
voorzitter.

Het verslag van de algemene vergadering wordt meegedeeld aan
de leden.
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TITEL IV. — De raad van beheer

Art. 13. De v.z.w. wordt bestuurd door een raad van beheer van
ten minste drie leden en maximum zeven leden. De leden worden
benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat
minstens één van de leden van de groepsploeg in deze raad zetelt.
De leden van de raad van beheer worden verkozen voor een periode
van drie jaar.

De leden zoals bedoeld in artikel 7a. en die deel willen uitmaken
van de raad van beheer moeten minstens 1 jaar deel uitmaken van
de groepsraad van de scoutsgroep 30e Prins, Boudewijn.

Art. 14. De raad van beheer neemt haar beslissingen bij gewone
(helft plus één) meerderheid. Om geldig beslissingen te nemen,
moet meer dan de helft van de leden van de raad van beheer
deelnemen aan de stemming.

Art. 15. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester en elke functie die zij voor de
goede werking van de v.z.w. nodig acht.

Art. 16. De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt de
v.z.w. in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij
kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen, voor zover
zij niet door de wet bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden overdragen aan één
of meer bestuurders voor de handelingen van dagelijks bestuur.

Het lidmaatschap van de raad van beheer is niet bezoldigd.

Art. 17. De raad van beheer stelt het huishoudelijk reglement op
en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL V. — Begroting, rekeningen

Art. 18. Het boekjaar van de v.z.w. loopt van 1 september tot
31 augustus. De raad van beheer sluit de rekeningen over het
voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende
boekjaar voor. Beiden worden ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening van de v.z.w.

Art. 19. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en
ontbinding van rechtswege kan enkel de algemene vergadering tot
ontbinding besluiten en dit slechts indien twee derde van de leden
op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en
er bovendien een twee derde meerderheid akkoord is om de v.z.w.
vrijwillig te ontbinden.

In geval van ontbinding van de v.z.w. zullen de goederen (roerend
en onroerend) aan een vereniging met gelijke doelstellingen, een
scouts- of gidsengroep of een andere jeugdbeweging bij gebreke aan
de vorige, overgemaakt worden.

TITEL VII. — Slot

Art. 20. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

BENOEMINGEN — RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering heeft heden tot bestuurders verkozen :
1. Bracke, Peter, student, Veerstraat 137, 2240 Zandhoven.
2. Janssens, Katleen, jurist, De Leescorfstraat 61, 2140 Borgerhout.
3. Janssen, Leen, verpleegkundige, Waterloostraat 31,

2600 Berchem.
Die hebben aangesteld de :
Voorzitter : Bracke, Peter.
Secretaris : Janssen, Leen.
Penningmeester : Janssens, Katleen.
Opgesteld te Berchem, 18 november 2000.

(Get.) Bracke, Peter; Janssens, Katleen; Janssen, Leen.

N. 2002 (24645 — 24645P)
Motodi

9000 Gent
Identificatienummer : 2002/2001

STATUTEN

Tussen :
Dammy Vermeersch, gehandicapte, wonende Scandinavië-

straat 135, 9000 Gent, Belg;
Henri C. Kolmus, zelfstandige, Palingstraat 78, 9070 Destel-

bergen, Nederlander;
Gladys Gevaerts, gepensioneerde, A. Casier De ter bekelaan 11,

9030 Mariakerke, Belg,
werd overeengekomen op 3 december 2000, een vereniging zonder
winstoogmerk op te richten als volgt :

TITEL I. — Benaming, doel, duur, zetel

Artikel 1. De vereniging wordt gesticht onder de benaming :
« Motodi », afkort : « mobiele tolk dienst ».

Art. 2. De vereniging heeft tot doel de communicatie te verbe-
teren tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ze zal alle initia-
tieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee betrekking
hebben.

Art. 3. De zetel van de vereniging is gevestigd te Gent. Bij
gewone beslissing van de bestuursraad, kan de zetel worden
overgebracht naar gelijk welke andere gemeente.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden bedraagt minstens drie.

Art. 6. Zijn leden, zowel de « werkende » als de « niet-
werkende », de stichters ondertekenaars, alsook personen wier
kandidatuur door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Art. 7. Een lid kan ontslag indienen door gewoon schrijven,
gericht aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een lid kan
enkel worden uitgesloten bij beslissing van de algemene vergade-
ring.

TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
»werkende » leden van de vereniging en komt minstens één maal

bijeen in de loop van een kalenderjaar.

Art. 9. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de
bestuursraad, per gewone brief, met vermelding van de agenda,
datum en uur van bijeenkomst.

Art. 10. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
voorzitter onder haar leden verkozen. De secretaris van de bestuurs-
raad fungeert als secretaris van de algemene vergadering.

Art. 11. Elk lid beschikt over één stem en kan, indien verhinderd,
zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een ander lid. De
aldus gemandateerde leden mogen evenwel slechts één ander lid
vertegenwoordigen.

Art. 12. De algemene vergadering is slechts geldig samengesteld
als minstens de helft van de leden aanwezig is. Haar beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de
helft der leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering
bijeen geroepen, waarop, ongeacht het aantal aanwezigen, beslis-
singen bij gewone meerderheid van stemmen worden genomen. In
geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter besli-
ssend.

Art. 13. In afwijking van voorgaand artikel, worden de beslis-
singen van de vergadering over wijzigingen aan de statuten of
vrijwillige ontbinding van de vereniging genomen mits inachtne-
ming van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerder-
heid en eventuele rechterlijke homologatie, vereist door artikelen 8,
12, 20 van de wet op verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 14. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren : opneming en uitsluiting van leden, benoeming en afzet-
ting van bestuurders, aanstellen van één of meerdere commis-
sarissen van de vereniging en bepaling van hun bevoegdheden,
goedkeuring van de begroting en rekeningen, wijziging van
statuten en vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Het boekhoudkundig jaar loop van 1 januari tot en met
31 december. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar starten op
3 december 2000 en lopen tot 31 december 2001.
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TITEL IV. — Bestuur

Art. 15. De vereniging wordt beheerd door een bestuursraad
samengesteld uit minstens drie »werkende » leden die één van hen
als voorzitter aanstellen. De bestuursraad stelt een secretaris die ook
buiten de raad kan worden gekozen.

Art. 16. De bestuurders worden aangesteld door de algemene
vergadering voor een periode van zes jaar. Ze zijn herkiesbaar. Het
mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Art. 17. De bestuursraad bezit de meest uitgebreide macht om
het doel van de vereniging te verwezenlijken.

Hij vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechte-
lijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden
van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoort.

De bestuursraad mag alle nodige verbintenissen aangaan ten
einde het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren.

De bestuursraad brengt minstens eenmaal per jaar aan de alge-
mene vergadering verslag uit over zijn werking.

De vereniging wordt geldig verbonden door twee handtekenin-
gen : deze van de voorzitter van de bestuursraad alsmede van één
andere bestuurder of de secretaris.

De bestuursraad kan een gedelegeerd bestuurder en/of gevol-
machtigde aanduiden.

TITEL V. — Ontbinding

Art. 18. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerech-
telijk, wordt het overblijvend actief, na vereffening van de schulden
en aanzuivering van lasten, overgemaakt aan een instelling aange-
duid door de algemene vergadering.

Art. 19. Voor alle punten die niet in deze statuten zijn opge-
nomen geldt de wet van 27 juni 1921.

TITEL VI. — Lijst van de leden van de bestuursraad

Art. 20. Zijn leden, twee van Belgische nationaliteit en één van
Nederlandse nationaliteit :

Voorzitter : Dammy Vermeersch.
Penningmeester : Gladys Gevaerts.
Secretaris : Henri C. Kolmus.

Gent, 3 december 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 2003 (08620 — 08620P)
« Wij willen werk. Kansen voor Afrikanen »

afgekort : « WWW afri-kans »

Statieplein 1, bus 1
1082 Brussel

Identificatienummer : 2003/2001

STATUTEN

De ondergetekenden en hierna genoemde personen :
Mevr. Marleen Lambilotte, bediende, Charleroise Steenweg 9, te

1060 Brussel, Belgische.
Mevr. Bakotola Mateso, verpleegster, Muilemstraat 44, te

1770 Liedekerke, Kongolese.
De heer Jan Van Erps, geneesheer, Wilgenlaan 10, te 1600 St.Pie-

ters-Leeuw, Belg.
De heer Renaat Gommaar De Ceulaer, priester, Eugène Cattoir-

straat 18C te 1050 Brussel, Belg.
De heer Ndudi Phasi, geneesheer, Brusselsesteenweg 259, te

3090 Overijse, Kongolees, zijn overeengekomen een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van
27 juni 1921 waarvan zij de statuten als volgt samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doelstellingen

Artikel 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. De
vereniging draagt de naam :

« Wij willen werk. Kansen voor Afrikanen. Vereniging zonder
winstoogmerk », afgekort : « WWW afri-kans v.z.w. ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1082 Brussel,
Statieplein 1, bus 1.

De raad van bestuur kan te allen tijde de zetel overplaatsen naar
een willekeurig adres binnen het Brussels Gewest.

Art. 3. Doelstellingen : De vereniging heeft tot algemeen doel de
emancipatie en participatie van personen van Subsaharaanse Afri-
kaanse origine in Vlaanderen en Brussel te bevorderen.

Dit zal via onderstaande initiatieven nagestreefd worden.
1. Vorming : aanleren van Nederlandse taal.
2. Sociaal-culturele activiteiten : ontmoetingsactiviteiten, uitwis-

selingen, culturele activiteiten opgezet samen met en voor de
doelgroep, waarbij bijzondere aandacht gaat naar een interculturele
werkwijze.

3. Sociale vertaal/tolkendienst : gratis dienstverlening voor
vluchtelingen gevestigd in Vlaanderen en Brussel en opzetten van
een netwerk van vertalers/tolken.

4. Socio-professionele inschakeling :
a) werken aan de zichtbaarheid en de promotie van de Neder-

landstalige arbeidsmarkt in de Afrikaanse gemeenschap in België.
b) bestaande programma’s voor socio-professionele inschakeling

van leden van de Afrikaanse gemeenschap in België bekend maken,
omkaderen en beheren.

c) bijzondere aandacht zal gaan naar vormings- en
inschakelingsprogramma’s gericht op Afrikaanse vrouwen, die de
gelijkheid van kansen tussen enerzijds mannen en vrouwen en
anderzijds allochtonen en autochtonen bevorderen.

5. Samenwerkingsprogramma’s ontwikkelen samen met Afrika
inzake vorming : studiebeurzen voor Afrikaanse studenten die een
vorming wensen te volgen in Vlaanderen, waarbij ook de Neder-
landse taal een onderdeel van het curriculum zal vormen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot verwezenlij-
king van haar doelstellingen kunnen bijdragen.

TITEL II. — Leden, toelating, ontslag, uitsluiting
Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie.
Art. 5. De leden verbinden zich door hun lidmaatschap tot het

naleven van de statuten, de reglementen en de beslissingen van de
vereniging.

Art. 6. Alle natuurlijke personen die de doelstellingen van de
vereniging onderschrijven kunnen lid worden. Voor hun toetreding
richten de kandidaten een schriftelijk verzoek aan de raad van
bestuur, die iedere vraag afzonderlijk zal behandelen.

Art. 7. De leden zijn een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
Deze bedraagt maximaal 25 EUR per jaar.

Art. 8. Elk lid kan zich op elk ogenblik terugtrekken uit de
vereniging door zijn ontslag schriftelijk te geven aan de raad van
bestuur. Tenzij anders bepaald in de ontslagbrief, wordt de uittre-
ding effectief op de eerstvolgende vergadering van de raad van
bestuur.

TITEL III. — Algemene vergadering.
Art. 9. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de

vereniging. Zij alleen is bevoegd inzake :
a) wijziging van de statuten;

b) benoeming en herroeping van de bestuurders;
c) goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
d) goedkeuring van het beheer gevoerd door de raad van bestuur;
e) uitsluiting van leden;
f) ontbinding van de vereniging.
Art. 10. De voorzitter roept de algemene vergadering ten minste

één maal per jaar samen en telkens als het belang van de vereniging
dit vereist.

De uitnodigingen vermelden de dagorde en worden ten minste
acht dagen vóór de vergadering verstuurd.

Art. 11. Ieder lid mag zich op de zittingen van de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat
houder is van een volmacht.

Een lid van de algemene vergadering kan slechts houder zijn van
één volmacht.

Art. 12. Alle leden hebben op de algemene vergadering stem-
recht. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid
van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in die
gevallen waarin de wet van 27 juni 1921 het anders bepaalt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de
bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden
genoteerd in een verslagboek dat ondertekend wordt door de
voorzitter en de secretaris. De verslagen worden bewaard op de
maatschappelijke zetel. Daar kunnen zij door alle leden geraad-
pleegd worden.
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TITEL IV. — De raad van bestuur

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders die door de
algemene vergadering zijn benoemd voor een periode van twee jaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
afgezet worden. De wijze waarop bestuurders kunnen afgezet
worden, wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

Art. 15. De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van
beheer en beschikking, met uitsluiting evenwel van die bevoegd-
heden die door de wet of de statuten uitdrukkelijk zijn opgedragen
aan de algemene vergadering.

Tegen derden volstaat, opdat de vereniging geldig zou vertegen-
woordigd zijn, de gezamenlijke handtekening van minstens drie
bestuurders.

De raad van bestuur kan een afgevaardigde bestuurder
aanduiden, alsook volmacht toekennen aan derden.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden en
bepaalt hun bezoldigingen.

Art. 16. De raad van bestuur duidt een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aan en eventueel elke andere voor de vereni-
ging nuttige functie.

Art. 17. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de
voorzitter of van twee bestuurders.

De raad van bestuur vergadert slechts geldig als de helft plus één
van de bestuurders of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan
zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen middels
een volmacht. Niemand kan echter houder zijn van meer één
volmacht. Beslissingen worden genomen met een gewone meerder-
heid.

Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend. De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd
in een verslag dat getekend wordt door de voorzitter en de
secretaris.

Art. 18. Van rechtswege, handelt de raad van bestuur in naam
van de vereniging. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging
in alle daden van het burgerlijk leven.

Art. 19. De bestuurders kunnen voor hun mandaat een bezoldi-
ging ontvangen.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en Vereffening

Art. 21. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de
algemene vergadering twee vereffenaars aanduiden en bevoegd-
heden bepalen.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, op
welk ogenblik en om welke reden dan ook, wordt het maatschap-
pelijk kapitaal dat netto overblijft na vereffening, besteed aan een
vereniging of initiatief dat doeleinden nastreeft die analoog zijn met
de doelstellingen zoals bepaald in artikel 3.

TITEL VII. — Slotbepalingen

Art. 22. Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is
de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Op de stichtingsvergadering van 13 april 2000 werden volgende
personen aangeduid als bestuurders :

Voorzitter : De heer Jan Van Erps, geneesheer, Wilgenlaan 10, te
1600 St.Pieters-Leeuw, Belg.

Ondervoorzitter en Secretaris : Mevr. Marleen Lambilotte,
bediende, Charleroise Steenweg 9, te 1060 Brussel, Belgische.

Penningmeester : De heer Renaat Gommaar De Ceulaer, priester,
Eugène Cattoirstraat 18C, te 1050 Brussel, Belg.

Afgevaardigd bestuurder : De heer Ndudi Phasi, geneesheer,
Brusselsesteenweg 259, te 3090 Overijse, Kongolees.

Bestuurder : Mevr. Bakotola Mateso, verpleegster, Muilem-
straat 44, te 1770 Liedekerke, Kongolese.

Deze bestuurders zijn benoemd voor de duur van twee jaar.
Gedaan te Brussel op 13 april 2000.
(Get.) Marleen Lambiotte, Bakotola Mateso, Jan Van Erps, Renaat

Gommar De Ceulaer, Ndudi Phasi.

N. 2004 (24200 — 24200P)
« Calcul Holding Society »,

en abrégé : « C.H.S. »

Rue Aimeries 48
7370 Dour

Numéro d’identification : 2004/2001

STATUTS

Entre les membres fondateurs :
Hody, Joseph, rue Notre-Dame 85/E1, à 7000 Mons.
Meydan, Omer, rue de la Mariette 216, à 7390 Quaregnon.
Guerenne, Yvonne, rue Aimeries 42, à 7370 Dour.
Wallez, Jean-Louis, rue des Trieux 10A, à 7040 Quevy.
Par eux représentés, ont décidé de créer :

Article 1er. Une association sans but lucratif pour la protection et
le développement professionnel dans le but d’accomplir au nom et
pour le compte de ses affiliés, les obligations imposées à ceux-ci en
raison de l’occupation de personnel, en exécution de la législation
sociale et d’assistance sur le plan comptable et fiscal.

Art. 2. L’association dénommée « Calcul Holding Society », en
abrégé : « C.H.S » aura son siège à 7370 Dour, rue Aimeries 48.

Art. 3. Le nombre des membres ne peut être inférieur à trois.
Leur admission est décidée par le président du conseil d’admi-

nistration.
Les membres ne sont astreints à aucune cotisation.
Le conseil d’administration peut admettre des membres adhé-

rents. Ceux-ci ne sont pas associés au sens de la loi, leurs droits et
leurs obligations seront déterminés par un règlement d’ordre inté-
rieur arrêté par le conseil d’administration.

Art. 4. L’assemblée générale est compétente pour les points
déterminés aux articles 4 et 12 de la loi. Elles se réunit au moins fois
par an, elle convoque et elle fonctionne conformément aux articles 5
à 8, 12 et 20 suivant la loi. Elle peut prendre des résolutions en
dehors de l’ordre du jour. Les membres effectifs fondateurs peuvent
se faire représenter uniquement par le président de l’assemblée
générale. Le président de l’assemblée générale sera désigné à
l’unanimité et révoqué dans les mêmes conditions.

Art. 5. L’association est administrée par un conseil d’administra-
tion composé de deux membres au moins nommé par l’assemblée
générale et en tout temps révocable par elle.

Art. 6. Le conseil d’administration peut représenter et engager
l’association sans autorisation spéciale de l’assemblée générale dans
tous les actes juridiques et extrajudiciaires, y compris les actes de
disposition et pour tout ce qui ne relève pas de la compétence de
l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est par conséquent compétent pour
passer tout acte mobilier ou immobilier, vendre et acheter, prêter et
emprunter, faire toute opération commerciale et bancaire, donner
hypothèque même avec clause de voie parée, donner mainlevée
hypothécaire, en un mot, engager valablement l’association en toute
circonstance de la manière la plus large. Envers les tiers, il suffit
pour que l’association soit valablement représentée de la signature
d’un administrateur qui ne peut-être que président directeur ou le
trésorier sans que ceux-ci doivent justifier d’aucune procuration ou
délibération spéciale. Le président directeur et le trésorier peuvent
déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs
administrateurs et même à des tiers.

Art. 7. Le premier exercice comptable commence le
1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2001.

Art. 8. Le président de l’assemblée générale nomme et désigne
chaque année la fonction de chacun des administrateurs.

Art. 9. Chaque année le conseil d’administration doit, à l’occa-
sion de l’assemblée générale annuelle, rendre compte de sa gestion
au cours de l’année écoulée.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu par ces statuts, les
dispositions de la loi du 27 juin 1921 seront applicables.

Fait à Dour, le 31 octobre 2000.

(Signé) Wallez J.L.,
président.

(Suivent les signatures.)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nomination du conseil d’administration suite à la réunion du

15 septembre 1997 et conformément aux statuts, l’assemblée géné-
rale a nommé membre du conseil d’administration pour une durée
illimitée :

Wallez, Jean-Louis, rue des Trieux 10A, à 7040 Quevy.
Meydan, Omer, rue de la Mariette 216, à 7390 Quaregnon.
Ceux-ci ont désignés entre eux en qualité de :
Président : Wallez, Jean-Louis chargé notamment des relations

avec les organismes financiers et les services de la poste.
Le 31 octobre 2000.

Pour extrait certifié conforme :
(Signé) Wallez, J.L.

N. 2005 (25482)
Belgische Mustang & Cougar Club

3540 Herk-de-Stad
Identificatienummer : 21843/96

WIJZIGING BENAMING — WIJZIGING STATUTEN
Op de algemene vergadering van 10 december 2000 heeft de

vereniging beslist haar statuten te wijzigen als volgt :

Benaming
Artikel 1. De naam van de vereniging luidt « Belgian Mustang &

Cougar Club ».

Zetel
Art. 2. De zetel is gevestigd te Herk-de-Stad, Houwijkerstraat 40.

Hij kan worden overgebracht naar elke andere plaats van deze
agglomeratie bij beslissing van de raad van beheer.

Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Doel
Art. 3. Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of

onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonder-
heid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit
die met haar doel overeenstemt.

Leden
Art. 4. De vereniging is enkel samengesteld uit werkende leden,

aanvaard door de algemene vergadering.
Het minimumaantal werkende leden wordt bepaald op drie.

Ontslag, uitsluiting
Art. 5. De leden kunnen zich op ieder ogenblijk terugtrekken uit

de vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan de voorzitter van
de raad van beheer.

Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald
binnen de maand na de herinnering, wordt geacht ontslagnemend
te zijn.

De uitsluiting van een lid kan worden uitgesproken door de
beheerraad.

De beslissingen tot uitsluiting, zowel door de raad van beheer als
door de algemene vergadering, zijn soeverein en moeten niet
gemotiveerd worden.

Bijdrage
Art. 6. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, bepaald door de

raad van beheer. Het bedrag van deze bijdrage mag niet meer
bedragen dan 5 000 frank, of de tegenwaarde van dit bedrag in euro,
in voorkomend geval, afgerond naar de hogere eenheid, van zodra
deze munt in omloop wordt gebracht.

Samenstelling van de algemene vergadering
Art. 7. De algemene vergadering is samengesteld uit alle

werkende leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer.

Bijeenroeping en achten van de algemene vergadering
Art. 8. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de

voorzitter van de raad van beheer. De leden kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid.

De bijeenroeping gebeurt bij gewone brief minstens acht dagen
vóór de vergadering. De agenda wordt vermeld in het oproepings-
bericht.

De algemene vergadering bezit de machten die haar zijn toege-
kend door de wet of door onderhavige statuten. Zij kan de statuten
wijzigen overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w.

Stemrecht

Art. 9. In de algemene vergadering hebben alle leden een gelijk
stemrecht. Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter
of van de beheerder die hem vervangt, de doorslag.

Register van de notulen

Art. 10. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend
door de voorzitter en een beheerder. Dit register wordt bewaard in
de zetel, waar alle leden evenals belanghebbende derden er ter
plaatse inzage kunnen van nemen.

Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad samenge-
steld uit ten minste drie leden, benoemd en afzetbaar door de
algemene vergadering, en gekozen onder de leden. De raad kiest
onder zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een
penningmeester en een secretaris.

De duur van het mandaat is bepaald op drie jaar en wordt
kosteloos uitgeoefend.

Beslissingen van de raad van beheer

Art. 12. De beslissingen van de raad van beheer worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door
de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders. Bij staking van
stemmen geeft de stem van de voorzitter of van diegene die hem
vervangt, de doorslag.

Machten van de raad van beheer

Art. 13. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide macht
voor het beheer en het bestuur van de vereniging, evenals alle
machten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de algemene
vergadering, door de wet of door onderhavige statuten.

Handtekening

Art. 14. De handelingen die de vereniging verbinden, worden
behoudens bijzondere lastgeving, door de raad ondertekend door
twee beheerders. Dezen zullen hun machten ten overstaan van
derden niet moeten verantwoorden.

Bboekjaar

Art. 15. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari
en sluit af op 31 december van hetzelfde jaar.

Rekeningen en begroting

Art. 16. De rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting
voor het volgend jaar, zullen jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de gewone algemene vergadering, die ieder jaar
bijeengeroepen worden op de tweede zondag van de maand
december.

Ontbinding, vereffening

Art. 17. In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de
algemene vergadering één of meer vereffenaars; zij bepaalt hun
bevoegdheid en de bestemming die aan het nettoactief van het
vermogen moet gegeven worden.

Beheerders

Het minimumaantal beheerders wordt vastgesteld op drie.

Het dagelijks bestuur werd als volgt verkozen :

Voorzitter : Paul Vermeersch, Oude Baan 1, 2350 Vosselaar.

Ondervoorzitter : Marc Van den Sande, Hoogstraat 312, 3668 Niel-
bij-As .

Secretaris-schatbewaarder : Frans Lefever, Houwijkerstraat 40,
3540 Herk-de-Stad.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) F. Lefever,
secretaris.
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N. 2006 (24861 — 24861P)
Basics

8750 Wingene
Identificatienummer : 2006/2001

STATUTEN
De ondergetekenden :

1. De heer Van Overbeke Johan, bediende, wonende te
8750 Wingene, Lijsterlaan 62;

2. De heer Van Poucke Wim, arbeider, wonende te
8720 Dentergem-Marke, Bulmolenweg 11;

3. De heer Mestdagh Frank, bediende, wonende te 8870 Izegem-
Emelgem, Veldstraat 6,
allen van Belgische nationaliteit, richten bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op waarvan zij de statuten vaststellen
als volgt :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Basics » en is geves-
tigd te Wingene.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel het beheren van een muziek-
groep en het organiseren van alle activiteiten die ermee gepaard
gaan.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Art. 4. Er zijn ten minste drie leden.
Art. 5. Lid van de vereniging zijn zij die door het bestuur

worden toegelaten. Uittreding is te allen tijde vrij en wordt rechtens
afgeleid uit het niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage.

De maximumbijdrage is bepaald op BEF 5 000. Het bestuur heeft
de bevoegdheid om jaarlijks het bedrag van de bijdrage te bepalen.

Art. 6. De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per
jaar bijeen; alle leden worden door toedoen van de voorzitter of, bij
gebreke van dien, door de secretaris opgeroepen bij gewone brief,
die de agenda vermeldt en ten minste veertien dagen voor de
vergadering wordt verzonden.

Art. 7. De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die de
wet haar toekent. Haar besluiten worden aan de leden en aan de
belanghebbende derden ter kennis gebracht bij gewone brief.

Art. 8. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie
leden, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Indien
daartoe aanleiding bestaat kan een ondervoorzitter benoemd
worden.

De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de
algemene vergadering; hun benoeming geldt voor onbepaalde tijd.

Art. 9. Het bestuur kan alle handelingen van beheer en beschik-
king verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken
van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, mits
zij niet door de wet bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn
opgedragen.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte
en treedt in rechte op, als eiser of als verweerder, door toedoen van
de voorzitter. Voor handelingen waarvan de waarde BEF 50 000
overschrijdt, is de vereniging ten aanzien van derden slechts
verbonden door de handtekening van de voorzitter en de penning-
meester.

Art. 10. Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op
31 december; het eerste boekjaar daarentegen loopt vanaf de datum
van oprichting tot 31 december 2000.

Overeenkomstig art. 13 van de wet van 27 juni 1921 zal het
bestuur jaarlijks de rekening voor het verlopen dienstjaar en de
begroting voor het volgend dienstjaar aan de goedkeuring van de
algemene vergadering voorleggen.

Art. 11. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 12. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen,
na voldoening van de schulden, overgedragen aan de vereniging
die hetzelfde doel nastreeft, of aan een of meer verenigingen
waarvan het doel dat van deze vereniging het meest benadert.
Hierover beslist het alsdan zittende bestuur.

Art. 13. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen,
waarvan de inhoud echter niet mag afwijken van hetgeen in deze
statuten is bepaald.

Aldus opgemaakt te Tielt op 20 november 2000.

(Get.) Van Overbeke Johan, Vanpoucke Wim, Mestdagh Frank.

RAAD VAN BESTUUR
Op de (eerste) Algemene Vergadering dd. 20 november 2000,

gehouden te Tielt werden de volgende personen tot bestuurder
benoemd :

Voorzitter : de heer Van Overbeke Johan, bediende, wonende te
8750 Wingene, Lijsterlaan 62.

Ondervoorzitter : de heer Vanpoucke Wim, arbeider, wonende te
8720 Dentergem Marke, Bulmolenweg 11.

Secretaris : de heer Mestdagh Frank, bediende, wonende te
8870 Izegem-Emelgem, Veldstraat 6.

Penningmeester : de heer Vandewalle Jimmy, tuinarchitect,
wonende te 8700 Tielt Kanegem, Kasteelhoevestraat 1.
(Get.) Mestdagh Frank, (Get.) Van Overbeke Johan,
secretaris. voorzitter.

N. 2007 (25890)
Les Sept Sources

5000 Namur
Numéro d’identification : 12634/91

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Assemblée générale extraordinaire
L’an deux mille, le douze octobre, s’est réunie l’assemblée géné-

rale extraordinaire des membres de l’a.s.b.l. « Les Sept Sources »
ayant son siège à Namur, chaussée de Dinant 377.

A.S.B.L. constituée sous seing privé en date du 2 mai 1991 et
modifié en date du 4 mars 1993 et ses statuts ont été publiés aux
annexes au Moniteur belge respectivement les 22 août 1991, sous le
numéro 12634/91, et le 3 juillet 1993 sous le numéro 11920/93,
dissoute aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 18
mai 2000 et publié aux annexes au Moniteur belge le
14 septembre 2000 sous le numéro 20684.

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jacques
Scieur, liquidateur.

Sont présents les associés suivants :
1. Mme Danièle Hacardiau, employée, demeurant à Dave, ville

de Namur, rue Grand Pré 54.
2. Mme Nelly Jeansene, sophrothérapeute, demeurant à Namur,

chaussée de Dinant 343/1.
3. Mlle Caroline Mares, sans profession, demeurant à Bruxelles,

rue des Myosotis 17.
4. M. Bernard Radelet, technicien, demeurant à Marchin, rue

Emile Vandervelde 6b.
5. M. Jacques Scieur, sophrothérapeute, demeurant à Namur,

chaussée de Dinant 343/1.
6. Mme Marie-Claire Vierset, employée, demeurant à Marchain,

rue Emile VAndervelde 6b.
Le nombre de voix présentes étant conforme aux statuts, cette

assemblée est valablement constituée et peut par conséquent
procéder à l’étude des points repris à l’ordre du jour présente
ci-dessus :

1° Rapport du liquidateur.
2° Rapport du commissaire aux comptes.
3° Approbation des comptes de liquidation clôturés ainsi clôturés

ainsi que l’affectation du boni mentionné dans ceux-ci.
4° Décharge à donner au liquidateur.
5° Clôture de liquidation.
L’assemblée aborde du jour comme suit et prend à l’unanimité

les résolutions suivantes :

Première résolution
Rapport du liquidateur. M. Jacques Scieur fait rapport sur la

gestion et dépose sur le bureau les comptes et pièces justificatives à
l’appui et notamment un état résumant la situation active et passive
de l’a.s.b.l. au 30 septembre 2000.
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Deuxiéme résolution

L’assemblée entend lecture du rapport de Mme Danièle Hacar-
diau, commissaire aux comptes, sur les opérations de liquidation et
sur les comptes établis par le liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation
présentés à l’assemblée générale, à la décharge complète à donner à
M. Jacques Scieur, liquidateur et à prononcer la clôture définitive de
la liquidation avec effets rétroactifs au 30 septembre 2000.

Troisième résolution

L’assemblée approuve les compte de liquidation clôturées en date
du 30 septembre 2000 ainsi que l’affectation du boni mentionné dans
ceux-ci.

Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge définitive et sans réserve au liqui-
dateur pour l’exercice de son mandat.

Cinqième résolution

L’assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que
l’a.s.b.l. « Les Sept Sources » a définitivement cessé d’exister, à ce
jour.

Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés
pendant cinq ans au moins au domicile de M. Jacques Scieur,
liquidateur.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures.

(Signatures illisibles)

N. 2008 (22950 — 22950P)
« Skarab Théâtre »

1440 Braine-le-Château

Numéro d’identification : 2008/2001

STATUTS

Kusiak, Frédéric, comédien, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de la
Concorde 17/2, de nationalité belge.

Nicolucci, Sabrina, étudiante, domiciliée à 6182 Souvret, rue du
Fort 32b, de nationalité italienne.

Kusiak, Fabrice, architecte paysagiste, domicilié à 1050 Bruxelles,
rue du Collège 115, de nationalité belge,
ont convenu de constituer une association sans but lucratif, confor-
mément à la loi du 27 juin 1921, ci-après dénommée la loi, et dont
ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée « Skarab Théâtre ».

Art. 2. Son siège social est établi à 1440 Braine-le-Château, Vieux
chemin de Nivelles 56.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet de produire et diffuser toute
forme de spectacle et de développer le travail de comédien.

TITRE III. — Associés

Art. 4. Le nombre d’associés est illimité : il ne peut cependant
être inférieur à trois.

Art. 5. Les membres adhérents doivent être agréés par le conseil
d’administration.

Art. 6. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se font de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 7. Les pouvoirs et le mode de convocation et de délibération
de l’assemblée générale seront ceux des articles 4 à 8 de la loi.

TITRE V. — Cotisation

Art. 8. Aucune cotisation ne sera due.

TITRE VI. — Administration

Art. 9. L’association est gérée par un conseil composé de trois
administrateurs nommés et révocables par l’assemblée générale et
choisis parmi les membres. La durée de leur mandat est fixée à
trois ans.

Art. 10. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Art. 11. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière de l’association à l’un de ses
membres ou à un tiers associé ou non.

Art. 12. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
la gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

TITRE VII. — Mode de règlement des comptes

Art. 13. Le mode de règlement des comptes sera celui prévu à
l’article 13 de la loi.

TITRE VIII. — Affectation du patrimoine social en cas de dissolution

Art. 14. Les biens de l’association dissoute seront partagés entre
les associés dans des proportions déterminées par le conseil d’admi-
nistration.

TITRE IX. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 15. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE X. — Dispositions diverses

Art. 16. En cas de modification des statuts on appliquera
l’article 8 de la loi.

Disposition transitoire

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire de fondation de ce
jour a élu en qualité d’administrateur :

Kusiak, Frédéric, domicilié à 1050 Bruxelles, rue de la
Concorde 17/2, de nationalité belge.

Nicolucci, Sabrina, domiciliée à 6182 Souvret, rue du Fort 32b, de
nationalité italienne.

Kusiak, Fabrice, domicilié à 1050 Bruxelles, rue du Collège 115,
de nationalité belge.

Le conseil d’administration s’est réuni immédiatement et a
désigné en qualité de :

Président : Kusiak, Frédéric.
Secrétaire : Nicolucci, Sabrina.
Trésorier : Kusiak, Fabrice.

Fait à Braine-le-Château, le 10 septembre 2000.
(Signé) Frédéric Kusiak, Sabrina Nicolucci, Fabrice Kusiak.

N. 2009 (25623 — 25623P)
L’association des groupes francophones d’ELSA en Belgique,

en abrégé : « ELSA AGFB »

Rue Traversière 8
1210 Bruxelles

Numéro d’identification : 2009/2001

STATUTS

Les soussignés ELSA Belgium a.s.b.l. (numéro d’identifica-
tion 5867/2000, ici valablement représenté par Bruno De Winter,
ELSA ULB a.s.b.l. (numéro d’identification 173/1989), ici valable-
ment représenté par Axel Joly et ELSA Ulg a.s.b.l. (numéro d’iden-
tification 4720/2000), ici valablement représenté par Géraldine
Bourguignon, ont convenu de constituer une association sans but
lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

Article 1er. L’association est dénommée : « L’association des
groupes francophones d’ELSA en Belgique », en abrégé : « ELSA
AGFB ».
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Art. 2. Son siège social est établi à Bruxelles. Il est situé actuel-
lement rue Traversière 8, 1210 Bruxelles.

Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-
tration.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. ELSA AGFB est une association apolitique, indépendante

et sans but de lucre. Elle a pour objectif social :
De regrouper les groupes francophones d’ELSA en Belgique.
De représenter les groupes francophones d’ELSA en Belgique

auprès des institutions communautaires francophone en Belgique.
D’assurer une coordination des activités des groupes locaux

francophones.
D’organiser toutes activités destinées exclusivement aux groupes

francophones d’ELSA.
D’informer ELSA Belgium sur les activités des groupes locaux

francophones.
De conseiller ELSA Belgium sur sa politique dans la partie

francophone du pays.
D’assurer la diffusion et la promotion des activités d’ELSA.
L’association peut rechercher tous moyens financiers et logisti-

ques nécessaires à la poursuite de son objet social. Cette recherche
fera pourtant, au préalable, l’objet de l’approbation du conseil
d’administration d’ELSA Belgium.

Art. 5. Sont membres :
Les membres effectifs francophones d’ELSA Belgium.
Les membres observateurs francophones d’ELSA Belgium.
Le groupe national belge c’est-à-dire ELSA Belgium.
La cotisation des membres est gratuite.
La perte du statut de membres effectifs ou de membres observa-

teurs d’ELSA Belgium entraı̂ne la suspension immédiate du statut
de membre de l’association.

Art. 6. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant leur démission par lettre missive au prési-
dent.

Art. 7. L’assemblée générale est composée de tous les membres,
chacun d’eux disposant d’une voix délibérative. L’assemblée géné-
rale est convoquée par le conseil d’administration.

Art. 8. L’assemblée générale est exclusivement compétente pour
modifier les statuts, nommer et révoquer les commissaires,
approuver les budgets et comptes annuels et dissoudre l’association.

Les modifications statutaires ont lieu conformément aux articles 5
à 9 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 9. Toutes les résolutions de l’assemblée générale sont consi-
gnées dans un registre tenu au siège social de l’association. Ce
registre peut être consulté sur place.

Les résolutions de l’assemblée générale seront communiquées à
ELSA Belgium dans un délai de 10 jours.

Art. 10. L’association est administrée par un conseil constitué au
minimum de 3 membres.

Sont nommés membre du conseil d’administration :
Les présidents et les secrétaires généraux des conseils d’adminis-

tration des membres effectifs francophones d’ELSA Belgium.
Les présidents et les secrétaires généraux des conseils d’adminis-

tration des membres observateurs francophones d’ELSA Belgium.
Le président et le secrétaire général d’ELSA Belgium.
Ils répartissent entre eux les fonctions de président, trésorier et

secrétaire général. Les président, trésorier et secrétaire général de
l’association sont, par le fait même de leur nomination les représen-
tants volontaires de celle-ci envers ELSA Belgium.

Le conseil d’administration peut exercer toutes activités qu’il juge
utile à la bonne gestion de l’association.

Art. 11. Le conseil d’administration est tenu d’établir les comptes
et de les présenter à l’assemblée générale de l’association ainsi qu’à
l’assemblée générale d’ELSA Belgium à leur clôture.

Art. 12. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale décidera de la destination du patrimoine.

Art. 13. L’Association ainsi que tous ses membres sont liés par
les statuts d’ELSA Belgium et par les décisions de son Assemblée
Générale. Le conseil d’administration d’ELSA AGFB est responsable
pour le respect des obligations envers ELSA Belgium.

Art. 14. L’exercice social de l’association commence le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 2010 (24978)
Vlaams Centrum voor Levensvorming

Paul Jansonlaan 68
1070 Brussel

Identificatienummer : 19975/97

WIJZIGINGEN STATUTEN — ONTSLAG
BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering rechtsgeldig samen in de vergadering
van 25 oktober 2000, ging over tot de wijziging van de statuten.
Deze worden hierna opgesomd.

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel, duur

Oud Artikel 2 :
De zetel van de vereniging is gevestigd in de Paul Jansonlaan 68,

1070 Brussel. Het adres van de zetel kan bij eenvoudige beslissing
van de algemene vergadering naar een andere plaats in de Vlaamse
Gemeenschap of Brussel-Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden.

Nieuw artikel 2 :
De maatschappelijke en administratieve zetel van de vereniging

is gevestigd in Neerjouten 11, 3550 Heusden-Zolder.
Het adres van de zetel kan bij eenvoudige beslissing van de

algemene vergadering naar een andere plaats in de Vlaamse
gemeenschap of Brussel-Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden.

De algemene vergadering rechtsgeldig samen in de vergadering
van 25 oktober 2000, aanvaarden het ontslag van volgende leden :

De heer Renders, Jan, Rigessel 148, 3111 Wezemaal, neemt ontslag
als voorzitter en als lid van de algemene vergadering en raad van
beheer.

Volgende personen maken voortaan deel uit van de algemene
vergadering :

Wordt benoemd als voorzitter : Verreth, Ann, Torenvenstraat 91,
2560 Kessel, advisieur studiedienst.

Leden :
Van Overberghe, Gunter, Driekroezenstraat 5, 8000 Brugge,

praktijklector.
Gaudissabois, Johan, Molenstraat 27, 9850 Hansbeke, educatief

medewerker.
Bellon, Eef, G. Verhaerenstraat 69/1, 2890 Sint-Amands, educatief

medewerker.
Perremans, Mark, Leeuwstraat 75, 9000 Gent, educatief mede-

werker.
Debognies, Bernard, Dorpslaan 26, 1501 Halle, bediende.
Berghman, Mark, Spiegellaan 5, 1785 Merchtem, educatief mede-

werker.
Delabie, Ben, Albert Einsteinlaan 1, 8500 Kortrijk, ambtenaar.
Moreel, Regine, Bosdreef 2b, 8530 Harelbeke, educatief mede-

werker.
Brouns, Natalie, Stevoortsekiezel 238, 3512 Stevoort, educatief

medewerker.
Van Luyd, Ludo, Vandemarckestraat 12, 3560 Lummen, educatief

medewerker.
Jennifer Pots, Borrekent 18, 9450 Denderhoutem, stafmedewerker.
Verhelst, Herman, Rotstraat 14, 9140 Elversele, educatief mede-

werker.
Wijfels, Alain, Boezingestraat 41A, 8920 Langemark, leraar.
Deseyn, Marc, Bezemstraat 25, 8800 Roeselare, educatief mede-

werker.
Nevin, Sahin, Berkenstraat 20, 3550 Heusden-Zolder, project-

leider.
Vanduffel, Katrijn, Langenbos 2, 3018 Wijgmaal, wetenschappelijk

medewerker.
Branson, Hans, Karel Martelstraat 26, 1000 Brussel, informaticus.
Vrijens, Marion, Oppemstraat 65, bus 4, 1000 Brussel, STC coör-

dinator.

De algemene vergadering, samen in vergadering, beslisten
volgende personen te benoemen als beheerder van de vergadering.
Vanaf heden ziet de samenstelling van de raad van beheer er als
volgt uit :

Wordt benoemd als voorzitter : Verreth, Ann, Torenvenstraat 91,
2560 Kessel, advisieur studiedienst.
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Leden :
Gaudissabois, Johan, Molenstraat 27, 9850 Hansbeke, educatief

medewerker.
Bellon, Eef, G. Verhaerenstraat 69/1, 2891 Sint-Amands, educatief

medewerker.
Debognies, Bernard, Dorpslaan 26, 1501 Halle, bediende.
Moreel, Regine, Bosdreef 2b, 8530 Harelbeke, educatief mede-

werker.
Brouns, Natalie, Stevoortsekiezel 238, 3512 Stevoort, educatief

medewerker.
Demeulemeester, Ann, Vlaamse-hefboomweg 4, 9031 Drongen,

pedagoge.
Wijfels, Alain, Boezingestraat 41 A, 8920 Langemark, leraar.
Nevin, Sahin, Berkenstraat 20, 3550 Heusden-Zolder, project-

leider.
Vanduffel, Katrijn, Langenbos 20, 3018 Wijgmaal, wetenschap-

pelijk medewerker.
Branson, Hans, Karel Martelstraat 26, 1000 Brussel, informaticus.
Vrijens, Marion, Oppemstraat 65, bus 4, STC coördinator.
Nys, Gert, Verenigingsstraat 69, bus 13, 1000 Brussel, kabinets-

attaché.

Voor echt en waar verklaard :

(Get.) Verreth,
voorzitter.

N. 2011 (25628)
Carnavalvereniging « De Pintevegers Beringen »

3580 Beringen

Identificatienummer : 3695/93

ONTSLAGNEMINGEN — OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
WIJZIGINGEN STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering d.d. 25 september 2000

1. a) Het ontslag van volgende leden werd aanvaard :
Aerts, Denise, Hasseltsesteenweg 248, 3580 Beringen.
Carmans, Ronny, Hasseltsesteenweg 248, 3580 Beringen.
Carofiglio, Franca, Klaverweide 90, 3580 Beringen.
Cox, Chris, Klaverweide 90, 3580 Beringen.
Cuysberghs, Martine, Paalsesteenweg 14, 3580 Beringen.
Deboel, Dany, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen.
Feyen, Agnes, Lambrechtstraat 8, 1820 Steenokkerzeel.
Garcia, Jos, Populierenwijk 40, 3945 Ham.
Gerits Ivan, Adelardstraat 4, 3580 Beringen.
Hannes, Tom, Kegelstraat 15, 3582 Beringen.
Houbrechts, Mariette, Koolmijnlaan 33, 3580 Beringen.
Mertens, Jos, Oude Baan 32, 3580 Beringen.
Moons, Jimmy, Paalsesteenweg 14, 3580 Beringen.
Nelissen, Victor, Koerselsesteenweg 101, 3580 Beringen.
Nijs, Danny, Lodewijk Heyligenstraat 3, 3580 Beringen.
Quintens, Christiane, Jagersstraat 5, 3580 Beringen.
Sillen, Irene, Populierenwijk 40, 3945 Ham.
Sillen, Madeleine, Koolmijnlaan 19, 3580 Beringen.
Snokx, Bart, Everselstraat 36, 3580 Beringen.
Thoelen, Eduard, Jagersstraat 5, 3580 Beringen.
Vandueren, Guido, Nijverheidsstraat 33, 3580 Beringen.
1.b) De vergadering beslist dat art. 2 gewijzigd wordt als volgt :
De maatschappelijke zetel is gevestigd Kraaienboswijk 32, 3580

Beringen.
1. c) Art. 9 wordt vervangen door : De vereniging bestaat uit

stemgerechtigde leden en ereleden.
1. d) De laatste zin van art. 10 wordt weggelaten namelijk deze

die begint met « De ontslagen en toetredende... »
1. e) « Titel van beheerraad van loods en wagenpark » evenals de

integrale tekst van art. 18 wordt vervangen als volgt : « Het
aanvaarden en/of ontslaan van leden evenals het verkiezen en/of
ontslaan van bestuursleden wordt voortaan niet meer bij statuten-
wijziging maar bij gewone beslissing van de algemene vergadering
gedaan ».

1. f) Titel VI « Bestuursraad van de Raad van Elf » en lid van art.
19 wordt vervangen als volgt : « Titel V De raad van beheer ».

§ 1 Het bestuur telt zeven leden en bestaat uit een voorzitter,
ondervoorzitter, een secretaris, schatbewaarder, twee stoet verant-
woordelijken en een halverantwoordelijke.

1. g) Art. 19b wordt weggelaten.
1. i) Art. 20 wordt art. 20a en art.20b en luidt als volgt :
1° De halverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het onder-

houd van loods en wagenpark.
2° Hij of zij dient op elke bestuursvergadering een kasverslag

voor te leggen van al de financiële verrichtingen en werkzaam-
heden.

3° Hij/zij heeft de bevoegdheid van deze roerende goederen te
verhuren, verkopen, ruilen, leningen af te sluiten, minnelijke schik-
kingen te treffen en eventueel werkkrachten aan te werven dit alles
in samenspraak met het bestuur.

4° Hij/zij is aansprakelijk voor de financiële verrichtingen.
5° Jaarlijks zal er een aangifte gedaan worden van de bezittingen

bij de registratie.
§ 2. De algemene vergadering heeft volgende bestuurders

verkozen tot volgende functies :
Voorzitter : Vereecke, Etienne, Jagersstraat 18, 3580 Beringen.
Ondervoorzitter : Driesen, Jan, Gidsenstraat 11, 3545 Halen.
Secretaris : Corthouts, Leo, Kraaienboswijk 32, 3580 Beringen.
Kassier : Deelkens, Yolande, Kraaienboswijk 32, 3580 Beringen.
Stoetverantwoordelijken en kassier :
Vuegen, Christiane, Kraaienboswijk 25, 3580 Beringen.
Hannes, Alois, Kraaienboswijk 25, 3580 Beringen.
Halverantwoordelijke en kassier : Wouters, Leon, Koolmijn-

laan 33, 3580 Beringen.

(Get.) Etienne Vereecke, (Get.) Leo Corthouts,
Voorzitter. Secretaris.

N. 2012 (25654)
Regionale Welzijnsraad

Baggaertshof z/n
8500 Kortrijk

Identificatienummer : 5255/78

ONTBINDING — VEREFFENING

Dagelijks bestuur :
Cappelle, Danny, maatschappelijk werker, Preshoekstraat 146,

8510 Marke.
Voorzitter : Moreel, Regine, gegradueerde n.c. management,

Bosdreef 2b, 8530 Stasegem.
Theunissen, Bart, maatschappelijk werker, Kalvariestraat 86,

8510 Marke.
Verhaeghe, Bart, maatschappelijk werker, Vlasrootstraat 3,

8501 Heule-Kortrijk.
Leden :

Bellemans, Gerd, pedagoog, Olmenlaan 1, 8530 Harelbeke.
Bloemen, Guido, maatschappelijk werker, Talondreef 45,

2390 Oostmalle (volmacht aan Marc Vandekerckhove).
Butaye, An, maatschappelijk werkster, Sterrestraat 2,

8511 Aalbeke.
Colson, Katrien, maatschappelijk werkster, Stijn Streuvelslaan 64,

8501 Heule-Kortrijk.
Costeur, Arnold, ergotherapeut, Hellestraat 13, 8560 Wevelgem

(volmacht aan Vera Vandenborre).
De Bruyn, Chris, maatschappelijk werker, Deken Camerlynck-

laan 14, 8500 Kortrijk (volmacht aan Bart Theunissen).
De Vos, Krista, pedagoge, Stratendries 11, 9572 Lierde (volmacht

aan Regine Moreel).
Denys, Frank, maatschappelijk werker, Boomdriesstraat 11,

8510 Marke-Kortrijk (volmacht aan Delphine Poppe).
Favoreel, Hilde, maatschappelijk werkster, J. De Jonghestraat 1,

bus 16, 8500 Kortrijk.
Henau, Françoise, orthopedagoge, Zwinstraat 22,8510 Marke-

Kortrijk (volmacht aan An Butaye).
Linseele, Wouter, lic. communicatiewetenschappen, Veld-

straat 173, 8530 Harelbeke.
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Marijsse, Jeroen, orthopedagoog, Marie-Joséplein 13, 8500 Kort-
rijk.

Poppe, Delphine, lic. psychologie, Theodoor Sevenslaan 186/21,
8500 Kortrijk.

Rogiers, Christine, opvoedster, Theodoor Sevenslaan 2, 8500 Kort-
rijk.

Rosseel, Luc, lic. ziekenhuiswetenschappen, Jan Breydellaan 30,
8500 Kortrijk.

Stock, Luc, maatschappelijk werker, Leopold Sabbestraat 8,
8930 Lauwe (volmacht aan Danny Cappelle).

Timperman, Johan, ergotherapeut, Paridaanstraat 1,
8550 Zwevegem (volmacht aan Jeroen Marijsse).

Vandebuerie, Martin, maatschappelijk werker, Tarwestraat 7,
8530 Harelbeke.

Vandekerckhove, Marc, maatschappelijk werker, Bavikhove-
straat 111, 8520 Kuurne.

Vandenborre Vera, maatschappelijk werkster, Ter Perre 61,
8530 Harelbeke.

Vanderbeke, Hans, lic. psychologie, Tobergse 4, 8510 Bellegem-
Kortrijk.

Verboven Peter, lic. criminologie, Lijnwaadstraat 11,
8560 Wevelgem,
allen van Belgische nationaliteit.

Om te beslissen over de vereffening en de definitieve ontbinding
van de v.z.w. regionale welzijnsraad en inbreng van deze v.z.w. in
de bestaande v.z.w. Welzijnsconsortium, Damastweversstraat 3, te
8500 Kortrijk, identificatienummer 7904/98.

Aangezien de werkingsmiddelen en het werkingsgebied van
beide v.z.w.’s bijna identiek zijn, ten einde overlappingen te voor-
komen, de krachten te bundelen en de doelstellingen optimaal te
realiseren :

beslissen alle leden (bovenvermeld) aanwezig op deze buitenge-
wone algemene vergadering, met een eenparigheid van stemmen
de v.z.w. Regionale Welzijnsraad definitief te ontbinden op 31
december 2000, de activa en de passiva over te dragen op de v.z.w.
Welzijnsconsortium Kortrijk, zoals voorzien in de statuten in art. 9,
Belgisch Staatsblad van 6 juli 1978, pagina 2439-2440, volgens een
inventarisstuk.

Kortrijk, 22 november 2000.
(Volgen de handtekeningen).

N. 2013 (25435)
Confederatie Bouw,

Vereniging voor Opleiding en Vervolmaking in de Bouw

Stationsstraat 2, bus 3
8500 Kortrijk

Identificatienummer : 4664/62

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
WIJZIGINGEN STATUTEN

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit de notulen
van de statutaire algemene vergadering van 4 september 2000

Volgende artikelen worden gewijzigd :
Artikel 1. De vereniging heeft als naam : Confederatie Bouw,

Vereniging voor Opleiding en Vervolmaking in de Bouw, v.z.w.
Artikel 2. De zetel is gevestigd in de Stationsstraat 2, bus 3, te

8500 Kortrijk, in de gebouwen van de Confederatie Bouw.
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel :
de opstart en uitbouw van een permanent opleidingscentrum

« P.O.C. », die het opleidingsaanbod in de bouwsector in het arron-
dissement Kortrijk-Roeselare centraliseert;

teneinde een kwalitatief en kwantitatief betere afstemming van
bouwopleidingen op de arbeidsmarkt meer te bereiken : 1. het
aanbieden van de geschikte ruimtes om opleidingen te organiseren
aan de diverse opleidingsaanbieders uit de regio; 2. het ter beschik-
king stellen van praktijklokalen met aangepaste apparatuur en
geavanceerde multimediafaciliteiten; 3. het steunen en ter beschik-
king stellen van bijkomende apparatuur voor bestaande opleidings-
verstrekkers; 4. de uitval van deelnemers in het beroepsonderwijs
opvangen en het rendement van de opleidingen verbeteren en 5. het
generen van hoogwaardige technologische kennis en de implemen-
tatie van nieuwe technologie op de werkvloer;

ten einde een bijdrage te leveren aan de aanpak van de
werkgelegenheidsproblematiek en het rendement van het beroeps-
onderwijs te verhogen : 1° enerzijds het mee helpen opzetten van
kennismakingstrajecten, introductiecursussen en vakopleidingen
voor langdurig werklozen en anderzijds de geboden opportuni-
teiten voor de aannemers en hun werknemers inzake opleidingen
in te vullen; 2° het op maat aanbieden van scholing en bijscholing
voor werkenden en werkzoekenden; 3° een aanbod van tewerkstel-
lingsmaatregelen en opleidingsmogelijkheden, niet alleen van de
sector zelf, maar ook van het Vizo, de V.D.A.B., het onderwijs, de
administraties aan de aannemers centraliseren;

een breed open platform aan te bieden waar onderwijs, lokale
overheid en bedrijfsleven elkaar treffen, waarbij 1. ruimte wordt
geboden voor vraagstukken op het gebied van aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt, bevordering rendement technisch beroeps-
onderwijs en kennistransfer en 2. door een bundeling van krachten
innovaties in het onderwijs worden doorgevoerd, waardoor het
bouwonderwijs aantrekkelijker wordt, bijvoorbeeld via het werken
met multimedia;

ten einde een verhoogde samenwerking met de industrie en een
voortdurende toetsing aan de marktvraag : 1° het inschakelen van
de opleidingen bij de transfer van technologische kennis van de
producenten naar het bedrijfsleven, 2° het oprichten van een bouw-
consortium en 3° via de centralisatie van het opleidingsaanbod het
volledige doelpubliek, de huidige en toekomstige bouwvakkers,
aan bedrijven en leveranciers aanbieden.

Artikel 4. De Confederatie Bouw Kortrijk-Roeselare stelt
voldoende lokalen ter beschikking van de Vereniging voor Oplei-
ding en Vervolmaking in de Bouw.

Samenstelling raad van beheer

Willy Olivier, Paul Potteau, Jan Meuleman, Laurent Neyrinck,
Leo Pype, Eric Vandewiele, Marcel Verfaillie, Kris Damme, Jean-
Pierre Demuynck, René Goudezeune, Jacques Laverge, Luc Nollet,
Dirk Ongenae, Charles Van Eygen, Filip Vanlerberghe,
Noël Verstraete, Geert Viaene.

Samenstelling directiecomité

Willy Olivier, Paul Potteau, Jan Meuleman, Laurent Neyrinck,
Leo Pype, Eric Vandewiele en Marcel Verfaillie.

De dagelijkse leiding wordt toevertrouwd aan Jan Libeer.

Voor waar en echt als eensluidend afschrift :

(Get.) Willy Olivier, (Get.) Jan Libeer,
voorzitter. directeur.

N. 2014 (25825)
Ontbinding van het Nationaal Centrum voor wetenschappelijke

en technische Documentatie, afgekort : « NCWTD »

Keizerslaan 4
1000 Brussel

Identificatienummer : 1733/88

ONTBINDING — VEREFFENING
1. Wij, Luc Van Langenhove en Georges Renson, leden van de

v.z.w. NCWTD, waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn
verschenen op datum van 11 februari 1988, werden, conform
artikel 30 van deze statuten, aangesteld als vereffenaars van deze,
door de algemene vergadering van 13 maart 1998.

De algemene vergadering van 27 april 2000, heeft ook volgende
punten verduidelijkt :

dat enerzijds de vereffening moest worden uitgesproken wanneer
de verschillende residuele betalingen zouden uitgevoerd zijn;

dat anderzijds zowel de roerende goederen als de residuele activa
van de v.z.w. NCWTD aan de Dienst voor Wetenschappelijke en
Technische Informatie (DWTI), staatsdienst met afzonderlijk beheer,
zouden moeten afgegeven worden (cfr proces-verbaal van de alge-
mene vergadering van 27 april 2000).

2.2. Wij stellen bovendien vast dat al het materiaal eigen aan het
NCWTD, v.z.w., overhandigd werd aan de DWTI op datum van
29 mei 2000. Het defect en obsoleet materiaal werd reeds aan de
Domeinen overhandigd via de vertegenwoordiger : de Koninklijke
Bibliotheek Albert I (KBR).

2.3. Wij stellen eveneens vast dat het saldo van rekening
000-1294579-17 van het NCWTD v.z.w., op rekening 679-2005816-50
van de DWTI werd gestort op datum van 14 december 2000.
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3. Daar alle taken toevertrouwd aan de vereffenaars, door de
algemene vergadering van 1998 en 2000, werden uitgevoerd, beves-
tigen wij hiermee dat de v.z.w. NCWTD heden is ontbonden en dat
haar archieven, waarvan dit verslag deel uitmaakt, zullen worden
neergelegd bij de DWTI voor conservering. Conform de wet op de
v.z.w.’s wordt een exemplaar van huidig verslag bezorgt aan de
griffie van het tribunaal van eerste aanleg van Brussel.

Gedaan te Brussel op 14 december 2000.

(Get.) Luc Van Langenhove, Georges Renson.

Dissolution du Centre national de Documentation scientifique
et technique, en abrégé : « CNDST »

Boulevard de l’Empereur 4
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 1733/88

DISSOLUTION — LIQUIDATION
1. Nous, Luc Van Langenhove et Georges Renson, membres de

l’a.s.b.l. CNDST, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge
du 11 février 1988, avons été, conformément à l’article 30 de ces
statuts, nommés liquidateurs de celle-ci par l’assemblée générale du
13 mars 1998.

De plus, l’assemblée générale du 27 avril 2000, a précisé :
d’une part que la dissolution devait être prononcée lorsque divers

payements résiduels auraient été effectués;
d’autre part, que les biens mobiliers et avoirs résiduels du

CNDST a.s.b.l., devaient être remis au Service d’Information scien-
tifique et technique (SIST), service d’etat à gestion séparée (cfr
procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 27 avril 2000.

2.2. Nous constatons de plus que, tout le matériel spécifique du
CNDST, a.s.b.l., a été remis au SIST le 29 mai 2000. Le matériel
défectueux et obsolète avait été remis précédemment aux Domaines,
via le responsable de la Bibliothèque Royale Albert Ier (KBR).

2.3. Nous constatons encore que le solde du compte
000-1294579-17 du CNDST a.s.b.l., a été versé au compte
679-2005816-50 du SIST le 14 décembre 2000.

3. Toutes les tâches confiées aux liquidateurs par les assemblées
générales de 1998 et 2000 ayant été remplies, nous certifions que
l’a.s.b.l. CNDST est dissoute à ce jour et que ses archives, dont le
présent rapport, sont déposées au SIST pour conservation. Confor-
mément à la loi sur les a.s.b.l., un exemplaire du présent rapport est
transmis au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

(Signé) Luc Van Langenhove. (Signé) Georges Renson.

N. 2015 (25613 — 25613P)
WTC De Wringers

3680 Neeroeteren

Identificatienummer : 2015/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
Lamberigts Mathieu, arbeider, Steenenweg 6, 3680 Neeroeteren,

voorzitter;
Clijsters Valentin, arbeider, Stappenvekkenweg 4B, 3680 Neeroet-

eren, secretaris;
Vanclooster Camiel, arbeider, Vogelsstraat 4, 3680 Opoeteren,

penningmeester;
Vliegen Eric, arbeider, Bergstraat 4, 3960 Bree-Opitter, sportraad-

afgevaardigde;
Verlaak Dirk, arbeider, Kattendaalstraat 7, 3680 Neeroeteren,

sportraadafgevaardigde,
allen van Belgische nationaliteit, richten bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op, waarvan zij de statuten als volgt
bepalen :

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « WTC De Wringers »
v.z.w. en is gevestigd te Neeroeteren, aldaar hebben ze ook hun
clublokaal.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel de sport en cultuur van de
wielersport in en buiten de gemeente te bevorderen. Alsook op een
sportieve en recreatieve manier ieder weekeinde fietstochten te
maken in binnen- en buitenland. Verder organiseert de vereniging
enkele MTB-tochten om het wildcrossen in de bossen tegen te gaan
en om wat geld in kas te krijgen voor de jaarlijkse barbecue, club-
feest, daguitstappen en om nieuwe uitrusting aan te kopen.

Art. 3. De vereniging telt 20 leden en 5 Administratieve leden.
Er zijn tenminste 3 actieve leden.
De v.z.w. is niet verantwoordelijk voor niet leden die deelnemen

aan de fietsactiviteiten of aansluiten bij de groep tijdens een fiets-
uitstap.

Art. 4. De bestuursleden hierboven vermeldt beslissen vrij over
elk verzoek tot toetreding en moeten hun beslissing niet motiveren.
Door zijn toetreding aanvaardt elk lid zowel de statuten als het
huishoudelijk reglement te respecteren. Uittreding is ten allen tijde
mogelijk en wordt rechtens afgeleid uit het niet betalen van
lidgelden of andere in het huishoudelijk reglement vermelde zaken.

Art. 5. Het lidgeld is vastgesteld op BEF 800 per jaar en is
jaarlijks aan te passen na voorlegging op de algemene vergadering.

Art. 6. De algemene vergadering die bestaat uit alle leden komt
ten minste 1 x per jaar samen. De leden worden per gewone brief
op de hoogte gebracht. Hierin staan de agendapunten vermeldt en
wordt ten minste 14 dagen voor de vergadering aan de leden
bezorgd. De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die de
wet haar toekent en die deze statuten niet bij uitsluiting aan de
bestuursleden opdragen.

A) wijziging statuten, zo aan alle wettelijke voorschriften is
voldaan.

B) benoemen en afzetten bestuursleden.
C) goedkeuren van begrotingen en rekeningen.
D) het ontbinden van de v.z.w.
Een wijziging van het doel van de v.z.w. is slechts mogelijk

wanneer alle aanwezige leden eenparig akkoord zijn. Het
kasverslag dient op elke algemene vergadering te worden voorge-
legd en dient ondertekent te zijn door de bestuursleden.

Art. 7. Voorzitter : Lamberigts Mathieu.
Secretaris is Clijsters Valentin.
Schatbewaarder is Vanclooster Camiel.
Sportraadafgevaardigden zijn Eric Vliegen en Dirk Verlaak.
Het bestuur bestaat uit deze 5 leden en uit ten minste 3 leden.
De bestuursleden zijn benoemd en kunnen ontslagen worden op

een algemene vergadering. Hun benoeming geld voor onbepaalde
duur en de bestuursleden zijn herkiesbaar na uitsluiting of stoppen
van een van hen.

Art. 8. De bestuursleden kunnen alle handelingen van beheer en
beschikking verrichten, van welke aard ook, die nodig zijn voor het
doel van de vereniging.

De bestuursleden kunnen zich ten allen tijden laten bijstaan door
derden.

Voor handelingen boven de waarde van BEF 100 000 zijn er
minstens 3 bestuursleden bij en dienen zij alle nodige formulieren
samen te ondertekenen.

Art. 9. Het fietsseizoen gaat van start op 1 januari van dat jaar
en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. Het 1e boekjaar start
op 1 januari 2001 en loopt tot 31 december 2001 enz.

Art. 10. De bestuursleden zullen een huishoudelijk reglement
opstellen waarvan de inhoud niet strijdig is met wat er in statuten
is bepaald. Naar dit reglement wordt verwezen voor alles wat niet
expliciet geregeld wordt door de statuten.

Art. 11. Bij ontbinding van de v.z.w., wordt het vermogen na
voldoening van de schulden, overgedragen aan de v.z.w. MS LIGA
van de Vlaamse Gemeenschap (sector Limburg) met secretariaat op
de Boemerangstraat 4 te 3900 Overpelt.

Art. 12. Alle akten, facturen, aankondigingen en uitgaven
moeten de naam van de vereniging en v.z.w. bevatten.

Deze statuten zijn gelezen en goedgekeurd door alle bestuurs-
leden en worden ondertekend voorgelegd voor goedkeuring. Na
goedkeuring zal er lijst met alle actieve en niet actieve leden
voorgelegd worden in alfabetische volgorde, met de vermelding
van naam, voornaam, beroep, adres en nationaliteit op de Recht-
bank van eerste aanleg te Hasselt.

Deze statuten zijn mede opgesteld door Meester Lambrechts,
advocaat te Hasselt.

(Volgen de handtekeningen.)
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N. 2016 (26138)
Judoclub Olen

Grensstraat 15
2250 Olen

Identificatienummer : 27413/96

BENOEMING — ONTSLAG

De algemene vergadering van « Judoclub Olen » vereniging
zonder winstoogmerk, met zetel te Olen, Grensstraat 15, heeft op
haar samenkomst van 18 december 2000, met ingang van heden.

Het ontslag aanvaardt van :
Demuynck, Bart, beroepsmilitair, Bergenstraat 18, 2200 Herentals.
En heeft tot beheerder benoemd :
Vansant, Maria, huisvrouw, Grensstraat 15, 2250 Olen.
Op de bijeenkomst van de raad van beheer van 18 december 2000

werden de functies als volgt (her)verdeeld :
Voorzitter : Geboes, Jan.
Secretaris : Vansant, Maria.
Penningmeester : Van Es, Frans.

18 december 2000.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) Jan Geboes, (Get.) Maria Vansant,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Frans Van Es,
penningmeester.

RAAD VAN BEHEER
WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering van « Judoclub Olen » v.z.w., met maat-
schappelijke zetel te, Grensstraat 15, 2250 Olen, heeft op haar
samenkomst van 18 december 2000 rechtsgeldig besloten de
statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 1 wordt : Vereniging zonder winstoogmerk Judoclub
Olen.

Gewijzigd in : Judoclub Olen vereniging zonder winstoogmerk.
Wordt : de afkorting V.Z.W. Judoclub Olen
Gewijzigd in : Judoclub Olen v.z.w.
Artikel 7 wordt er bij gevoegd achter : maximum BEF 20 000

(495,79 euro).
Artikel 9 in paragraaf 3 wordt : mandaat is vastgesteld op vier

jaar, zij zijn onmiddellijk herverkiesbaar.
Gewijzigd in : mandaat is onbeperkt.
Alinea na artikel 23, wordt stichtingsvergadering, gehouden op

3 augustus 1996.
Gewijzigd in : algemene vergadering, gehouden op 18 december

2000.
Wordt de titel : samenstelling eerste raad van beheer.
Gewijzigd : samenstelling raad van beheer.
Wordt : Vereniging zonder winstoogmerk Judoclub Olen.
Vervangen door : Judoclub Olen Vereniging Zonder Winstoog-

merk.
Wordt : haar oprichtingsvergadering van 3 augustus 1996.
Vervangen door : haar algemene vergadering van 18 december

2000.
Wordt : voor vier jaar.
Vervangen door : voor onbeperkte duur.
Wordt : 3 augustus 1996 verkozen.
Vervangen door : 18 december 2000 verkozen.

Opgemaakt te Olen op 18 december 2000.

(Get.) Jan Geboes, (Get.) Maria Vansant,
voorzitter. secretaris.

(Get.) Frans Van Es,
penningmeester

N. 2017 (26142)
Groepspraktijk Mol

2400 Mol

Identificatienummer : 17670/86

NIEUWE STATUTEN

Alle voorgaande publicaties komen te vervallen en worden
vervangen door onderstaande statuten.

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « Groepspraktijk
Mol » en heeft haar zetel te Mol, Roggestraat 3.

Art. 2. De vereniging heeft als doel dienstverlening te organi-
seren en te bevorderen in het kader van de eerstelijnsgezondheids-
zorg en alle initiatieven te nemen die hier rechtstreeks of onrecht-
streeks betrekking op hebben.

Gezondheid wordt opgevat in de zin van de definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie als een toestand van fysisch,
psychisch en sociaal welzijn.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Art. 4. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het
bedraagt minimum drie leden. Nieuwe leden kunnen aanvaard
worden op hun schriftelijk verzoek aan de raad van beheer die het
op de agenda van de algemene vergadering plaatst. Deze beslist
hierover zonder verweer.

De leden kunnen uit de vereniging treden mits hun schriftelijk
ontslag in te dienen bij de raad van beheer.

Er wordt van de leden van de vereniging geen geldelijke bijdrage
gevraagd.

Art. 5. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer,
samengesteld uit ten minste drie personen. De leden van de raad
van beheer worden benoemd door de algemene vergadering.

De leden van de raad van beheer moeten lid van de vereniging
zijn.

De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt te vereniging
in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De raad van
beheer mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het maat-
schappelijk doel van de vereniging te realiseren. De raad van beheer
beslist over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of
de statuten aan de algemene vergadering worden toegekend.

De raad van beheer kan een afgevaardigde-beheerder aanduiden.
Het mandaat van de leden van de raad van beheer eindigt bij

overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering.

Art. 6. Een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist
in de volgende gevallen :

Wijziging van de statuten.
Benoeming en ontzetting van de leden van de raad van beheer.
Goedkeuring van begroting en rekeningen.
Het ontbinden van de vereniging.
Aanvaarding en uitsluiting van de leden.

Art. 7. De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal
per jaar. Ze kan samengeroepen worden door de raad van beheer of
als één vijfde van de leden hierom vraagt. De leden worden
minimum acht dagen vóór de vergadering schriftelijk uitgenodigd
door de raad van beheer. De dagorde wordt op de uitnodiging
vermeld. De algemene vergadering beslist geldig over de punten op
de dagorde geplaatst, op voorwaarde dat de helft van de leden
aanwezig is en met gewone meerderheid, uitzondering gemaakt
voor de hierna vermelde punten. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergade-
ring uitgesproken worden met een meerderheid van tweederde van
de stemmen.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering enkel
op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorge-
stelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een wijziging van de statuten kan enkel worden aangenomen met
ten minste twee derde van de stemmen. Wanneer de wijziging
betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht,
kan ze alleen worden goedgekeurd met een meerderheid van vier-
vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
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Voor de ontbinding van de vereniging door de algemene verga-
dering moet aan dezelfde vereisten voldaan zijn als voor de
wijziging van de statuten.

Er wordt verslag gemaakt van de vergadering en deze wordt naar
alle leden verzonden.

Op de zetel van de vereniging wordt een register bijgehouden met
de verslagen van de algemene vergadering ter inzage voor belang-
hebbenden.

De algemene vergadering kan huishoudelijke reglementen
opstellen voor de organisatie en werking van de vereniging.

Art. 8. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. Na het einde van ieder boekjaar wordt door de raad
van beheer de rekening van het verlopen jaar afgeslopen en aan de
goedkeuring van de algemene vergadering voorgelegd. Deze goed-
keuring geldt als ontheffing van de raad van beheer.

De begroting voor het volgende boekjaar wordt door de raad van
beheer ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 9. De bezittingen van de vereniging zullen na ontbinding
toegewezen worden aan werken waarvan het sociaal doel het best
overeenkomst met het doel van onderhavige vereniging. De alge-
mene vergadering beslist over de toewijziging van de goederen.

Art. 10. Voor alle gevallen niet voorzien in de statuten zijn de
beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Raad van beheer

De algemene vergadering heeft de volgende persoon tot
beheerder benoemd :

Ellen Smolders, diëtiste, wonende Pastorijstraat 8, te Geel, van
Belgische nationaliteit.

Alzo goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 okto-
ber 2000, gehouden te Mol.

(Get.) Ives Delespaul,
voorzitter.

N. 2018 (25573)
« Scale Dogs »

Route de Mont Saint-Jean 2
1170 Bruxelles

Numéro d’identification : 4818/90

NOMINATIONS — DÉMISSION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2000 a élu en
qualité d’administrateurs :

MM. Jean-Pierre Julien, domicilié rue Marianne 61, à
1180 Bruxelles;

Ernest Weinberg, domicilié square du Castel Fleuri 2, à
1170 Bruxelles;

Jean Stobbaerts-Lambeau, domicilié square Vergote 10, à
1200 Bruxelles;

Yves Rammer, domicilié avenue L. Wier 78A,
1170 Bruxelles,
lesquels acceptent ce mandat gratuit qui prendra fin après l’assem-
blée générale de 2003.

Les administrateurs ont accepté la démission de M. Jean-Luc
Fontaine, en qualité de trésorier.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : M. Jean-Pierre Julien, prénommé.
Vice-président : M. Ernest Weinberg, prénommé.
Secrétaire : M. Jean Stobbaerts-Lambeau, prénommé.
Trésorier : M. Yves Rammer, prénommé.

Pour extrait analytique conforme :

(Signé) Jean-Pierre Julien,
président.

« Scale Dogs »

Sint-Jansberg 2
Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel)

Identificatienummer : 4818/90

BENOEMINGEN — ONTSLAG
RAAD VAN BEHEER

De buitengewone algemene vergadering van 7 december 2000
heeft benoemd als beheerders :

De heer Jean-Pierre Julien, wonend te 1180 Brussel, Marianne-
straat 61;

De heer Ernest Weinberg, wonend te 1170 Brussel, Castel Fleuri
square 2.

De heer Jean Stobbaerts-Lambeau, wonend te 1200 Brussel,
Vergote square 10;

De heer Yves Rammer, wonend te 1170 Brussel, Wienerstraat 78A,
die dit gratis mandaat aanvaarden, dat zal ten einde lopen na de
gewone algemene vergadering van 2003.

De beheerders hebben de ontslagneming aanvaard van de heer
Jean-Luc Fontaine, als schatbewaarder.

De beheerders hebben aangesteld als :
Voorzitter : de heer Jean-Pierre Julien, voornoemd.
Ondervoorzitter : de heer Ernest Weinberg, genoemd.
Secretaris : de heer Jean Stobbaerts Lambeau, genoemd.
Schatbewaarder : de eer Yves Ramer, genoemd.

Voor gelijkvormig uittreksel :

(Get.) Jean-Pierre Julien,
voorzitter.

N. 2019 (25872)
Club de la Presse belge de Golf,

en abrégé : « CPBG »

Dieweg 133
Uccle (1180 Bruxelles)

Numéro d’identification : 13614/90

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MODIFICATION AUX STATUTS

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale
du 10 novembre 2000

L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité de :
Président : M. Ronald Watson, 1420 Braine-l’Alleud, rue

d’Alconval 31.
Administrateurs :

M. Vincent Borremans, 1082 Bruxelles, rue Winteroy 44.
M. John Dauriac, 1060 Bruxelles, rue de Neufchâtel 28.
M. Daniel Ginsburg, 1180 Bruxelles, Dieweg 133.
M. Jean-Pierre Hautier, 1150 Bruxelles, avenue des Camélias 29.
M. Philippe Lacourt, 1700 Dilbeek, Boudewijnlaan 24.
M. Patrick Langendries, 1332 Genval, rue du Couvent 45.
M. Dominique Schwarts, 1630 Linkebeek, drève des

Fauvettes 27-29.
M. Miguel Tasso, 1180 Bruxelles, avenue de la Ferme Rose 9.
M. René Thierry, 1180 Bruxelles, avenue H. Boulenger 47.
M. Jozef Hellemans, 2610 Wilrijk, Ringlaan 87.
Mme Claire Rolin, 1180 Bruxelles, avenue Montjoie 171.
M. Philippe Dautrebande, 1410 Waterloo, avenue des Sor-

biers 72, bte 2.

En qualité de commissaire aux comptes : M. V. Borremans, plus
amplement qualifié ci-dessus, qui accepte ce mandat.

Conformément à l’article 19, le conseil d’administration est
nommé pour un terme de deux ans.

Pour extrait certifié conforme :

(Signé) Ronald Watson, (Signé) Daniel Ginsburg,
président. secrétaire.

(Signé) Dominique Schwarts,
trésorier.
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N. 2020 (25612 — 25612P)
Vlaamse Vereniging Tolken Gebarentaal

De Roest d’Alkemadelaan 5/33
2600 Berchem

Identificatienummer : 2020/2001

STATUTEN

De hiernagenoemde personen :
Vermaercke Vera, tolk gebarentaal, Bremstraat 35, 9920 Loven-

degem;
Ringoot Emile, acteur, Donkerstraat 4b 2, 1760 Strijtem;
Van Damme Kristel, bediende, De Roest d’Alkemadelaan 5/33,

2600 Berchem;
De Graeve Hilde, bediende, Lt. Dobbelaerestraat 76A,

9930 Zomergem;
Palmers Bea, bediende, Aannemersstraat 167, 9040 Gent;
Dietvorst Cathy, tolk gebarentaal, L. Scheiperslaan 31,

2950 Kapellen,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten. Dit onbezoldigd en
volgende de wet van 27 juni 1921.

Artikel 1. De benaming van de vereniging is : « Vlaamse Vereni-
ging Tolken Gebarentaal ». De vereniging heeft haar zetel in De
Roest d’Alkemadelaan 5/33, 2600 Berchem. De vereniging richt zich
tot alle Vlaamse Tolken Gebarentaal die het wettelijk diploma « Tolk
voor Doven » hebben behaald of die door de beheerraad erkend
worden als « Tolk voor Doven ». De vereniging is opgericht voor
onbepaalde duur.

Art. 2. De vereniging stelt zich tot doel :
1. Behartiging van de beroepsbelangen van de Tolken Gebaren-

taal.
2. IJveren voor de erkenning en de bevordering van het werk als

Tolk Gebarentaal in de samenleving.
3. Waken over de correctheid waarmee de Tolken hun werk

uitoefenen en dit op basis van de deontologische code opgesteld
door het V.F.S.I.P.H..

4. IJveren voor een zo geactualiseerd mogelijke bijscholing en
specialisatie van de Tolken Gebarentaal.

Art. 3. De vereniging werkt op pluralistische basis en eerbiedigt
ieders filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging. Het
minimum aantal leden is 6.

Art. 4. Worden als lid toegelaten :
1. De stichtende leden van de vereniging.
2. Alle Tolken Gebarentaal die in het bezit zijn van het wettelijk

diploma « Tolk voor Doven ».
3. Alle personen die als lid aanvaard worden door de algemene

vergadering van deze vereniging.
4. Laatstejaarsstudenten opleiding Tolk voor Doven.

Art. 5. Ieder lid heeft het recht om ontslag te nemen uit de
vereniging; ofwel via een schrijven aan de beheerraad of door het
stopzetten van de jaarlijkse ledenbijdrage.

Art. 6. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
leden van de vereniging.

Art. 7. De bevoegdheid van de algemene vergadering is deze
zoals voorzien in art 4 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 8. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de
wijze voorzien in art 6 van de wet van 27 juni 1921, de oproepings-
brief moet 8 dagen voor de vergadering verstuurd worden.

Art. 9. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt
vastgelegd door de beheerraad. Het verslag van deze vergadering
zal op het secretariaat voor alle leden ter inzage liggen.

Art. 10. De vereniging wordt beheerd door een Beheerraad die
bestaat uit minimum 3 wettelijk gediplomeerde tolken en erkende
beheerders, die om de 3 jaar gekozen worden. Deze verdelen onder
elkaar de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, mede-
secretaris en/of schatbewaarder.

Art. 11. De jaarlijkse ledenbijdrage mag niet meer dan Euro 100
bedragen.

Art. 12. De beheerraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen
of door 2 beheerraadsleden als zij daar om verzoeken. De beslis-
singen in de beheerraad worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige beheerders. Bij staking van
stemmen geeft de stem van de voorzitter van de vergadering de
doorslag. Iedere beheerder beschikt over één stem. Er moeten
minstens 3 beheerders aanwezig zijn om te kunnen stemmen.

Art. 13. De beheerraad kan een huishoudelijk reglement
opstellen, dit moet goedgekeurd worden door een meerderheid van
stemmen van de algemene vergadering. Ook voor de wijzigingen
in het huishoudelijk reglement is deze regel geldig.

Art. 14. De beheerders gaan geen persoonlijke verplichtingen
aan betreffende verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoor-
delijkheid is beperkt tot de uitvoering van het verkregen mandaat.

Art. 15. Bij niet voorziene beschikkingen in de statuten is het
huishoudelijk reglement van toepassing. Indien dit in gebreke blijft,
zijn de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w. van
toepassing.

Art. 16. In geval van ontbinding van de vereniging zal het
vermogen toegekend worden aan een vereniging met een gelijk-
aardig doel.

Aldus aangenomen te Destelbergen op 21 november 2000.

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft tot beheerder benoemd :
Vermaercke Vera, Ringoot Emile, Van Damme Kristel, De Graeve

Hilde, Palmers Bea, Dietvorst Cathy.
Werd benoemd tot voorzitter : Vermaercke Vera.
Werd benoemd tot ondervoorzitter : Ringoot Emile.
Werd benoemd tot schatbewaarder : Van Damme Kristel.
Werd benoemd tot secretaris : De Graeve Hilde.
Werd benoemd tot beheerraadslid : Palmers Bea.
Werd benoemd tot beheerraadslid : Dietvorst Cathy.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 2021 (25152)
Tennis Club Manage

Rue Scailteur 17
7170 Manage

Numéro d’identification : 10245/96

DÉMISSIONS — MODIFICATIONS AUX STATUTS

L’assemblée générale statutaire du 22 octobre 2000 délibérant
conformément au prescrit de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921 et
aux prescriptions statutaires a adopter les modifications statutaires
suivantes : Pris acte des démissions du conseil d’administration de
MM. Philippe Bertleff, régent en arts plastiques, demeurant rue du
Parc 5, à 7170 la Hestre et Erik Bertleff, expert comptable, habitant
rue du Cura 53, 1400 Nivelles.

L’assemblée générale a ensuite désiré modifier les statuts comme
suit :

Article 10 : Ajouter § 3 : « Les postes au sein du conseil d’admi-
nistration seront impérativement occupés par des personnes ayant
un numéro d’affiliation attribué par l’association francophone de
tennis au Tennis Club Manage 3038 et ce depuis au moins une
année ».

Article 13 et 29 : L’article 13 et le 29 font double emploi; supprimer
complètement le 29 et modifier le 13 comme suit :

« Le secrétaire tient un registre des comptes rendus de toutes les
assemblées du conseil d’administration ainsi que des assemblées
générales ordinaires ou extraordinaires. Ces procès-verbaux doivent
être signés par le président et le secrétaire. Ce registre est conservé
au secrétariat où tous les membres peuvent en prendre connaissance
mais sans déplacement du registre. Le secrétaire envoie la corres-
pondance au nom du conseil d’administration ».

Article 14 : A la fin de le première phrase remplacer le mot
commissaire et par vérificateur et supprimer (avant l’assemblée
générale) ce qui fera : « vérificateur chargé de les entériner ».
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Article 19 : Deuxième phrase, remplacer le mot « associé » par
« membre adhérent ».

Article 23 : La dernière phrase est supprimée et remplacée par :
« Nommer un vérificateur aux comptes ».

Article 26 : Dans l’article 26 il y a les trois paragraphes quatre fois
le mot « associés » remplacer ce mot par « membres adhérents ».

Article 28 : Doit être libellé comme suit : « Une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée par le président du conseil
d’administration lorsqu’un tiers des membres en fait la demande.
Toute proposition signée d’un nombre égal au tiers de la dernière
liste des membres affiliés doit être portée à l’ordre du jour ».

Article 30 : La première partie est supprimée et l’article 30
devient :

« L’assemblée générale devra élire l’administrateur candidat au
poste de président, de secrétaire ou de trésorier sachant qu’un seul
de ces trois postes sera par alternance, renouvelable chaque année ».

Article 34 : Après les deux premières phrases qui restent telles, la
troisième phrase sera libellée comme suit : « Le trésorier devra
établir les budgets pour l’année suivante et soumettre les comptes
et budgets au vérificateur nommé par l’assemblée générale qui aura
lieu en octobre ».

Tout le reste de l’article doit être supprimé : parmi les membres
externes de l’institut des experts-comptables...etc...etc...

Fait à Manage, le 30 novembre 2000 faisant suite à l’assemblée
générale du 22 octobre 2000.

(Signé) J.-C. Timmermans, (Signé) A. Péte,
président. secrétaire.

(Signé) M. Péte,
trésorier.

N. 2022 (25388)
Centre d’action sociale italien, Université ouvrière,

en abrégé : « Casi-uo »

1070 Bruxelles

Numéro d’identification : 9341/92

NOMINATIONS

L’assemblée générale réunie le 8 décembre 2000 apporte une
modification de la première ligne de l’article 10 du titre V « Conseil
d’administration » :

Article 10. Il se compose de trois administrateurs au minimum,
élus pour trois ans, renouvelables.

Affiliations

Liste des membres de l’assemblée générale au 8 décembre 2000 :
Alu, Maria Assunta, employée, avenue Fructivor 15,

1410 Waterloo.
André, Marcelle, enseignante retraitée, rue Augustin Delporte 58,

1050 Ixelles.
Angius, Giovanna, enseignante, avenue Massenet 32, 1190 Forest.
Butera, Angela, ouvrière, route de Lennik 808/CP608,

1070 Anderlecht.
Butera, Thérèsa, enseignante, avenue des Amandiers 4,

1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Cala, Maria Ausilia, employée, rue Brogniez 189, 1070 Anderlecht.
Cala, Salvatore, informaticien, avenue des Amandiers 4,

1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Castiau, Claude, enseignant, avenue de l’Hôpital Français 17,

1081 Ganshoren.
De Locht, Gauthier, sociologue, chaussée d’Ixelles 266,

1050 Ixelles.
De Smet, Noëlle, enseignante, rue Esseghem 139, 1090 Jette.
Fiorentino, Franco, employé, avenue Fructivor 15, 1410 Waterloo.
Garcia, Manuel, soudeur, rue du Devoir 9, 1070 Anderlecht.
Kulakowski, Christine, sociologue, avenue O. Van Goids-

noven 47, 1180 Uccle.
Locci, Donatella, rue du Devoir 9, 1070 Anderlecht.
Minnella, Gioacchino, peintre au pistolet, rue de l’Obus 60,

1070 Anderlecht.
Toggia, Marco, électricien, route de Lennik 808/CP608,

1070 Anderlecht.

RÉÉLECTIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de la même assemblée, ont été élues en qualité d’adminis-
trateur du Casi-uo, jusqu’au 31 décembre 2003, les personnes
suivantes :

Mme Angius, Giovanna; Mme Butera, Thérèsa; M. Castiau,
Claude.

Les administrateurs ont choisi en qualité de :
Président : M. Castiau, Claude.
Secrétaire : Mme Butera, Thérèsa.
Trésorière : Mme Angius, Giovanna.

Bruxelles, le 11 novembre 2000.

(Signé) Giovanna Angius, (Signé) Thérèsa Butera,
trésorière. secrétaire.

(Signé) Claude Castiau,
président.

N. 2023 (25832 — 25832P)
Centre des Archives Communistes en Belgique,

en abrégé : « CarCoB »

Rue de la Caserne 33
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 2023/2001

STATUTS

Article 1er. Par acte sous seing privé en date du 20 décem-
bre 2000 :

Heirwegh Jean-Jacques, professeur à l’Université Libre de
Bruxelles, Mechelsesteenweg 210, 1970 Wezembeek-Oppem;

Levaux Marcel Rodolphe Florent, membre honoraire de la
Chambre des représentants, rue de Hoignée 6, 4602 Visé;

Michiels Jean-Pierre Henri, directeur de la Fondation Joseph
Jacquemotte, rue Wache 21, 7110 Houdeng-Goegnies;

Pirlot Jules Arnold François Paul, professeur d’histoire, rue de
Joie 157, 4000 Liège;

Van Geyt Louis Robert, conseiller, rue de la Roue 12,
1000 Bruxelles;

Van Praag Paul, professeur à l’Université de Mons-Hainaut,
avenue Louis Vander Swaelmen 8, 1170 Watermael-Boitsfort,
tous de nationalité belge, sont convenus de constituer entre eux une
association sans but lucratif dont ils forment la première assemblée
générale.

Art. 2. L’association prend le nom de : « Centre des Archives
Communistes en Belgique », en abrégé : « CArCoB ».

Par Centre il faut entendre centre d’archives privées tel que défini
par le décret du 13 juillet 1994 de la Communauté française de
Belgique.

Son objet est de sauvegarder et d’exploiter, en Communauté
française le patrimoine archivistique du Parti Communiste de
Belgique, de sa mouvance et généralement de toute organisation se
réclamant du communisme, ou en rapport avec ce dernier.

Art. 3. L’association signe des conventions de dépôt, des conven-
tions de coopération, des baux, des contrats d’embauche et généra-
lement pose tout acte requis par l’accomplissement de sa mission.
Elle veille à recueillir, classer, inventorier les documents, à les rendre
accessibles au public, sous réserve de restrictions légales et déonto-
logiques. Elle édite des ouvrages et des périodiques, organise et
participe à des colloques, expositions et activités diverses conformes
au Décret précité.

Art. 4. Son siège social est fixé rue de la Caserne 33,
1000 Bruxelles. Il peut être déplacé en tout lieu de la Région de
Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres et les exclusions
sont décidées par les deux tiers des membres présents à l’assemblée
générale.

Les démissions sont notifiées au conseil d’administration.
Le nombre d’associés ne peut être inférieur à trois.
L’engagement de chaque associé est strictement limité à sa

cotisation annuelle qui ne peut être supérieure à BEF 1 000 et est
déterminée chaque année par le conseil d’administration.
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Art. 6. Le conseil d’administration est élu chaque année par
l’assemblée générale au cours d’une session annuelle, les membres
sortants étant rééligibles. Le conseil d’administration désigne un
président et peut déléguer des pouvoirs à un de ses membres.

Il nomme également les nouveaux membres du conseil scienti-
fique du CArCoB.

Art. 7. Le conseil d’administration est habilité à poser tous les
actes nécessaires au fonctionnement de l’association, à l’exception
des pouvoirs réservés expressément par la loi à l’assemblée géné-
rale : modification des statuts, nomination et révocation des admi-
nistrateurs, approbation des budgets et des comptes, dissolution de
la société.

Art. 8. L’assemblée générale et le conseil d’administration sont
convoqués par le président, l’administrateur-délégué ou à la
demande d’un cinquième des associés. La convocation précise
l’ordre du jour.

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents et
sont consignées dans un registre.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, la modification des statuts et la dissolution de la société

requièrent une majorité des deux tiers et la présence de deux tiers
des associés. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée
peut être convoquée sans quorum. Les associés peuvent se faire
représenter par un autre membre.

Art. 9. En cas de difficultés mettant son existence en péril,
l’association se concertera avec l’a.s.b.l. Pathisc-Histpatk, proprié-
taire du fonds d’archives du PCB-KPB, et fera appel au comité
d’accompagnement prévu par la convention qui la lie à la Commu-
nauté française. En cas de dissolution, les fonds conservés, classés
et inventoriés et le matériel acquis avec l’aide de la Communauté
française seront confiés à un organisme susceptible d’assumer les
missions décrites dans l’article 2 des présents statuts.

Art. 10. L’association reconnaı̂t et assume les accords, conven-
tions et contrats antérieurs, engageant le CArCoB en tant que Centre
d’archives agréé par la Communauté Française de Belgique et en
tant que département ″archives″ de la Fondation Joseph Jacque-
motte.

(Signé) Heirwegh Jean-Jacques, Levaux Marcel, Michiels Jean-
Pierre, Pirlot Jules, Van Geyt Louis, Van Praag Paul.

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
le 20 décembre 2000

L’Assemblée constitutive :
adopte les statuts de l’association;
procède à l’élection du Conseil d’administration qui se compose

de Jean-Pierre Michiels, Jules Pirlot et Paul Van Praag.
Elle élit ensuite Jules Pirlot président de l’a.s.b.l. et lui délègue ses

pouvoirs entre deux séances du Conseil d’administration et élit
enfin Paul Van Praag au poste de vice-président du Conseil d’admi-
nistration.

Fait à 1000 Bruxelles, le 20 décembre 2000.

(Signé) Jules Pirlot,
président administrateur délégué.

N. 2024 (25286 — 25286P)
Recréations

Rue Jehoge 6
4190 Xhoris

Numéro d’identification : 2024/2001

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze octobre, les soussignés :
Maswie Viktoor, vétérinaire, domicilié à 4800 Verviers, rue des

Alliés 5;
François Eliane, enseignante, domiciliée à 4801 Verviers, rue de

Jalhay 92;
Lange Marie Pierre, enseignante, domiciliée à 4190 Xhoris, sur les

Marnières 2;
Van Brabant Béatrice, enseignante, domiciliée à 4920 Aywaille, rue

aux Petites Croix 26;

Larondelle Mathilde, licenciée en formation d’adulte, domiciliée
à 4190 Xhoris, rue de Jehoge 6;

Wangen Anita, enseignante, domiciliée à 4920 Aywaille, Emon-
heid 23,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif, dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

Article 1er. L’association est dénommée : « Récréations ».

Art. 2. Son siège social est établi à Xhoris. Il est actuellement fixé
rue Jehoge 6, et pourra être transféré dans tout autre lieu du même
arrondissement par décision du conseil d’administration.

Art. 3. L’association a pour objet des activités visant au dévelop-
pement de l’individu dans l’optique de promouvoir son bien-être
global par l’action convergente dans les domaines corporel,
émotionnel, mental, social et spirituel.

Art. 4. L’association exercera ses activités dans un esprit de
stricte neutralité idéologique et philosophique et dans le respect de
la déontologie professionnelle.

Art. 5. L’assemblée générale des associés est le pouvoir souve-
rain. Les décisions de celle-ci sont prises à la majorité des membres
effectifs présents.

Art. 6. Sont membres effectifs : les comparants au présent acte;
tout candidat membre qui, présenté par deux membres effectifs, sera
agréé en cette qualité par décision du conseil d’administration
réunissant les trois quarts des voix présentes. Sont membres sympa-
thisants : toutes les personnes qui le souhaitent. Le nombre
minimum des associés est fixé à quatre.

Art. 7. La qualité de membre effectif et de membre sympathisant
est liée au paiement de la cotisation annuelle dont le montant, fixé
par, l’assemblée générale, ne dépassera pas cinq cents francs.

Art. 8. Les membres effectifs ou sympathisants sont libres de se
retirer à tout moment en adressant leur démission écrite au conseil
d’administration.

Est réputé démissionnaire, le membre sympathisant qui ne paie
pas la cotisation prévue, le membre effectif qui ne paie pas la
cotisation prévue dans le mois du rappel lui adressé. L’assemblée
peut décider l’exclusion d’un membre effectif ou sympathisant, à la
majorité des deux tiers des voix présentes. L’associé démissionnaire
ou exclus et ses ayants droit n’ont aucun droit sur le fonds social.

Art. 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Art. 10. L’assemblée générale est convoquée par le président ou
deux administrateurs par lettre missive adressée huit jours avant sa
tenue.

Art. 11. Un registre des délibérations des assemblées générales
sera tenu et conservé au siège social. Tous les membres peuvent en
prendre connaissance.

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration.
Celui-ci représente l’association et dispose des pouvoirs les plus
étendus pour l’accomplissement de sa mission.

Art. 13. Les administrateurs, au nombre de trois au moins, sont
élus par l’assemblée générale pour un terme d’un an renouvelable.
Le conseil choisit parmi ses membres un président, un secrétaire et
un trésorier.

Art. 14. Le conseil se réunit sur convocation du président ou de
deux administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité des
membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue
des voix.

Art. 15. Le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou
partie de la gestion journalière à l’un de ses membres ou à des tiers,
associés ou non. Cette personne peut toucher ou recevoir toutes
sommes ou valeurs, retirer toute somme ou valeur consignée, ouvrir
tout compte auprès des banques et de l’Office des chèques postaux,
effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tout
retrait de fonds par chèques, ordres de virement ou de transfert ou
tout autre mode de paiement, prendre en location tout coffre de
banques, payer toutes sommes dues par l’association, retirer de la
poste, de la douane, de la société des chemins de fer, toutes lettres
télégrammes, recommandés, colis, assurés ou non, encaisser tout
mandat-poste, ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Art. 16. L’exercice social correspond à l’année civile. Le mode de
règlement des comptes est réglé par l’article 13, alinéa 2 de la loi
du 27 juin 1921.
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Art. 17. La modification des statuts est soumise à la loi
du 27 juin 1921.

Art. 18. En cas de dissolution, le conseil d’administration déter-
mine le mode de règlement des comptes et l’affectation du patri-
moine social.

Art. 19. Un règlement d’ordre intérieur, établi par le conseil
d’administration, détermine les détails d’application des présents
statuts.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

A l’instant, les membres fondateurs réunis en assemblée générale
et constituant le conseil d’administration ont attribué les responsa-
bilités comme suit :

Président : Maswie Viktoor.
Secrétaire : François Eliane.
Trésorier : Larondelle Mathilde.
Xhoris, le 14 octobre 2000.

(Suivent les signatures.)

N. 2025 (25221)
« Emmaus »

4020 Luik

Identificatienummer : 780/27

NIEUWE STATUTEN

Benaming, zetel

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « Emmaus », v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in Luik, quai
Godefroid Kurth, 4020 Liège.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de bevordering en de verwe-
zenlijking van het apostolaat onder de schippers zowel op gods-
dienstig gebied als sociaal en cultureel.

Art. 4. De vereniging mag zich voor de verwezenlijking van haar
doelstellingen voorzien van de nodige roerende en onroerende
goederen.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Leden

Art. 6. De vereniging heeft effectieve en niet-effectieve leden.
a) De niet-effectieve leden zijn personen die door hun inzet en

sympathie meewerken aan de verwezenlijking van de doelstel-
lingen.

b) De effectieve leden zijn personen die zich daarenboven
inspannen om de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te
behouden en aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Art. 7. De leden worden aanvaard door de beheerraad en meege-
deeld aan de algemene vergadering.

Art. 8. Het aantal niet-effectieve leden is onbeperkt.
Het aantal effectieve leden bedraagt minstens drie en maximum

vijftien.

Art. 9. Ek lid kan te allen tijde vrijwilling ontslag nemen door
kennisgeving aan de beheerraad.

Uitsluiting van een lid gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 10. Een lid is geen lidgeld verschuldigd.
Een lid kan nooit aanspraak maken op enig bezit van de vereni-

ging.

Algemene vergadering

Art. 11. De algemene vergadering wordt gevormd door de effec-
tieve leden.

Niet-effectieve leden kunnen consultatief uitgenodigd worden,
maar hebben geen stemrecht.

Art. 12. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per
jaar samen, in de maand maart.

Art. 13. De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangele-
genheden die door de wet zijn bepaald.

Art. 14. De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meer-
derheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, tenzij de
wet een andere meerderheid voorziet.

Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen,
maar een lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

Art. 15. In principe wordt de algemene vergadering namens de
beheerraad samengeroepen door de voorzitter of zijn gemanda-
teerde bij gewone brief, die ook de dagorde vermeld, minstens tien
dagen vooraf.

Art. 16. Van de bijeenkomst van de algemene vergadering wordt
een verslag opgemaakt dat op eenvoudig verzoek door de leden kan
bekomen worden bij de secretaris of de voorzitter.

Beheerraad

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door de beheerraad van
minstens drie en maximum vijf leden. Ze worden door de algemene
vergadering benoemd onder de effectieve leden; ze worden voor
onbepaalde tijd, maar kunnen op elk ogenblik door de algemene
vergadering ontslagen worden.

Art. 18. De beheerraad is bevoegd voor alle aangelegenheden
van de vereniging, behalve als de wet bepaalde bevoegdheden
voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Art. 19. De beheerraad kan zijn bevoegdheid overdragen aan één
of meerdere beheerders, of zelfs aan een derde.

Tegenover derden is de vereniging geldig berbonden door de
gezamenlijke handtekening van twee beheerders, hiertoe door de
beheerraad gemachtigd.

Art. 20. De beheerraad benoemt onder zijn leden minstens een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 21. De beheerraad vergadert geldig als minstens drie leden
aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meer-
derheid.

Art. 22. De beheerraad wordt volgens noodwendigheid samen-
geroepen door de voorzitter of twee beheerders bij gewone brief,
die ook de dagorde vermeld. Zo mogelijk tien dagen vooraf.

Art. 23. Van de bijeenkomst van de beheerraad wordt een
verslag opgemaakt dat op eenvoudig verzoek door de leden van de
beheerraad kan bekomen worden bij de secretaris of voorzitter.

Ontbinding

Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging zal het resterend aktief
overgedragen worden aan de v.z.w. Minderbroeders, thans
Minderbroedersstraat 5, 3800 Sint-Truiden. Bij weigering van de
overdracht zal de algemene vergadering een verenigig aanwijzen
met een sociaal doel van kristelijke inspiratie.

Slotbepaling

Art. 25. Voor alles wat niet is opgenomen in deze statuten,
gelden de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.

RAAD VAN BEHEER

De nieuwe beheerraad is samengesteld als volgt :
Aalmoezenier : E.P. Jehaes, Joseph, aalmoezenier, quai Godefroid

Kurth, 4020 Liège.
Voorzitter : Weckx, Jean, gepensioneerde, rue de la Paix 142,

4683 Vivegnis.
Ondervoorzitter : Albrechts, Guy, boekhouder, rue Branche Plan-

chard 75, 4430 Ans.
Secretaris : Debasse, Ferdinand, ingenieur, rue J. Collinet 17,

4600 Visé.
Penningmeester : Mathijs, Julien, informaticus, rue Henri

Crahay 18, 4340 Othée.
Beheerraadsleden :

Heydens, Edgard; Koreman, Tom; Laurent, Christian; Layen-
decker, Désiré; Mathijs, Louis; Meeuwsen, Arnold; Nauwelaerts, Jo;
Nauwelaerts, Rikkie.

Luik, 4 maart 2000.
(Volgen de handtekeningen.)
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N. 2026 (26068 — 26068P)
« Ariadne »

Fortuinstraat 28
8400 Oostende

Identificatienummer : 2026/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Geert Decraene, bediende, Gentweg 5A, 9991 Adegem, Belg;
2. Roland Demaer arbeider, Blauwkasteelstraat 30, 8400 Oostende,

Belg;
3. Yves Thienpont, zaakvoerder, Blauwkasteelstraat 30, 8400 Oost-

ende, Belg,
verklaren hierbij, op heden 13 december 2000 over te gaan tot de
stichting van een vereniging onder de vorm van een « vereniging
zonder winstoogmerk »

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « Ariadne », en heeft
haar zetel te 8400 Oostende, Fortuinstraat 28.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel : Het publiek kennis bij te
brengen over de geesteswereld; de kracht van het denkvermogen;
meditatie; de mogelijkheden van therapeuten en media. Het leren
aanvaarden van zichzelf en de ander zoals hij is, ongeacht geloofs-
overtuiging, geslacht, geaardheid, ras of huidskleur. Hulp verlenen
aan eenieder die hulpbehoevend is op materieel of niet materieel
vlak.

Art. 3. De vereniging is bevoegd om eigendoms- of andere
zakelijke rechten uit te oefenen, overeenkomsten te sluiten, uitgaven
en publicaties, tentoonstellingen en andere openbare bijeenkomsten
te organiseren inzover deze rechtshandelingen nodig en/of nuttig
zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

Art. 4. De vereniging bestaat uit ten minste drie bestuursleden.
De leden oprichters zijn de eerste bestuursleden. Tot aanvaarding
en/of uitsluiting van een bestuurslid kan alleen door de algemene
vergadering worden besloten met twee/derde meerderheid der
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Ieder van de bestuurs-
leden beschikt over één stem. Andere leden hebben geen stemrecht.

Art. 5. Het lidmaatschap van een bestuurslid neemt een einde
door vrijwillige uittreding, overlijden of beslissing van de algemene
vergadering. Het uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden
van een overleden lid kunnen generlei aanspraken maken op het
vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van
gestorte bedragen vorderen. Dit met uitzondering van de lening van
goederen of middelen ter beschikking gesteld van de vereniging.

Art. 6. Het bestuur van de vereniging alsmede het beheer van
de goederen wordt waargenomen door de raad van beheer,
bestaande uit minstens drie leden van de vereniging.

Ze worden gekozen en hun mandaat kan worden herroepen bij
stemming door eenvoudige meerderheid in de algemene vergade-
ring.

Art. 7. Het mandaat van de leden van bestuur is voor onbe-
paalde duur. De leden van de raad van bestuur zullen niet worden
bezoldigd. De bijdrage van de leden mag de BEF 5 000 per jaar per
persoon niet overschrijden.

Art. 8. De raad van beheer oefent zijn bevoegdheden collegiaal
uit, op grond van het gewone meerderheidsprincipe.

De raad van beheer zal het dagelijks beheer toevertrouwen aan
een of meerdere van zijn leden.

De aansprakelijkheid van de beheerders blijft beperkt tot het
vervullen van de gegeven opdracht en tot in het beheer bedreven
zware fouten : zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan
betreffende verbintenissen van de vereniging. De raad van beheer
vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheer-
ders.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de
bijzondere opdrachten vallen, en waarvan de waarde vijftigduizend
frank per jaar te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door
de handtekening van twee beheerders.

Voor andere handelingen kan met de handtekening van de
afgevaardigde bestuurder of de voorzitter worden volstaan. De raad
van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van
twee beheerders.

Art. 9. De algemene vergadering wordt ten minste éénmaal per
jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen
en het beleid van de beheerders, op de tweede vrijdag van februari.
De bestuursleden worden bijeengeroepen per gewone brief.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij; bij
staking der stemmen beslist de voorzitter van de raad van beheer.

Art. 10. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december; bij afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van
heden tot 31 december 2001.

Art. 11. De ontbinding kan beslist worden door de algemene
vergadering op de wijze voorzien in artikel twintig van de wet van
27 juni 1921.

Art. 12. In geval van ontbinding zal het actief na aanzuivering
der schulden overgedragen worden aan een vereniging die
hetzelfde doel als heden opgerichte vereniging nastreeft. Het
bestuur noch andere leden kunnen onder geen enkel beding
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden van de
vereniging.

Art. 13. Tot wijziging der statuten kan enkel beslist worden door
de algemene vergadering op de wijze voorzien in artikel twintig van
de wet van 27 juni 1921.

Art. 14. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven
de wet van 27 juni 1921, het huishoudelijk reglement en de
gebruiken inzake vereniging van overeenkomstige toepassing.

Diverse bepalingen

De algemene vergadering heeft heden tot beheerders verkozen
voor onbepaalde duur : Yves Thienpont, Geert Decraene, Roland
Demaer.

RAAD VAN BEHEER — VOLMACHTEN

1. Huidige raad van beheer is onmiddellijk na zijn aanstelling in
vergadering bijeengekomen en duidt met éénparigheid van
stemmen als voorzitter aan : Yves Thienpont, dewelke zijn functie
aanvaardt.

2. Als secretaris wordt aangeduid : Geert Decraene, dewelke zijn
functie aanvaardt.

3. Als penningmeester wordt aangeduid : Roland Demaer,
dewelke zijn functie aanvaardt.

4. Zij hebben tevens in uitvoering van artikel 8, Yves Thienpont,
welke zijn functie aanvaardt, aangeduid als afgevaardigde
beheerder die, gemachtigd door zijn handtekening in zaken van
bestuur de vereniging te verbinden.

5. De raad van beheer geeft opdracht aan de voorzitter om het
nodige te doen ter publicatie van de oprichtingsakte en de benoe-
mingen van de leden van de raad van beheer in de bijlagen van Het
Belgisch Staatsblad. De voorzitter zal tevens instaan voor de neerleg-
ging van de eerste ledenlijst ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg.

Gedaan te Oostende op 13 december 2000.

(Get.) Roland Demaer, Geert Decraene, Yves Thienpont.

N. 2027 (24391)
Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Podia

in de Muziek

2650 Edegem

Identificatienummer : 9802/94

BENOEMINGEN — ONTSLAG
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL — VOLMACHTEN

1. Aanvaarding van nieuwe leden
Als nieuwe leden worden aangenomen in de v.z.w. :
Johan Frank Dirickx, Nerenaard 18, 2550 Kontich.
Yannick Dillen, Nerenaard 18, 2550 Kontich.
Cyriel Leys, Gaston Burssenslaan 27, 2050 Antwerpen.
Met eenparigheid van stemmen worden deze leden aanvaardt

door de algemene vergadering.
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2. Benoeming nieuwe bestuurders.
Als bestuurders worden benoemd :
Voorzitter : de heer Johan Frank Dirickx, Nerenaard 18,

2550 Kontich.
Penningmeester : Mevr. Yannick Dillen, Nerenaard 18,

2550 Kontich.
Secretaris : de heer Cyriel Leys, Gaston Burssenslaan 27,

2050 Antwerpen.
3. Ontslag van alle werkende en niet werkende leden
Alle andere leden behalve deze vernoemd onder punt 1, hebben

hun ontslag aangeboden per 1 september 2000, dit ontslag wordt
met eenparigheid van stemmen aanvaardt, doch deze ex-leden
blijven verantwoordelijk voor daden door hen gesteld tot en met
1 september 2000.

4. Ontslag voltallige raad van bestuur.
Per 1 september 2000 heeft de voltallige raad van bestuur, behalve

deze vernoemd onder punt 2, zijn ontslag aangeboden aan de
algemene vergadering die dit ontslag met eenparigheid van
stemmen heeft aanvaardt.

Zij blijven verantwoordelijk voor daden door hen gesteld voor de
datum van 1 september 2000, na deze datum is de verantwoordelijk-
heid voor de nieuwe bestuurders.

5. Overplaatsing maatschappelijke zetel.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering

de maatschappelijke zetel over te brengen van de Lentelei 32, te
2650 Edegem naar de Koninklijkelaan 123-125, te 2600 Berchem.

Dit met ingang van 1 september 2000.
6. Volmachten
Bij eenparigheid van stemmen geeft de algemene vergadering aan

de voorzitter de meest uitgebreide bevoegdheden, om het dagelijks
bestuur waar te nemen, dit in de ruimste zin, zo wordt hij
gemachtigd om alle daden van beheer te stellen zonder beperking
van bedrag.

De andere aangestelde bestuurders dienen steeds gezamenlijk te
handelen voor het uitvoeren van hun opdracht.

De volmachten t.o.v. financiële instellingen worden in een afzon-
derlijke volmacht met deze geregeld.

(Get.) Johan Frank Dirickx,
voorzitter.

(Get.) Cyriel Leys, (Get.) Yannick Dillen,
Secretaris. Penningmeester.

N. 2028 (25600)
Kring van Zelfstandige Kinesitherapeuten Gent,

afgekort : « K.Z.K.G. »

9031 Gent

Identificatienummer : 1957/92

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER
VOLMACHTEN

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk K.Z.K.G., met
zetel aan de Kruisstraat 7, 9031 Gent, in gewone algemene verga-
dering bijeengekomen, te Gent, op 16 december 2000, hebben in
vervanging van (mandaat verstreken op 16 december 2000) :

1. Cools, Guido, Kortrijksesteenweg 1099, 9051 Gent;
2. Guigniez, Pascale, Papegaaistraat 74, 9000 Gent;
3. De Schutter, Alfons, Vendelstraat 13, 9041 Gent;
4. De Witte, Stefaan, Vroonstallestraat 13, 9032 Gent;
5. De Zutter, Thierry, A. Catriestraat 38, 9031 Gent;
6. Goeminne, Damien, Latemstraat 63, 9830 Sint-Martens-Latem;
7. Knudde, Marc, Kruisstraat 7, 9031 Gent;
8. Peeters, Stefaan, Rijsenbergstraat 69, 9000 Gent;
9. Van de Steene, Gery, Hundelgemsesteenweg 169, 9050 Gent;
10. Van Doorselaer, Else, Maaltebrugestraat 305, 9000 Gent;
11. Verstraeten, Bernadette, Alfons Minoodtlaan 1, 9030 Gent.
Voor een termijn van drie jaar tot lid van de beheerraad

benoemd :
1. Cuigniez, Pascale, Papegaaistraat 54, 9000 Gent.
2. De Schutter, Alfons, Vendelstraat 13, 9041 Gent.
3. De Witte, Stefaan, Vroonstallestraat 69, 9032 Gent.
4. De Zutter, Thierry, A. Catrieistraat 38, 9031 Gent.

5. Goeminne, Damien, Latemstraat 63, 9830 Sint-Martens-Latem.
6. Knudde, Marc, Stroomkenskerkweg 101, 9031 Gent.
7. Mees, Frank, Heiveldstraat 190, 9040 Sint-Amandsberg.
8. Peeters, Stefaan, Rijsenbergstraat 69, 9000 Gent.
9. Van de Steene, Gery, Hundelgemsesteenweg 169, 9050 Gent.
10. Van Doorselaer, Else, Maltebrugestraat 305, 9000 Gent.
11. Van Driessche, Katya, Steenhuisdreef 7, 9031 Drongen.
12. Zwaenepoel, Bruno, Mirabellenstraat 4, 9820 Merelbeke.
Deze hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : Peeters, Stefaan.
Ondervoorzitter : De Schutter, Alfons.
Secretaris : Cuigniez, Pascale.
Penningmeester : Goeminne, Damien.
Zij hebben Goeminne, Damien, aangesteld tot afgevaardigd

beheerder, belast met het dagelijks bestuur, in het bijzonder gemach-
tigd voor alle rechtshandelingen tegenover de Regie van P.T.T.,
tegenover het Bestuur van postchecks en tegenover banken en
spaarkassen.

OVERBRENGING SOCIALE ZETEL
Oud adres zetel en secretariaat : Kruisstraat 7, 9031 Drongen.
Nieuw adres zetel en secretariaat : Papegaaistraat 54, 9000 Gent.

Gent, 16 december 2000.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) Peeters, Stefaan, (Get.) Cuignie, Pascale,
voorzitter. secretaris.

N. 2029 (25114 — 25114P)
MGS - Médecins généralistes sprimontois

4140 Sprimont
Numéro d’identification : 2029/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Dr Jean Benfante, rue Henri Simon 16, 4140 Sprimont.
Dr Fannette Brendel, rue Piretfontaine 15, 4140 Dolembreux.
Dr Henri Gutelman, rue du Perreon 20, 4141 Louveigné.
Dr Paul Hotterbeex, Fond Leval 43, 4140 Sprimont.
Dr Jacques Leclercq, rue Armand Binet 49, 4140 Sprimont.
Dr François Nollomont, rue du Perreon 125, 4141 Louveigné.
Dr Patrick Vanderheyden, rue Mathieu Van Roggen 50B,

4140 Sprimont,
tous de nationalité belge, tous docteurs en médecine exerçant la
profession de médecin généraliste à titre principal.

Il est convenu par les présentes de constituer une association sans
but lucratif, dont les statuts sont établis comme suit :

I. Dénomination, siège social, objet

Article 1er. L’association est dénommée : « MGS - Médecins
généralistes sprimontois ».

Art. 2. Son siège social est établi Fond Leval 43, à 4140 Sprimont.

Art. 3. L’association a pour objet :
a) la promotion de la qualité de la médecine au service exclusif

des malades, sous ses aspects préventifs et curatifs;
b) la réflexion et le développement de projets de recherche en

médecine préventive et curative;
c) l’épanouissement des sentiments de solidarité et de confra-

ternité de ses membres;
d) l’étude, la protection et le développement des intérêts profes-

sionnels;
e) la représentation de ses intérêts auprès de tous organismes

publics ou privés;
f) d’être attentive à l’organisation de la continuité des soins.

II. Membres

Art. 4. Pour être membre, il faut :
a) exercer la médecine générale;
b) avoir été admis par le conseil d’administration sur présenta-

tion de deux membres effectifs.
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Art. 5. Les membres se soumettent au règlement de l’association,
s’engagent à se conformer entièrement à ses décisions et se font un
devoir d’assister aux assemblées générales.

Art. 6. Les membres doivent être en règle de cotisation, sous
peine d’être réputés démissionnaires.

Le plafond de cette cotisation est déterminé par l’assemblée géné-
rale.

Art. 7. L’exclusion est prononcée sur la proposition du conseil
d’administration par l’assemblée générale statuant à la majorité des
deux tiers des présents.

III. Administration

Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administra-
tion composé d’un président et de six membres élus au scrutin
secret par l’assemblée générale et annuellement lors de l’assemblée
générale.

Le président est élu par l’assemblée générale, soit au premier tour
à la majorité des deux tiers, soit au second tour à la majorité simple.

Les membres du conseil d’administration sont élus à la majorité
simple sur une liste comprenant les noms de tous les candidats et
sur laquelle sept noms devront être cochés.

Un vice-président, un secrétaire et un trésorier seront choisis au
sein du conseil d’administration.

La durée du mandat est fixée à quatre années. Le mandat est
renouvelable.

Art. 9. Le président convoque le conseil d’administration chaque
fois qu’il le juge opportun ou que deux membres du dit Conseil le
lui demandent.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité
des deux tiers des administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration représente l’association
vis-à-vis des tiers, convoque l’assemblée et prépare son ordre du
jour, soumet à l’assemblée annuelle les comptes de l’exercice écoulé
et le budget de l’exercice à venir.

Art. 11. Seuls les président et secrétaire du conseil d’administra-
tion, et en cas d’absence de l’un d’eux, l’autre avec la suppléance du
vice-président, peuvent conjointement obtenir dudit conseil déléga-
tion de pouvoir, la signature des correspondances est exclusivement
réservée à ces personnes.

IV. Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale est convoquée chaque année pour
se tenir en décembre, et chaque fois que le conseil d’administration
le juge opportun, de même que sur la demande d’un quart des
membres effectifs qui désirent qu’un point précis soit porté à l’ordre
du jour.

Les convocations, qui doivent être adressées à tous les membres,
se font par lettre, fax, e-mail, ou par voie de presse. Elles seront
expédiées huit jours ouvrables à l’avance, et contiennent l’ordre du
jour, ce délai de convocation peut être réduit vu l’urgence.

Art. 13. Tous les associés ont un droit de vote égal dans
l’assemblée générale, et les résolutions sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts.

Art. 14. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire
pour les objets suivants :

a) la modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs;
c) l’approbation des budgets et des comptes;
d) la dissolution de l’association.

Art. 15. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées
dans des procès-verbaux dont les membres peuvent prendre
connaissance, sans déplacement, de même que les tiers sur autori-
sation du conseil d’administration.

V. Dispositions diverses

Art. 16. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Art. 17. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indi-
quera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 18. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations
sans but lucratif.

VI. Disposition transitoire

Art. 19. Les fondateurs réunis en assemblée générale de ce jour
ont élu en qualité de :

Président : Dr François Nollomont.
Administrateurs : Drs Jean Benfante, Fannette Brendel, Henri

Gutelman, Paul Hotterbeex, Jacques Leclercq, François Nollomont,
Patrick Vanderheyden.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Vice-président : Dr Patrick Vanderheyden.
Secrétaire : Dr Jacques Leclercq.
Trésorier : Dr Jean Benfante.

Fait à Sprimont, le 8 décembre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 2030 (25766)
Kristelijke Arbeidersjongeren

1030 Brussel

Identificatienummer : 16577/95

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Ondergetekenden, leden van de algemene vergadering en beheer-
ders van de v.z.w. « Kristelijke Arbeidersjongeren », hebben het
volgend beslist :

Tengevolge van uitdiensttreding of stopzetting zijn volgende
personen niet langer lid van de algemene vergadering en raad van
beheer van de v.z.w. « K.A.J. ».

Ludovicus Krijgen, W. Van Nassaustraat 30, 9000 Gent.
Ignaas Lampaert, Winkelstraat 57, te 8860 Lendelede.
Els Lannoo, F. D’Hoopstraat 52, te 8700 Tielt.
Koen Deventer, Dijkstraat 83, 9700 Oudenaarde.
Gretel Platteau, Heidestraat 1, 1742 Sint-Katharina-Lombeek.
Wim Heirman, Fluitbergstraat 28, te 2900 Schoten.
Katja Vandueren, Boskesstraat 6A, 3560 Lummen.
Fabian Spreeuwers, Hermisweg 6, bus 1, 3660 Opglabbeek.
Allen zijn van Belgische nationateit.

Volgende leden hebben de aldus vrijgekomen plaatsen ingevuld :
De vrijgekomen plaats van de heer Ludovicus Krijnen werd nog

niet ingevulgd.
Geert Baldewijns, Vrerenstraat 11, 3700 Tongeren.
Jury Paulessen, Duivenstraat 5, 3582 Koersel.
An Verspecht, Schoolstraat 22/2, 1745 Opwijk.
Kirsten Van Goethem, W. Van Doornyckstraat 107/3, 9120 Haas-

donk.
Ilse Derluyn, Spinnekensambachtstraat 12, 8850 Ardooie.
Dirk Vaneechoutte, Poperingsestraat 95, 8640 Woesten.
Allen zijn van Belgische nationaliteit.

De volledige raad van beheer van de v.z.w. « K.A.J. » bestaat thans
uit :

Mark Ongena, Torenvenstraat 39, 2560 Kessel.
Nicole Vancraenenbroeck, Sint-Huybrechtstraat 29, 1785 Peize-

gem.
Geert Baldewijns, Vrertenstraat 11, 3700 Tongeren.
Jury Paulessen, Duivenstraat 5, 3582 Koersel.
Kurt Willems, Nieuwelaan 137, 1785 Brussegem.
An Verspecht, Schoolstraat 22/2, 1745 Opwijk.
Kirsten Van Goethem, W. Van Doornyckstraat 107/3, 9120 Haas-

donk.
Leen Vergaert, Hendrik Waelput 6, 9000 Gent.
Ilse Derluyn, Spinnekensambachtstraat 12, 8850 Ardooie.
Dirk Vaneechoutte, Poperingsestraat 95, 8640 Woesten.
Leslie Vandebos, Kerkstraat 122, 3850 Nieuwerkerken.
Jacques Van der borght, Dikke Beuklaan 32, bus 11, 1090 Brussel.
Allen zijn van Belgische nationaliteit.

Brussel, 18 december 2000.

Voor echt verklaard :

(Get.) Leslie Vandebos, (Get.) Jacques Van der borght,
voorzitter . waarnemend secretaris.
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N. 2031 (25169)
K.V.H.V.-Kultuur

1210 Brussel

Identificatienummer : 114/51

RAAD VAN BESTUUR

Bestuurders tot 1 oktober 2001 :
Frederik Tirez, Zwaanaardestraat 24, 9112 Sinaai.
Maarten Dupont, 18 oktoberlaan 12, 8200 Brugge.
Filip De Cauwer, E. Tinelstraat 19, 9112 Sinaai.
Peter De Cauwer, E. Tinelstraat 19, 9112 Sinaai.
Barbara Pas, Eigenlo 28, 9140 Temse.
Frederic Van den Dries, Kastanjedreef 9, 7850 Lettelingen.
Thierry Bauwens, Stationstraat 31, 9450 Haaltert.
Peter Dirix, Grootstraat 40, 3570 Alken.
Jochen Van Aalst, Rosaardbekestraat 18, 8000 Brugge.
Hans Michiels, Korte Dijkstraat 81, 9200 Dendermonde.
Frederik Pas, Eigenlo 28, 9140 Temse.
Filip Martens, Weerstanderlaan 29, 1700 Dilbeek.
Luc Ghesquière, Rijselstraat 62, 8900 Ieper.
Koen Kennis, Walvisstraat 53, 2018 Antwerpen.
Steven Vandeput, Breestraat 40, 3500 Hasselt.
Bart De Wever, Zillebekelaan 13, 2600 Berchem.
Janklaas Gillis, ’t Overnest 6, 2980 Zoersel.
Koen Lenssens, Delbekestraat 85, 2980 Zoersel.

Bestuurders tot 1 oktober 2002 :
Johan Bruyninckx, Frans Tielemanslaan 10, 3000 Leuven.
Pascal D’Hoore, Louisalaan 515, bus 11, 1050 Brussel.
Joris Fonteyn, Leopold Bosierlaan 12, 3010 Kessel-Lo.
Frank Judo, Luchtvaartlaan 50, bus 5, Sint-Pieters-Woluwe

(1150 Brussel).
Bart Merckx, Kolkstraat 25, 9120 Vrasene.
Vic Mortelmans, Veemarkt 5, 2000 Antwerpen.
Frederik Pieters, Korenstraat 8, bus 3, 2170 Merksem.
Jan Veestraeten, Pr. Poppestraat 58, 2640 Mortsel.
Wilfried Weets, Koning Albertlaan 140, 3010 Kessel-Lo.

Bestuurders tot 1 oktober 2003 :
Jozef Dauwe, Gentsesteenweg 120, 9200 Dendermonde.
Tony Janssens, Guido Gezellelaan 14/2, 3010 Kessel-Lo
Luc Van Louwe, Forsteenweg 25, 2970 Schilde.
Ludo Vanoppen, Asseweg 135, 3550 Zolder.
De verantwoordelijke uitgever van het studententijdschrift « Ons

Leven », orgaan van het K.V.H.V., is hoofredacteur Maarten Dupont
voornoemd.

Frederik Tirez, Zwaanaardestraat 24, 9112 Sinaai, praeses K.V.H.V,
wordt voor zoveel als nodig gemachtigd alle briefwisseling in
ontvangst te nemen en de verrichtingen met de Regie der posterijen
af te handelen.

(Get.) J. Verstraeten, (Get.) J. Dauwe,
voorzitter. afgevaardigd bestuurder.

N. 2032 (25700)
Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant

Boulevard Neuf 71
1495 Villers-la-Ville

Numéro d’identification : 15450/96

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MODIFICATION AUX STATUTS

Les membres de l’association sans but lucratif « Confrérie du
Vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant », réunis en assemblée
générale, à Villers-la-Ville, le 31 mars 2000, ont modifié par vote :

1. les postes d’administrateurs. Suit la nouvelle liste des membres
du conseil d’administration :

1. Kermer, Richard, employé, boulevard Neuf 20B, 1495 Villers-
la-Ville.

2. Sterckx, André, employé, ruelle du Sablon 9B, 1495 Sart-
Dames-Avelines.

3. Schreiber-Bouffioux, Juliette, boulevard Neuf 71B, 1495 Villers-
la-Ville.

4. Leboutte, Jean, retraité, sentier Pètre 5B, 1495 Villers-la-Ville.
5. Thielen, Monique, employée, rue du Prieuré 3, 1348 Louvain-

la-Neuve.
6. 6. Waterkeyn, Christophe, employé, place 7e Tirailleur Maro-

cain 7B, 1450 Chastre.
Ceux-ci sont tous de nationalité belge et ont désigné entre eux, en
qualité de :

Président : R. Kermer.
Vice-président : A. Streckx.
Secrétaire : J. Schreiber.
Trésorier : J. Leboutte.
2. l’article 13 des statuts, publiés au Moniteur belge du

11 juillet 1996 sous le numéro 15450.
Voici le nouveau texte :
« Les membres du conseil d’administration sont élus pour une

durée de deux ans par l’assemblée générale sur base de présentation
de candidatures de quatre administrateurs les années paires et de
trois administrateurs les années impaires.

Les candidatures au poste d’administrateur doivent être envoyées
par écrit au conseil d’administration en excercice au moins dix jours
avant l’assemblée.

L’élection se fait par vote secret. Les bulletins de vote doivent
comporter le nom de tous les candidats et le nombre de poste à
pourvoir. Les membres votent en noircissant les cases en regard des
candidats de leur choix. Sont élus, les candidats qui ont obtenus le
plus de voix et au minimum la majorité simple des votes exprimés.
Si plusieurs candidats sont à égalité de voix, un deuxième tour
d’élection est organisé en ne mettant en lice que ces candidats.

Les candidats non élus sont considérés comme suppléants pour
autant qu’ils aient reçu la majorité des voix reçues ».

Certifié exact :

(Signé) Juliette Schreiber, (Signé) Richard Kermer,
secrétaire. président.

N. 2033 (25065)
Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 24628/86

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Paul Haine
Président d’honneur : Evence Coppée
Administrateurs : Hilda Coppejans-Desmedt, François Desclée de

Maredsous, Greta Devos, Jacques Goethals, Patrice le Hodey,
Ginette Kurgan, Marcel Van Campen, Guido Vanderhulst, Juul
Verhelst, Baudoin Waucquez, Robert Wellens.

Bruxelles, le 27 septembre 2000.

Certifié exact :

(Get.) Chantal Luyckx, Daniel Van Overstraeten, secrétariat.

Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven

1000 Brussel

Identificatienummer : 24628/86

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : Paul Haine.
Ere-voorzitter : Evence Coppée.
Bestuurders : Hilda Coppejans-Desmedt, François Desclée de

Maredsous, Greta Devos, Jacques Goethals, Patrice le Hodey,
Ginette Kurgan, Marcel Van Campen, Guido Vanderhulst, Juul
Verhelst, Baudouin Waucquez, Robert Wellens.

Brussel, 27 september 2000.

Echt verklaard :

(Get.) Chantal Luyckx, Daniel Van Overstraeten, secretariaat.
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N. 2034 (26167)
Beroepsvereniging van Vlaamse Recreatieondernemers CKVB

Gistelsteenweg 267
8490 Jabbeke

Identificatienummer : 2153/64

WIJZIGING STATUTEN

Algemene vergadering d.d. 19 december 2000

TITEL I. — Benaming, zetel, doel
Artikel 1. De vereniging zal volgende naam dragen : « Camping-

federatie CKVB », in het Frans : Union des Campings de Belgique
UCB » en in het Duits : « Föderation der belgischen Campingplätze
FBC ».

Artikel 4. De vereniging kan bij één of meerdere interprofessio-
nele organisaties aansluiten.

TITEL II. — Leden
Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage is bepaald op maximum

25 000 euro.

TITEL IV. — Beheer, raad van beheer, dagelijks bestuur

Artikel 26. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om :
1. Een secretaris te benoemen die bezoldigd wordt, deze laatste is

secretaris-generaal van de vereniging en secretaris van de algemene
vergadering, raad van beheer en dagelijks bestuur met raadgevende
stem. Hij is gemachtigd om de dagelijkse briefwisseling te beheren,
geldig ontlasting te geven tegenover het Bestuur der Posterijen,
telegraaf, telefoon, postchequeambt, bank, voor alle verzekerde en
aangetekende zendingen, alsmede voor geldstortingen en ontvang-
sten.

2. De nodige bedienden aan te werven.
3. Eventueel commissies van bijstand en advies op te stellen en

de leden daarvan te benoemen.
Artikel 32 wordt geschrapt.
Artikel 33 wordt artikel 32.

TITEL V. — Bijkomende bepalingen

Artikel 34 wordt artikel 33.
Artikel 35 wordt artikel 34.
Artikel 36 wordt artikel 35 en als volgt gewijzigd :
De vergadering die de ontbinding zal uitspreken, zal tezelfdertijd,

na aanzuivering van de schulden en lasten, het overblijvende netto-
activa aanwenden. De aanwending zal evenwel slechts mogen
geschieden ten bate van het bevorderen van het toerisme.

Artikel 37 wordt artikel 36.
Jabbeke, 19 december 2000.

(Get.) Marc Eerebout, (Get. Willy Vanelverdinghe,
secretaris. voorzitter.

N. 2035 (24833 — 24833P)
Club des Jeunes de Marbehan,

en abrégé : « CDJM »

Grand-Rue 54
6724 Marbehan

Numéro d’identification : 2035/2001

STATUTS

Marbehan, 17 novembre 2000, se sont réunis :
Barthélemy, Olivier, étudiant, rue du Moreau 55, 6724 Orsinfaing,

Belge.
Dion, Lionel, étudiant, rue du Moreau 13, 6724 Orsinfaing, Belge.
Pecheur, Colin, moniteur de natation, rue du Hibé 1,

6724 Marbehan, Belge.
Raizer, Thierry, étudiant, Grand rue 93, 6724 Marbehan, Belge.
Qui ont décidé, conformément à la loi du 27 juin 1921, de fonder

une association sans but lucratif, laquelle sera régie par ladite loi et
les présents statuts.

Article 1er. L’association est dénommée « Club des Jeunes de
Marbehan », en abrégé : « CDJM ».

Art. 2. Son siège social est établi à Marbehan, Grand rue 54.

Art. 3. L’association a pour objet réunir les jeunes et organiser
des activités pour ceux-ci. Elle pourra accomplir tous les actes se
rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs dont le
minimum est fixé à trois. Les fondateurs soussignés sont les
premiers membres effectifs de l’association.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées,
souverainement, par le conseil d’administration.

Art. 6. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
interviennent selon les dispositions prévues à l’article 12 de la loi.
Est réputé démissionnaire tout membre qui n’est pas en règle de
cotisation.

Art. 7. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu ainsi que les
héritiers ou ayants droit de l’associé décédé n’ont aucun droit sur le
fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni
reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaires.

Art. 8. Les membres effectifs payent une cotisation annuelle. Le
montant de cette cotisation est de 2,50 EUR.

Art. 9. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion.

Art. 10. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi.

Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an,
le dernier week-end de septembre. L’association peut être réunie en
assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du
conseil d’administration ou à la demande d’un cinquième des
membres effectifs, au moins. Tous les membres doivent y être
convoqués.

Art. 12. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration, par lettre ordinaire, au moins huit jours avant
l’assemblée, signée par le président ou le secrétaire. L’ordre du jour
est mentionné dans la convocation.

Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi,
l’assemblée peut délibérer valablement au sujet des points qui ne
sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 13. Chaque membre peut se faire représenter à l’assemblée
par un mandataire ayant la qualité d’associé. Les membres ne
peuvent être porteurs de plus de deux procurations.

Art. 14. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées sauf dans les cas où il en est décidé
autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des
voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace, est
prépondérante. Lorsqu’il s’agit d’une modification des statuts, trois
quarts des membres doit être présent ou représenté, et la décision
sera prise à la majorité de trois quarts des voix.

Art. 15. Toute proposition signée par le cinquième des associés
doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président ou le
secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance, sans déplacement. Ces
décisions seront éventuellement portées à la connaissance des tiers
intéressés, par lettre à la poste.

Art. 17. Toute modification aux statuts doit être publiée dans le
mois de sa date aux annexes au Moniteur Belge. Il en est de même
de toute nomination, démission ou révocation d’un administrateur.

Art. 18. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés parmi les associés, par
l’assemblée générale, pour un terme de un an. Chaque administra-
teur est révocable en tout temps par l’assemblée générale.

Art. 19. Les membres désignent, lors de l’assemblée générale,
parmi les administrateurs un président, un vice-président, un tréso-
rier et un secrétaire. En cas d’empêchement du président, ses
fonctions sont assumées par le plus âgé des administrateurs
présents.

Art. 20. Le conseil se réunit sur convocation du président ou du
secrétaire. Il ne peut statuer si la majorité de ses membres n’est
présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité
absolue des voix. En cas de parité des voix, celle du président ou de
son remplaçant est prépondérante. Les décisions sont consignées
sous formes de procès-verbaux signés par le président et le secré-
taire et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent
être produits et tous les autres actes seront signés par le président et
le secrétaire.

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
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Art. 22. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion de
l’association à un ou plusieurs de ses membres, qui recevront
pouvoir de signer, de gérer tous comptes bancaires ou C.C.P.
appartenant à l’association et recevoir les envois recommandés à la
poste.

Art. 23. Les comptes de l’exercice écoulé seront annuellement
soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

Art. 24. L’exercice comptable commencera le 1er octobre pour se
terminer le 30 septembre. Le premier exercice débutera le
17 novembre 2000.

Art. 25. L’assemblée générale peut désigner un commissaire
chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un
rapport annuel.

Art. 26. La clef du siège social est aux seules mains des président,
vice-président, trésorier et secrétaire, elle ne peut être transmise.
L’ouverture et la fermeture du siège social seront assurées par une
de ces quatre personnes. Un membre du conseil doit toujours être
présent lorsque le siège social est ouvert.

Art. 27. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateur(s), déterminera son (leurs)
pouvoir(s) et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir
social. Cette affectation devra être faite en faveur d’une association
ayant un objet social similaire.

Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des
liquidateurs seront publiées aux annexes au Moniteur belge.

Art. 28. Disposition transitoire :
L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administra-

teurs :
Barthélemy, Olivier, étudiant, rue du Moreau 55, 6724 Orsinfaing.
Dion, Lionel, étudiant, rue du Moreau 13, 6724 Orsinfaing.
Pecheur, Colin, moniteur de natation, rue du Hibé 1,

6724 Marbehan.
Raizer, Thierry, étudiant, Grand rue 93, 6724 Marbehan.
Art. 29. Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Raizer, Thierry.
Vice-président : Barthélemy, Olivier.
Secrétaire : Dion, Lionel.
Trésorier : Pecheur, Colin.
Art. 30. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents

statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 sur les a.s.b.l.
Fait à Marbehan, en autant d’exemplaires que de parties, le

17 novembre 2000.
(Signé) Raizer, Thierry; Barthélemy, Olivier; Dion, Lionel;

Pecheur, Colin.

N. 2036 (24069 — 24069P)
Instituut Topsport Vlaanderen

1800 Vilvoorde
Identificatienummer : 2036/2001

STATUTEN
Tussen ondergetekenden :

1. Debruyne André, arts, Zwaluwlaan 1, 3500 Hasselt, Belg;
2. De Doncker Georges, bediende, Jan De Coomanstraat 74,

9506 Zandbergen, Belg;
3. De Vis Frank, kinesitherapeut, Beekstraat 11, 9090 Melle, Belg;
4. Dillen Johan, kabinetsadviseur, Lierbaan 167, 2580 Putte, Belg;
5. Goris Marina, hoogleraar, Rotspoelstraat 371, 3001 Heverlee,

Belg;
6. Lenoir Matthieu, docent, zeelaan 215 bus 4F, 8670 Koksijde,

Belg;
7. Maeschalck Johnny, advocaat, Oude Nijvelsebaan 141,

1652 Alsemberg, Belg;
8. Meeusen Romain, docent, Stationsstraat 111, 3110 Rotselaar,

Belg;
9. Van Aken Ivo, bediende, Amerolaan 32, 2900 Schoten, Belg;
10. Verstuyft Jan, arts, Het Prieel 24, 2640 Mortsel, Belg,

werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten als volgt :

I. Benaming en zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Instituut Topsport

Vlaanderen », en is opgericht onder de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te Vilvoorde.

De beheerraad is bevoegd om het adres van de maatschappelijke
zetel te verplaatsen naar Brussel of naar een andere plaats binnen
de grenzen van het Vlaamse Gewest.

II. Doel en duur

Art. 3. De vereniging heeft tot doel een steunpunt te ontwikkelen
om de topsport en de topsportomkadering in Vlaanderen te onder-
zoeken, te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren.

Art. 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan steeds
ontbonden worden.

III. Leden

Art. 5. De vereniging heeft minstens drie effectieve leden. De
algemene vergadering verkiest de effectieve leden op voordracht
van de beheerraad. De maximum bijdrage voor de leden is bepaald
op BEF 5 000 per jaar. De beheerraad kan ook niet-effectieve leden
aannemen. Hun rechten en plichten worden bepaald door de
algemene vergadering. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.

IV. Beheer

Art. 6. De vereniging wordt beheerd door een beheerraad,
waarvan het aantal leden wordt bepaald door de algemene verga-
dering. De beheerders worden benoemd en zijn afzetbaar door de
algemene vergadering. De beheerders worden gekozen uit de
effectieve leden. Hun mandaat is onbezoldigd. Ze worden benoemd
voor een periode van maximum vier jaar. Uittredende beheerders
zijn onbeperkt herkiesbaar. De beheerders duiden onder hen een
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder aan.
Ingeval van overlijden of bij welke andere vacature ook behoudt de
beheerraad in de persoon der overige beheerders haar integrale
bevoegdheden. In de vervanging wordt voorzien door de eerstvol-
gende algemene vergadering. De aldus benoemde beheerder beëin-
digt het mandaat van de vervangen beheerder.

Art. 7. De beheerraad bezit de door de wet voorziene bevoegd-
heden, alsmede deze welke hetzij door de wet, hetzij door de
statuten niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Stukken, die de vereniging verbinden, en waarvan de waarde de
BEF 300 000 te boven gaat, dienen ondertekend te worden door de
voorzitter of ondervoorzitter van de vereniging samen met een
ander beheerder of een volmachtdrager, zonder dat deze van enige
bijzondere beslissing of machtiging moet doen blijken. Voor andere
handelingen kan de handtekening van één gevolmachtigd
beheerder of een gevolmachtigd niet-lid volstaan. De beheerraad
kan het dagelijks bestuur opdragen aan een algemeen directeur.

De beheerraad of haar afgevaardigde vertegenwoordigen de
vereniging bij rechtsgedingen hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
De beheerraad kan bijzondere bevoegdheden toekennen aan
mandatarissen, al of niet leden.

Art. 8. Alle besluiten worden door de aanwezige beheerders
getroffen met gewone meerderheid. De beheerders kunnen zich niet
laten vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter beslissend. De beheerraad vergadert zo dikwijls hij dit
nodig acht. De vergadering kan slechts geldig beslissen bij aanwe-
zigheid van minimum de helft van de leden.

V. Algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de
vereniging. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle-
ment opstellen. Zij kan de statuten en het huishoudelijk reglement
wijzigen, de vereniging ontbinden, beheerders benoemen en
ontslaan, leden aannemen en uitsluiten, begroting en rekening
jaarlijks goedkeuren, alle uit de wet en de statuten voortvloeiende
machten uitoefenen. Behoudens voor de wijziging der statuten, de
uitsluiting van leden en de ontbinding, welke de toepassing
vereisen der artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921,
worden alle beslissingen getroffen bij gewone meerderheid.

Art. 10. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
gehouden voor 15 mei. De oproepingen, met vermelding van de
dagorde, gebeuren door de secretaris bij middel van een gewone
brief of bericht. De uitnodiging dient minstens 8 kalenderdagen
voor de algemene vergadering verzonden te worden.

Art. 11. Leden die verhinderd zijn mogen volmacht geven aan
een ander lid. Ieder lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Art. 12. Van elke algemene vergadering stelt de secretaris een
verslag op, waarvan een kopie aan de leden verzonden wordt.
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VI. Begrotingen, rekeningen

Art. 13. Het eerste boekjaar loopt van de oprichtingsdatum tot
en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Elk later boekjaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalender-
jaar. Rekeningen en begrotingen worden onderworpen aan de
goedkeuring van de algemene vergadering.

VII. Ontbinding, vereffening

Art. 14. Ingeval van ontbinding duidt de algemene vergadering
de bestemming van het patrimonium aan. Het zal bij voorkeur
toegewezen worden aan een vereniging met een zo mogelijk gelijk-
aardig doel.

Art. 15. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden
geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van
27 juni 1921.

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Eerste algemene vergadering 13 november 2000.

In buitengewone algemene vergadering genomen onmiddellijk
na de oprichting werden met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen :

1. zetel van de vereniging : het adres van de zetel van de vereni-
ging wordt bepaald te 1800 Vilvoorde, Beneluxlaan 22.

2. samenstelling van de beheerraad : het aantal leden van de
beheerraad wordt vastgesteld op 10 (tien) beheerders.

3. Benoeming van de beheerraad.
De ondergetekende oprichters worden benoemd tot eerste

beheerders van de vereniging voor een duur van vier jaar, aflopende
op 31 december 2004, die allen verklaren te aanvaarden.

4. Verdeling van de taken.
De taken in de beheerraad werden als volgt verdeeld :
Voorzitter : Ivo Van Aken.
Ondervoorzitter : Marina Goris.
Secretaris : Frank De Vis.
Penningmeester : Georges De Doncker.

Aldus aangenomen te Vilvoorde op 13 november 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 2037 (25629)
Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde

Leopoldlaan 9
9300 Aalst

Identificatienummer : 310/56

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER
WIJZIGING BENAMING

Tijdens de algemene vergadering van de v.z.w. « Sint-Augusti-
nusinstituut voor Verpleegkunde », gehouden op 6 juni 2000, op de
maatschappelijke zetel, Leopoldlaan 9, 9300 Aalst, werd overge-
gaan, met eenparigheid van de voltallige aanwezige stemmen, tot
het ontslag van de vroegere leden van de raad van bestuur en tot
aanvaarding van onderstaande leden als leden van de raad van
bestuur, benoemd voor de duur van zes jaar :

1. De Backere, Cecile, hoofdverpleegster, Keienberg 25,
9300 Aalst.

2. De Nijs, Christine, algemeen overste congregatie Zwarte
Zusters, Keienberg 25, 9300 Aalst.

3. De Smet, Clara, gepensioneerd directrice nursing, Keien-
berg 25, 9300 Aalst.

4. Dierickx, Alfons, voorzitter, leraar, Gudstraat 13,
9310 Herdersem.

5. Masyn, Roger, ondervoorzitter, gepensioneerd ambtenaar,
Moorselbaan 181, 9300 Aalst.

6. Mortier, Julia, gepensioneerde schooldirectrice, Keienberg 25,
9300 Aalst.

7. Slagmulder, René, gepensioneerd leraar, Gentsesteenweg 227,
9300 Aalst.

8. Van Haver, Valère, ere-directeur KIHO, August Marcelstraat 39,
9300 Aalst.

Allen van de Belgische nationaliteit.

Zij stellen aan tot :
1° Voorzitter : de heer Alfons Dierickx, in vervanging van de heer

Paul Keppens, overleden.
2° Ondervoorzitter : de heer Roger Masyn.
3° Afgevaardigd bestuurder : Mevr. Clara De Smet.
4° Secretaris : de heer Jozef Thienpondt, directeur S.A.I.
Zij bevestigen hierbij dat artikel 6 van de statuten ongewijzigd

blijft inzake bevoegdheden van de raad van bestuur, zoals aange-
geven in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, nr. 10971, van
18 juli 1991.

Tevens werd beslist de oude maatschappelijke benaming « Sint-
Augustinus Instituut voor Verpleegkunde » te wijzigen in « Sint-
Augustinusinstituut ».

(Get.) Alfons Dierickx,
voorzitter.

(Get.) Clara De Smet, (Get.) Jozef Thienpondt,
afgevaardigd bestuurder. secretaris.

N. 2038 (25616 — 25616P)
Evasion

Rue du Pourrain 66A
5330 Assesse

Numéro d’identification : 2038/2001

STATUTS

Les soussignés :
Michaux Sébastien, étudiant en 3ème année marketing, rue

Basse 8 à 5330 Crupet;
Michaux Catherine, graduée en kinésithérapie, rue du Pour-

rain 66 à 5330 Assesse;
Frederick Christophe, régent en éducation physique/maı̂tre-

nageur, rue du Pourrain 66 à 5330 Assesse,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif, dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association est dénommée : « a.s.b.l Evasion ».

Art. 2. Elle a son siège à (Namur), rue du Pourrain 66 à
5330 Assesse.

Art. 3. L’association a pour but de :
1. Promouvoir le sport, quel qu’il soit, de développer les capacités

corporelles des jeunes et moins jeunes, mais aussi de favoriser et
d’encourager la pratique du sport en général.

Elle pourra avoir des représentants lors de compétitions ou
championnats.

2. Développer en plus de l’aspect physique de la personne,
l’aspect culturel par toute activité culturelle ou intellectuelle.

Elle pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété tous
immeubles ou matériels quelconques nécessaires à la réalisation de
son projet. Elle pourra organiser ou participer à toute activité qui
favorisera l’objet ci-dessus, partout en Belgique et en Europe.

Art. 4. La présente association est constituée pour une durée
illimitée et peut en tout temps être dissoute.

TITRE II. — Associés, admission, sorties, engagements activité

Art. 5. L’association comprend des membres associés et pourra
comprendre des membres adhérents. Leur nombre est illimité. Son
minimum est fixé à trois. Les premiers membres associés sont les
fondateurs soussignés.

Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration. Les personnes qui
désirent aider l’association à réaliser son but peuvent être admises,
sur leur demande écrite, en qualité de membres sympathisants ou
protecteurs.

Art. 7. La démission, la suspension et l’exclusion des membres
se fait de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.
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Art. 8. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les
héritiers et ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur le
fond social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni
reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires.

Art. 9. Une cotisation annuelle peut être demandée aux
membres, par décision de l’assemblée générale qui en fixe le
montant.

TITRE III. — Administration, administration journalière

Art. 10. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés parmi les associés, par
l’assemblée générale pour un mandat d’une durée illimitée et en
tous temps révocables par elle.

Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger quit-
tance, faire recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner tous
biens meubles et immeubles ainsi que prendre et céder à bail même
pour plus de neuf ans; accepter et recevoir tous legs et donations
consentir et conclure tous contrat d’entreprise et de vente, contracter
tous emprunts avec ou sans garantie, consentir et accepter toute
subrogation et cautionnements; hypothéquer les immeubles
sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances, renoncer à tous
droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles et
personnelles; donner main levée, avant ou après paiement de toutes
inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, saisies ou
autres empêchements plaider tant en demandant qu’en défendant,
devant toutes juridictions et exécuter tous jugements, transiger,
compromettre. Le conseil nomme, soit lui-même, soit par manda-
taire, tous les agents employés et membres du personnel de l’asso-
ciation et les destitue; il détermine leurs occupations et traitements.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à
cette gestion, à un administrateur-délégué choisi parmi ses
membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire
ou appointements.

Art. 13. Les actions judiciaires éventuelles seront intentées ou
soutenues, au nom de l’association, par le conseil d’administration.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation, sont réservés à sa compétence :

1. Les modifications aux statuts sociaux.
2. La nomination et la révocation des administrateurs.
3. L’approbation des budgets et des comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. Les exclusions d’associés.
6. Toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou

statutairement réservés au conseil d’administration.

Art. 15. Il sera tenu une assemblée générale un fois l’an, confor-
mément à l’article 8 de la loi sur les a.s.b.l.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire, à tout moment, par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque
réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la
convention. Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 16. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou par carte postale, adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée
par le secrétaire au nom du conseil d’administration.

Art. 17. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Chaque membre ne
peut être titulaire que d’une procuration. Tous les associés ont droit
de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Art. 18. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 19. Sauf dans le cas où la loi du 27 juin 1921 en décide
autrement, l’assemblée est verbalement composée, quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés, et les décisions sont
prises à la majorité des voix. Les décisions de l’assemblée sont
consignées dans un registre des actes de l’association, sous forme
de procès-verbaux, signés par le président, le secrétaire, et le tréso-
rier. Ce registre est conservé au siège social, où tous les associés
peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du
registre.

Art. 20. Les modifications aux statuts devront se faire conformé-
ment au prescrit de la l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.

TITRE V. — Comptes annuels, bilan

Art. 21. Chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, est
établi le relevé des comptes de l’année écoulée et le budget pour
l’année suivante.

TITRE VI. — Modifications, dissolution, liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désigne le ou les liquidateurs, déterminera les pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 23. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les
associations sans but lucratif.

Art. 24. Le conseil d’administration est composé comme suit :
Président : Christophe Frederick.
Secrétaire : Catherine Michaux.
Trésorier : Sébastien Michaux.

Fait à Assesse, le 8 décembre 2000.

(Signé) Christophe Frederick,
président.

(Signé) Catherine Michaux, (Signé) Sébastien Michaux,
secrétaire. trésorier.

N. 2039 (19272 — 19272P)
La Cavalcade

Avenue Jupiter 161, bte 5
1190 Bruxelles

Numéro d’identification : 2039/2001

STATUTS

Les soussignés :
De Wyngaert, Cécile, pensionnée, domiciliée avenue Jupiter 161,

bte 5, à 1190 Bruxelles.
Lupo Stanghellini Nino, délégué commercial, domicilié avenue

Jupiter 161, bte 5, à 1190 Bruxelles.
Relecom, Nathalie, sans profession, domiciliée Heymansdries 39,

bte 2, à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

1. L’association est dénommée : « La Cavalcade ».
2. Son siège social est établi avenue Jupiter 161, bte 5, à

1190 Bruxelles.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration

dans tout autre lieu. Toute modification du siège social sera publiée
dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur belge.

TITRE II. — Objet

L’association a pour objet d’encourager et de perfectionner, par
tous moyens à sa portée, la pratique de l’équitation et toutes acti-
vités équestres.

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et
s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

TITRE III. — Associés

L’association est composée de membres effectifs et de membres
adhérents.

a) Sont membres effectifs :
1° Les administrateurs.
2° Tout membre adhérent qui en fait la demande, ayant au moins

un an d’ancienneté comme tel et qui, présenté par deux associés au
moins, est admis en cette qualité par décision du Conseil d’Admi-
nistration.

b) Sont membres adhérents :
1° Les cavaliers en ordre de cotisation, ainsi que leurs représen-

tants légaux en ordre de cotisation.
2° Les moniteurs.
Le nombre total des membres est illimité mais ne peut être

inférieur à dix.
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Démissions et révocations

Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout
moment de l’association en adressant par écrit leur démission au
conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire, tout membre qui ne paie pas la
cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui lui est adressé
par lettre ordinaire.

L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent peut être prononcée
que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix
présentes.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de
l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la
bienséance.

L’associé démissionnaire ou exclu, et les ayants droit d’un associé
démissionnaire, exclu ou défunt n’ont aucun droit sur l’avoir social.
Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé ni reddition de compte
ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des
cotisations payées.

TITRE IV. — Cotisations administratives

Les membres payent une cotisation annuellement.
Le montant de cette cotisation, qui ne pourra excéder 10 000 BEF,

et son échéance, sont fixés annuellement par le Conseil d’Adminis-
tration.

TITRE V. — Assemblée générale

L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou, s’il
est absent, par l’administrateur désigné an préalable par le prési-
dent.

Attributions

1. Modifier les statuts et prononcer la dissolution de l’association
à la majorité simple des deux tiers des voix présentes.

2. Nommer ou révoquer des administrateurs, à la majorité simple
des deux tiers des voix présentes.

3. Approuver annuellement les comptes et les budgets.
4. Exclure des membres effectifs ou adhérents.

Procès-verbaux

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un
registre spécial et signées par le Président et le secrétaire Adminis-
tratif. Ce registre est conservé au domicile du secrétaire adminis-
tratif et peut être consulté par tous les membres de l’association,
sans déplacement du registre.

Convocations

Les membres effectifs sont convoqués aux assemblées générales
par le président du conseil d’administration.

Les convocations, qui contiennent l’ordre du jour, sont transmises
soit par lettre ordinaire, soit par avis remis à la personne ou au
domicile au moins huit jours avant la réunion de l’assemblée.

Toute proposition signée par le cinquième des associés doit être
portée à l’ordre du jour.

Vote

Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée
générale.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du
président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

TITRE VI. — Administration

L’association est administrée par un conseil composé de trois
administrateurs au moins et de cinq au plus, nommés par
l’assemblée générale et choisis parmi les membres effectifs.

Le conseil désigne parmi ses membres, un président éventuelle-
ment un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Une fonction
au sein du conseil d’administration peut être cumulée avec une
autre fonction au sein de ce même conseil.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
l’administration et la gestion de l’association. Il peut notamment
conclure n’importe quelle convention, accepter tous legs, subsides,
donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous
pouvoirs à des mandataires de son choix, représenter l’association
en justice, effectuer toute opération bancaire, nommer et révoquer
le personnel de l’association, déterminer leur occupation et leur
défraiement.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

TITRE VII. — Règlement d’ordre intérieur

Un règlement d’ordre intérieur sera élaboré par le conseil d’admi-
nistration.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le
31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce
10 août 2000 pour se clôturer le 31 décembre 2000.

L’assemblée générale ordinaire se tiendra durant le premier
trimestre de chaque année.

Un commissaire, associé ou non, désigné par l’assemblée générale
pour un mandat annuel et reconductible, sera chargé de vérifier les
comptes de l’association et de lui présenter un rapport annuel.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale dési-
gnera le ou les liquidateurs et déterminera ses pouvoirs. L’actif net
de l’avoir social sera de plein droit versé à une autre association.

Les décisions, ainsi que les noms, professions et adresses du ou
des liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les présents statuts
est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les a.s.b.l.

TITRE IX. — Dispositions transitoires

L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administra-
teurs : De Wyngaert, Cécile; Lupo Stanghellini, Nino; et Relecom,
Nathalie.

Plus amplement qualifiés ci-dessus, qui acceptent ce mandat.
Commissaire : Crétel, Suzanna, pensionnée, domiciliée à Hof-Ten-

Hout 17, 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Lupo Stanghellini, Nino.
Vice-Président : De Wyngaert, Cécile.
Trésorier et secrétaire administratif : Relecom, Nathalie.

Fait à Rhode-Saint-Genèse, le 10 août 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 2040 (18776)
Béthanie

Rue de Scourmont 295
6464 Bourlers

Numéro d’identification : 2917/2000

MODIFICATION AUX STATUTS

Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire

D’un acte sous seing privé du 8 juillet 2000 résulte que s’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire de l’association sans but lucratif
« Béthanie » ayant son siège à Chimay, (ex Bourlers), rue de Scour-
mont 295, et qu’il a été proposé à ladite assemblée d’apporter les
modifications suivantes aux statuts :

1. modification de la deuxième phrase de l’article 2 des statuts en
ces termes :

« Il peut être transféré, par décision de l’assemblée générale, dans
tout autre lieu de la commune de Chimay dans le respect des
dispositions légales relatives aux modifications des statuts.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois
de sa date aux annexes au Moniteur belge. »
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2. modification de la troisième phrase de l’article 4 des statuts en
ces termes :

« Sont membres effectifs :
Les fondateurs;
toute personne qui, présentée par deux associés effectifs au moins,

est admise en qualité de membre effectif par décision de l’assemblée
générale réunissant la majorité absolue des voix, soit plus de la
moitié des votes exprimés. »

3. Ajout d’une phrase à l’article 14 des statuts en ces termes :
« L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la

dissolution de l’association, sur la modification des statuts ou sur la
transformation de l’association en société à finalité sociale que
conformément aux articles 8, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921
relative aux associations sans but lucratif. »

4. Ajout d’une phrase à l’article 15 des statuts en ces termes :
« Les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits

signés par le président du conseil d’administration et par un
administrateur. »

5. Pouvoirs pour la coordination des statuts à M. le président.
Les propositions ci-dessus ont été approuvées à l’unanimité.

Pour extrait analytique conforme :

(Signé) Louette, Robert, (Signé) Dewandre, Jean-Luc,
président. secrétaire.

N. 2041 (25841 — 25841P)
Extrême

4000 Liège

Numéro d’identification : 2041/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
De Cecco Flori, employé, Les Heids 3B à 4877 Olne;
Hannon Pierre, employé, rue des Pépinières 19 à 4032 Liège;
Vandenberghe Yves, employé, rue Nysten 32 à 4000 Liège;
Volon Erwin, employé, rue Gros Thier 74 à 4557 Tinlot,

tous de nationalité belge, il a été convenu de former l’association
sans but lucratif « Extrême Fun ».

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association prend pour dénomination : « a.s.b.l.
Extrême ».

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Liège.

TITRE II. — Objet, durée

Art. 3. L’association a pour objet :
la participation à des épreuves sportives;
la promotion du sport automobile sous toutes les formes possi-

bles, en ce compris l’organisation de toutes compétitions.
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment organiser des manifestations sportives, créer

une revue publicitaire, prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire ou connexe à son activité. Elle pourra acquérir tous
biens nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une période indéter-
minée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

TITRE III. — Associés, admission, sortie

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents ou sympathisants. Ceux-ci ne sont pas associés;
leurs droits et obligations seront déterminés par le règlement
d’ordre intérieur.

Art. 6. Le nombre de membres associés est indéfini. Il comporte
au minimum trois membres.

Art. 7. Sont membres effectifs les comparants au présent acte.

Art. 8. La candidature au mandat d’associé doit être introduite
par écrit auprès du président du conseil d’administration. L’admis-
sion des associés est décidée par l’assemblée générale à la majorité
simple des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit leur démission au conseil
d’administration.

Art. 10. L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale réunissant les deux tiers des membres présents
ou représentés.

Art. 11. Les associés démissionnaires, exclus ou sortants, ainsi
que les héritiers d’associés décédés, n’auront aucun droit sur le
fonds social.

Art. 12. L’assemblée générale décide de l’existence d’une cotisa-
tion pour ses membres, sans que le montant ne puisse dépasser
BEF 5 000.

Art. 13. L’engagement de chaque associé est strictement limité au
montant de cette cotisation.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation.

Sont réservés à sa compétence :
1. les modifications des statuts;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. l’admission et l’exclusion des associés;
5. la dissolution volontaire de l’association;
6. les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutaire-

ment réservés au conseil d’administration.

Art. 15. Les associés peuvent représenter d’autres associés, un
associé ne pouvant disposer de plus d’une procuration.

Art. 16. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Elle est convoquée par le conseil d’administration par lettre

ordinaire adressée à chaque membre au moins quinze jours avant
l’assemblée générale et signée par la personne dûment mandatée
par le conseil d’administration.

Art. 17. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration, le vice-président ou à défaut, le doyen
d’âge.

Art. 18. Sauf dans les cas où la loi du 27 juin 1921 en décide
autrement, l’assemblée générale est valablement composée par la
présence de la majorité simple des membres. Les décisions sont
prises à la majorité simple, sous réserve des articles 8, 12 et 20 de la
loi du 27 juin 1921. En cas de partage des voix, celle du président ou
de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des actes de l’association sous forme de procès-
verbaux. Ce registre est signé par le président et le secrétaire ou par
deux administrateurs. Il est conservé au siège social où tous les
associés peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement
du registre. Les associés et chacun des travailleurs engagés par
l’association ou tiers justifiant d’un intérêt légitime auprès du
conseil d’administration peuvent demander des extraits signés par
le président du conseil et par le secrétaire.

TITRE V. — Administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois associés au moins, et de sept associés au
plus.

Art. 21. Les administrateurs sont nommés pour un terme de trois
ans. Ils sont rééligibles. La démission d’un administrateur pourra
être refusée par le conseil d’administration jusqu’au moment où il
sera procédé à son remplacement. Le remplaçant termine le mandat
de l’administrateur démissionnaire.

Art. 22. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un
secrétaire et un trésorier. Il peut élire un vice-président et un ou des
administrateur(s) délégué(s). En cas d’absence du président, les
fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le
doyen d’âge.

Art. 23. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président ou de la personne mandatée par celui-ci. La lettre de
convocation comporte l’ordre du jour. La convocation du conseil est
obligatoire lorsqu’un tiers des membres du conseil la réclament.
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Art. 24. Le conseil d’administration délibère valablement si au
moins la majorité des membres sont présents. Toute décision est
prise à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle de
celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 25. L’assemblée examine s’il y a lieu de maintenir ou non
l’administrateur absent plus de deux fois sans motif communiqué.

Art. 26. Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour
l’administration et la gestion de l’association. Il peut notamment,
sans que cette énumération soit limitative, et sans préjudice de tous
autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts :

faire et recevoir tous dépôts, tous paiements et en exiger ou
donner quittance; accepter et recevoir tous subsides ou subventions,
tant privés qu’officiels, tous legs, donations et transferts;

faire passer tous contrats et tous actes;

transiger, compromettre, acquérir, vendre, échanger tous biens
meubles et immeubles; renoncer à tous droits;

conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés
ou non;

représenter l’association en justice.

Il nomme et révoque les agents et membres du personnel de
l’association et fixe leurs attributions et rémunérations.

Art. 27. Pour les actes qui engagent l’association, autres que ceux
de la gestion journalière, il est requis une délégation spéciale du
conseil d’administration.

Art. 28. Le conseil peut déléguer tout ou partie de gestion jour-
nalière de l’association, avec usage de la signature afférente à cette
gestion, à un administrateur ou à tout mandataire, associé ou non,
dont il fixera les pouvoirs et éventuellement les appointements.

Art. 29. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

TITRE VI. — Comptes annuels, bilan, budget

Art. 30. Chaque année, le conseil rend compte de sa gestion à
l’assemblée générale. Il présentera également un projet de budget
pour l’année suivante. L’assemblée générale peut désigner des
commissaires au compte.

TITRE VII. — Dissolution, liquidation

Art. 31. Dans le cas de dissolution volontaire ou judiciaire, quels
qu’en soient le moment et la cause, l’actif net restant, après apure-
ment des dettes et des charges et après restitution des apports et
des dons transmis sous condition résolutoire d’affectation déter-
minée, sera affecté à des objets similaires à ceux pour lesquels
l’association a été créée.

Art. 32. Dans le choix d’une dissolution volontaire, l’assemblée
générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

TITRE VIII. — Dispositions transitoires

Art. 33. En ce qui concerne l’application des présents statuts,
l’exercice comptable est réputé commencer dans le mois de la
parution au Moniteur belge.

L’assemblée générale de l’a.s.b.l. « Extrême » dont le siège est
établi à Liège, a nommé comme administrateur, pour une durée de
trois ans, les personnes suivantes, qui, en conseil d’administration,
ont désigné aux fonctions suivantes :

Président : M. Erwin Volon.

Vice-président : M. Flori De Cecco.

Trésorier : M. Yves Vandenberghe.

Secrétaire : M. Pierre Hannon.

Fait à Liège, le 14 décembre 2000.

(Signé) Erwin Volon, (Signé) Flori De Cecco,
président. vice-président.

(Signé) Yves Vandenberghe, (Signé) Pierre Hannon,
trésorier. secrétaire.

N. 2042 (20535)
« West Riders » Country Club

6630 Martelange

Numéro d’identification : 1069/97

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du conseil d’administration

Présidente : Doris Goedert-Fasbinder, section direction en invali-
dité, rue du Musée 14, 6630 Martelange;

Vice-président : Richard Mathieu, sous-officier de gendarmerie,
rue de la Croix 11a, 6630 Radelange;

Secrétaire : Thierry Goedert, machiniste, rue du Musée 14,
6630 Martelange;

Relation publique : Alain Gits, employé, rue de Radelange 17,
6630 Martelange;

Trésorière : France Muller Questiaux Stegic, ouvrière, rue de la
Forêt 5, 6630 Martelange;

Commissaire aux comptes :
Isabelle Troisfontaine, employée, rue du Centre, 6637 Fauvillers;
Sébastien Abraham, machiniste, rue des Récollets 21,

6600 Bastogne;
Administrateurs :

Pascal Muller, mécanicien, rue de la Forêt 5, 6630 Martelange;
Annie Vleugels, employée, place de Trèves 24, 6600 Bastogne;
Eric Devuyst, machiniste, place de Trèves 24, 6600 Bastogne.

Composition du conseil d’administration

Sébastien Abraham, machiniste, rue des Récollets 21,
6600 Bastogne;

Alain Gits, employé, rue de Radelange 17, 6630 Martelange;
Doris Goedert-Fasbinder, section direction en invalidité, rue du

Musée 14, 6630 Martelange;
Thierry Goedert, machiniste, rue du Musée 14, 6630 Martelange;
Richard Mathieu, sous-officier de gendarmerie, rue de la

Croix 11a, 6630 Radelange;
France Muller Questiaux Stegic, ouvrière, rue de la Forêt 5,

6630 Martelange;
Pascal Muller, mécanicien, rue de la Forêt 5, 6630 Martelange;
Isabelle Troisfontaine, employée, rue du Centre, 6637 Fauvillers;
Annie Vleugels, employée, place de Trèves 24, 6600 Bastogne;

Le siège social de l’a.s.b.l. est situé rue du Musée 14, 6630 Marte-
lange.

N. 2043 (23688)
« Ocean Marine Mutual Insurance Association (Europe) »,
afgekort : « OMMIA (Europe) », vereniging onder de vorm

van een onderlinge verzekeringsvereniging

H. Henneaulaan 101
1030 Zaventem

Identificatienummer : 1485/92

BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen
van de jaarlijkse algemene vergadering van 16 juni 1999

De heren M.J. Pulham en J.F. Lycops werden op 23 juni 1977
benoemd voor een termijn van drie jaar (eindigend op de jaarver-
gadering 2000 over het boekjaar 1999).

De heer P. Van Kerkhove werd op 25 juni 1998 herbenoemd voor
een termijn van drie jaar (eindigend op de jaarvergadering 2001
over het boekjaar 2000). Voor zover als nodig worden deze
mandaten herbevestigd.

De heer M.D. Lee wordt als bestuurder herbenoemd voor een
nieuwe periode van drie jaar (eindigend op de jaarvergadering 2002
over het boekjaar 2001).
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Als commissaris-revisor voor het nieuwe boekjaar zullen
optreden de heer P. Van Kerkhove alsmede Deloitte & Touche
Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer G. Hof.

Laatstgenoemde treedt in gezien het ontslag van de heer
R. Vander Stichele van Pricewaterhouse Bedrijfsrevisoren BCVBA.

Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd
door de heer G. Hof, wordt met ingang van 1 januari 1999 benoemd
voor een termijn van drie jaar enkel en alleen naar de Controledienst
voor de Verzekeringen toe.

(Get.) J.F. Lycops, (Get.) M.J. Pulham,
bestuurder. bestuurder.

HERKIEZING

Uittreksel uit de notulen
van de jaarlijkse algemene vergadering van 14 juni 2000

De mandaten van de heren M.J. Pulham en J.F. Lycops vervallen
bij deze algemene vergadering. Zij stellen zich herkiesbaar voor een
nieuwe termijn van één jaar. Deze mandaten worden unaniem
bevestigd.

(Get.) J.F. Lycops, (Get.) M.J. Pulham,
bestuurder. bestuurder.

N. 2044 (25190)
Economaat Klein Seminarie Roeselare

Zuidstraat 25
8800 Roeselare

Identificatienummer : 17387/86

RAAD VAN BEHEER — VOLMACHT

Raad van beheer

De raad van beheer van de v.z.w., bijeengekomen op dinsdag 28
november 2000, heeft Eerw. H. Paul Dejonghe, dioc. proost, Astrid-
straat 4, 8980 Zonnebeke en de heer Luc Demeestere, kaderlid KBC,
’t Motje 8, 8800 Roeselare als nieuw lid van de vereniging aange-
nomen.

Bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van de v.z.w., bijeengekomen in bijzon-
dere zitting op dinsdag 28 november 2000, heeft Eerw. H. Paul
Dejonghe, dioc. proost, Astridstraat 4, 8980 Zonnebeke en de heer
Luc Demeestere, kaderlid KBC, ’t Motje 8, 8800 Roeselare aangesteld
als nieuwe beheerders.

De raad van beheer is aldus, met ingang van heden, samengesteld
als volgt :

1. Delbeke, René, Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare, Belg.
2. Dejonghe, Paul, Astridstraat 4, 8980 Zonnebeke, Belg.
3. Demeestere, Luc, ’t Motje 8, 8800 Roeselare, Belg.
4. Denoo, Achiel, Meensesteenweg 539, 8800 Roeselare, Belg.
5. Antoon, Vanhuyse, Het Seminariegoed 15, 8800 Rumbeke, Belg.
6. Tyvaert, Gerard, Westkouter 69, 8800 Roeselare, Belg.
7. Vanherpe, Pieter, Jan Mahieustraat 11, 8800 Roeselare, Belg.
8. Vanlerberghe, Herman, Infanteriestraat 16, 8800 Roeselare,

Belg.
De functies in de raad zijn als volgt verdeeld :
Voorzitter : de heer René Delbeke.
Ondervoorzitter : de heer Pieter Vanherpe.
Secretaris : de heer Pieter Vanherpe.
Als afgevaardigd beheerder, belast met het dagelijks bestuur, in

het bijzonder gemachtigd voor alle rechtshandelingen tegenover de
Regie van P.T.T., het Bestuur der postchecks, banken en spaarkassen
wordt aangesteld : de heer René Delbeke.

Roeselare 28 november 2000.

(Get.) René Delbeke,
voorzitter.

N. 2045 (25536)
« T.C. Exellent »

3941 Eksel

Identificatienummer : 5212/96

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

Algemene vergadering van 6 maart 2000

Het ontslag van nagenoemde beheerders wordt aanvaard met
ingang van heden : Beckers, Jos; Geerts, Mariette; Hamers, Erwin;
Hermans, Jozef; Hermans, Vicky; Kuypers, Valère en Vrijsen, Pierre.

Worden tot nieuwe beheerders benoemd :
Cox, Mathieu, opzichter, J.B. Truyensstraat 18a, 3940 Hechtel-

Eksel.
Di Noi, Giovanni, bediende, Aen de Berg 48, 3940 Hechtel-Eksel.
Rutten, Johan, bediende, Grensstraat 42, 3940 Hechtel-Eksel.
Vliegen, Annie, stikster, Eindhovensebaan 20, 3940 Hechtel-Eksel.

Ontslagnemend : aangesteld voor 11 december 1995 tot
11 december 2001.

1. Beckers, Jos, zelfstandige, Kruisstraat 62, 3940 Hechtel-Eksel.
2. Geerts, Mariette, bediende, Groenstraat 81, 3940 Hechtel-Eksel.
3. Hamers, Erwin, militair, J.B.Truyensstraat 27, 3940 Hechtel-

Eksel.
4. Hermans, Joseph, gepensioneerde, Torenstraat 1, 3940 Hechtel-

Eksel.
5. Hermans, Vicky, bediende, Vlasmeerstraat 32, 3940 Hechtel-

Eksel.
6. Kuipers, Valère, grensarbeider, Molenstraat 45, 3940 Hechtel-

Eksel.
7. Vrijsen, Pierre, opzichter, Sportlaan 17, 3940 Hechtel-Eksel.

Nieuwe leden :
Jehoul, Annie en Ulenaers, Georges (voorzitter), beiden nog

aangesteld tot 11 december 2001, blijven deel uitmaken van de raad
van beheer.

De nieuwkomers zijn :
1. Cox, Mathieu, ondervoorzitter, J.B. Truyensstraat 18a,

3940 Hechtel-Eksel.
2. Di Noi, Giovanni, secretaris, Aen de Berg 48, 3940 Hechtel-

Eksel.
3. Vliegen, Annie, schatbewaarder, echtg. Vanbuel, Ludo, Eindho-

vensebaan 20, 3940 Hechtel-Eksel.
4. Rutten, Johan, Grensstraat 42, 3940 Hechtel-Eksel.

De algemene vergadering en de raad van bestuur :

(Get.) Di Noi, Giovanni, (Get.) Ulenaers, Georges,
secretaris. voorzitter.

N. 2046 (25186)
Domein Bokrijk

3600 Genk

Identificatienummer : 2805/57

RAAD VAN BESTUUR

Tijdens de algemene vergadering, samengekomen op
8 december 2000, werd de samenstelling van de raad van bestuur
als volgt gewijzigd :

Voorzitter : Sylvain Sleypen, Gallestraat 12, 3650 Dilsen-Stokkem.
Secretaris : Paul De Ceuster, Bokrijklaan 4, 3600 Genk.
Penningmeester : Tamara Otten, Schepen Dejonghstraat 21,

3800 Sint-Truiden.
Werkende leden :

Jef Cleeren, Terbiest 49, 3800 Sint-Truiden.
Jacqueline Castermans, Schepersweg 56, 3600 Genk.
Frans Dirkx, Wetzandstraat 51, 3600 Genk.
Erika Graulus, Breeërweg 7, 3665 As.
Mia Houben, Tramstraat 55, 3530 Houthalen-Helchteren.
Pierre Nelissen, Roelerdreef 18, 3620 Lanaken.

(Get.) Sylvain Sleypen, (Get.) Paul De Ceuster,
voorzitter. secretaris.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1280



N. 2047 (18868P)
Het Brabants Werkpaard

Steenweg 159
3890 Gingelom

Identificatienummer : 2047/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. Breesch, Linda, zonder beroep, Steenweg 159 te Gingelom.
2. Vanelderen, Antoine, arbeider, Steenweg 159 te Gingelom.
3. Vanelderen, Victor, arbeider, Luikerstraat 20/301 te

Sint-Truiden,
allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten opgesteld
zijn zoals volgt :

Artikel 1. De vereniging heeft als benaming « Het Brabants
Werkpaard ».

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te 3890 Gingelom, Steenweg 159.

Art. 3. De vereniging heeft als doel : de instandhouding en de
promotie van het Brabants trekpaard; zij kan alle verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband
houden, zoals o.m. het deelnemen aan tentoonstellingen, demon-
straties, markten, stoeten en recreatieve tochten; zij kan haar mede-
werking verlenen aan elke gelijkaardige bedrijvigheid.

Art. 4. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit
toetredende leden. Het minimum aantal van de effectieve leden
moet minstens drie bedragen. De effectieve leden en de toetredende
leden hebben dezelfde rechten.

Art. 5. De effectieve leden zijn de verschijnenden bij onderhavige
akte.

Art. 6. De kandidaat die wenst opgenomen te worden als toetre-
dend lid, moet hiertoe een schriftelijke aanvraag bij de raad van
beheer indienen. Op zijn eerstvolgende vergadering zal de raad
hierover beraadslagen en beslissen bij meerderheid van de aanwe-
zigen of vertegenwoordigde beheerders. Ingeval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De beslissing van
de raad moet niet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen
beroep. Bij gewone brief wordt de kandidaat in kennis gesteld van
de genomen beslissing.

Art. 7. Het staat de effectieve en de toetredende leden vrij op elk
tijdstip hun ontslag te nemen, mits de raad van beheer hiervan
schriftelijk in kennis te stellen. Is geacht ontslagnemend te zijn het
effectief of toetredend lid dat in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen
binnen de maand nadat hij hiertoe bij aangetekend schrijven werd
aangezegd. De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan
slechts met een meerderheid van de twee derden van de aanwe-
zigen in de algemene vergadering worden uitgesproken.

Art. 8. Het ontslaggevend of uitgesloten lid, evenals de erfge-
namen van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschap-
pelijk fonds.

Art. 9. De effectieve en de toetredende leden betalen jaarlijks
dezelfde bijdrage, waarvan het bedrag door de raad van beheer
vastgesteld wordt en niet hoger mag zijn dan 2 000 BEF.

Art. 10. De algemene vergadering is uit alle effectieve en toetre-
dende leden samengesteld. Zij bezit de macht tot wijziging van de
statuten, tot benoeming en afzetting van de beheerders, tot goed-
keuring van de begroting en van de jaarlijkse rekeningen en tot
uitoefening van alle andere machten op grond van de wet of van
onderhavige statuten.

Art. 11. De raad van beheer zorgt voor de bijeenroepingen, die
per gewone brief aan ieder lid gezonden worden, minstens acht
dagen vóór de vergadering. De agenda is in de bijeenroeping
vermeldt. Op vraag van één vijfde van de leden moet de raad van
beheer de algemene vergadering bijeenroepen.

Art. 12. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. De
beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, behoudens de
gevallen waarbij de wet of de statuten er anders over beslissen.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.

Art. 13. Om geldig te beslissen omtrent de wijziging van de
statuten moet de algemene vergadering de bepalingen van de art. 8
en 20 van de wet van 27 juni 1921 inachtnemen.

Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer,
minstens uit drie beheerders samengesteld, benoemd voor de duur
van ten hoogste twee jaar door de algemene vergadering van de
leden en die te allen tijde door deze vergadering kunnen worden
afgezet. Zij zijn herkiesbaar.

Art. 15. De raad vergadert op bijeenroeping. Hij mag slechts
geldig beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen; die van de voorzitter is beslissing.

Art. 16. De raad van beheer heeft de meest volstrekte macht voor
het stellen van alle daden van beheer of van beschikking die de
vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle
daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering op grond van de wet of van de statuten.

Art. 17. De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwe-
rende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van
beheer gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter
of van een hiertoe afgevaardigd beheerder.

Art. 18. De beslissingen van de algemene vergaderingen worden
in een bijzonder register overgeschreven, ondertekend door de
voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die erom
verzoeken. Het register wordt ten maatschappelijke zetel bewaard,
waar alle belanghebbenden er kunnen kennis van nemen, echter
zonder verplaatsing van de registers.

Art. 19. Ingeval van ontbinding van de vereniging benoemt de
algemene vergadering één of meer vereffenaars, stelt hun machten
vast en beslist aangaande de bestemming van het netto-actief. Die
bestemming moet op verplichte wijze gedaan ten voordele van een
andere vereniging met een gelijkaardig doel.

Art. 20. Worden voor de eerste maal als beheerders benoemd :
Breesch, Linda; Vanelderen, Antoine en Vanelderen, Victor, hoger
vernoemd.

Sint-Truiden, 1 september 2000.
(Get.) L. Breesch; A. Vanelderen; V. Vanelderen.

N. 2048 (25006 — 25006P)
« Better Riding in Team Training »,

afgekort : « Britt »

2322 Hoogstraten
Identificatienummer : 2048/2001

STATUTEN

Stichtingsvergadering van 2 december 2000 met ondergetekende
aanwezigen te Hoogstraten in vergadering bijeen en hebben
volgende v.z.w. opgericht :

Tussen de ondergetekenden :
De heer Donckers, Victor, landbouwer, Achteraard 38,

2322 Hoogstraten, Belg.
Mevr. Sterkens, Amelia, huisvrouw, Achteraard 38,

2322 Hoogstraten, Belg.
Mej. Donckers, Karin, zelfstandige, Achteraard 38,

2322 Hoogstraten, Belg.
De heer McPherson, Christopher, bediende, Achteraard 38,

2322 Hoogstraten, Brit.
Mevr Donckers, Martine, bediende, Achteraard 38,

2322 Hoogstraten, Belg.
De heer Scharpé, Erik, bediende, Miksebaan 256B, 2930 Bras-

schaat, Belg.
Mevr Donckers, Sonja, bediende, Miksebaan 256B, 2930 Bras-

schaat, Belg,
werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en met volgende
statuten :

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht
onder de naam : « Better Riding in Team Training », afgekort :
« Britt ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Achteraad 38,
2322 Hoogstraten.
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Art. 3. De vereniging heeft tot doel : de bevordering van de
ruitersport, de rijkunst en de moderne pentatlon. Het bevorderen
betreft zowel de basissport als de topsport. Zij mag eveneens alle
activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in
deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze handelsdaden
stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt
besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging is gesticht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen.

Art. 6. Zijn gewoon lid : de huidige oprichters, gewone leden
kunnen toetreden tot de algemene vergadering mits goedkeuring
van de raad van bestuur met twee derde meerderheid. Zijn steu-
nend lid : zij die door de raad van bestuur worden toegelaten en
een bijdrage betalen welke wordt bepaald door de raad van bestuur
met twee derde meerderheid.

Art. 7. De raad van bestuur kan ereleden benoemen.

Art. 8. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage die de Euro 247,89
(BEF 10 000) niet mag overschrijden en waarvan het bedrag jaarlijks
wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor de gestorte bijdrage of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van bestuur

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur die minstens drie leden telt die benoemd worden door de
algemene vergadering.

Art. 11. § 1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een
voorzitter, secretaris, schatbewaarder en andere functies door hem
bepaald. De voorzitter (of de secretaris of twee bestuursleden) roept
de Raad bijeen en zit de vergadering voor. Indien hij afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris of een
bestuurslid verkozen door zijn collega’s.

§ 2. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat
kosteloos uit.

§ 3. De raad van bestuur vergadert slechts geldig indien tenminste
de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. De beslissingen
worden genomen door de gewone meerderheid van de stemmen.
Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter of van
diegenen die hem vervangt.

§ 4. Leden van de raad van bestuur die driemaal na elkaar
afwezig zijn op de raadsbijeenkomsten, zonder vooraf te verwit-
tigen, worden als ontslagnemend aanzien. Zij zullen op de eerste
algemene vergadering daaropvolgend vervangen worden door een
nieuw raadslid.

§ 5. De vergaderingen worden gehouden op de plaats zoals
vermeld op de uitnodiging.

§ 6. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die onder-
tekend worden door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en de
secretaris (of twee bestuursleden).

Art. 12. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke regle-
menten uit die hij nodig oordeelt.

TITEL IV. — algemene vergadering

Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
gewone leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt de
vergadering voorgezeten door de secretaris of een bestuurslid,
verkozen door zijn collega’s. Elk lid beschikt over één stem op de
algemene vergadering.

Art. 14. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van
bestuursleden, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van de
begrotingen en rekeningen en het vrijwillig ontbinden van de
vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de
raad van bestuur.

Art. 15. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar in de loop van
de maand januari. De rekeningen van de vereniging worden afge-
sloten per eenendertig december van ieder jaar.

§ 2. De raad van bestuur is bovendien verplicht, wanneer een
derde van de gewone leden daarom verzoekt, een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen.

§ 3. Alle gewone leden worden opgeroepen per gewone brief, ten
minste zeven dagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats,
dag en uur van de vergadering meldt, bevat de agenda die wordt
vastgesteld door de raad van bestuur.

Art. 16. Met uitzondering van de door de wet en de statuten
voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Art. 17. § 1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten indien de wijziging op de oproeping is vermeld en indien
twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt dit
niet bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen,
die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige
gewone leden met meerderheid van de stemmen.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slecht worden
besloten met éénparigheid van stemmen van de ter vergadering
aanwezige leden.

§ 2. Dezelfde regels als in § 1. dienen te worden nageleefd bij
ontbinding van de vereniging.

§ 3. Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist
voor het uitsluiten van een lid.

Art. 18. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, opge-
nomen in een bijzonder register en verstuurd aan de gewone leden.
Voor zover de wet dit vereist, zullen de beslissingen van de
algemene vergaderingen gepubliceerd worden zoals voorzien in de
wetgeving van de v.z.w.

TITEL V. — Begrotingen en rekeningen

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december van hetzelfde jaar. De raad van bestuur bereidt de
rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 20. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering of bij gebrek daaraan de Rechtbank een of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 21. De ontbinding van de vereniging geschiedt overeenkom-
stig de wet van 27 juni 1921. De algemene vergadering duidt dan
één of meer vereffenaars aan wiens bevoegdheid zij vaststelt. Het
op dat ogenblik beschikbare vermogen zal, na een aanzuivering van
eventuele passiva, besteed worden aan het in artikel 3 gestelde doel
of aan een vereniging die gelijkaardig doel nastreeft.

TITEL VII. — Verscheidene

Art. 22. Voor al wat niet door bovenstaande statuten geregeld
wordt, kan de raad van bestuur een huishoudelijk reglement
opstellen en is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

TITEL VIII. — Goedkeuring

Art. 23. Deze statuten werden door al de aanwezigen van de
algemene vergadering heden met éénparigheid van de stemmen
goedgekeurd.

TITEL IX. — Verkiezing van de raad van bestuur

Tijdens de stichtingsvergadering wordt door de algemene verga-
dering de raad van bestuur verkozen en deze wordt met éénparig-
heid van de stemmen verkozen als volgt :

Voorzitter : Donckers, Victor.
Schatbewaarder : Sterkens, Amelia.
Secretaris : McPherson, Christopher.

TITEL X. — Plaats en datum

Aldus overeengekomen te Hoogstraten, op 2 december 2000.

(Get.) Donckers, Victor; Sterkens, Amelia; Donckers, Karin;
McPherson, Christopher; Donckers, Martine; Scharpé, Erik;
Donckers, Sonja.
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N. 2049 (25109 — 25109P)
Association diocésaine pour l’Enseignement et la Formation,

en abrégé : « ADEF »

7500 Tournai

Numéro d’identification : 2049/2001

STATUTS

Entre les soussignés :
Debevere, Gaston, vicaire général, rue du Beau-Site 16,

7700 Mouscron.
Delmez, Marc, retraité, rue Ducellier 7, 7760 Celles.
Gosseries, Jean-Pierre, vicaire général, place de l’Evêché 1,

7500 Tournai.
Mayence, André, secrétaire, place de l’Evêché 1, 7500 Tournai.
Scolas, Paul, vicaire épiscopal, rue Jules Beresse 42, 7031 Villers-

Saint-Ghislain.
Tous de nationalité belge.
Et Tesolin, Giorgio, secrétaire, place 5, 7540 Kain, de nationalité

italienne.
Il a été convenu de constituer entre eux et toutes les personnes

qui viendront à en faire partie dans la suite, une association sans
but lucratif, aux termes de la loi de 27 juin 1921, aux conditions
suivantes :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association a pour dénomination : Association
diocésaine pour l’Enseignement et la Formation, en abrégé :
″ADEF″.

Le siège en est établi à 7500 Tournai, place de l’Evêché 1.

Art. 2. L’association a pour objet d’organiser, de promouvoir et
de coordonner l’enseignement libre catholique dans tous ses
secteurs d’activité selon les directives du chef légitime du diocèse
de Tournai.

Elle pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous
biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

TITRE II. — Associés, admission, sortie, engagements

Art. 4. Le nombre des associés est illimité, sans pouvoir être
inférieur à trois. Les premiers membres sont les six fondateurs
soussignés.

Art. 5. Sont membres de droit de l’association, à leur demande,
les personnes qui fournissent la preuve écrite qu’elles sont
mandatées à cet effet par le chef légitime du diocèse de Tournai. Le
retrait de ce mandat entraı̂ne la perte de leur qualité d’associé. Les
autres membres sont admis souverainement par le conseil d’admi-
nistration. La démission ou l’exclusion des associés se fait confor-
mément à l’article 12 de la loi du 27 juin 1921. L’associé démission-
naire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social, de même que les
héritiers d’un membre défunt.

Art. 6. Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils
n’encourent, du chef des engagements sociaux, aucune obligation
personnelle.

TITRE III. — Administration, gestion journalière

Art. 7. L’association est administrée par un conseil d’administra-
tion composé de trois à cinq membres associés, dont deux membres
de droit au moins, choisis par l’assemblée générale pour une durée
de six ans, et en tout temps révocables par elle. A défaut de
renouvellement des mandats à l’expiration du délai prévu, les
administrateurs continuent leur mandat jusqu’à ce qu’il soit pourvu
à leur remplacement. Si au cours du mandat du conseil et pour
quelque cause que ce soit, le nombre des membres de droit au sein
du conseil devient insuffisant, le conseil continue cependant son
mandat jusqu’à ce qu’une assemblée générale prenne à ce sujet une
décision conforme aux statuts. Il en est de même pour tout
administrateur désigné pour pourvoir à une vacance survenue en
cours de mandat.

Art. 8. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un
secrétaire et un trésorier. En cas d’absence ou d’empêchement du
président, ses fonctions sont assumées par le plus âgé des autres
administrateurs.

Art. 9. Le conseil se réunit sur convocation du président ou de
deux administrateurs. En l’absence du président, il est présidé par
le plus âgé des administrateurs présents.

Le conseil ne peut statuer que si trois membres au moins sont
présents. Ses décisions sont prises à la majorité des votants, la voix
du président de la séance étant, en cas de partage des voix, prépon-
dérante.

Elles sont consignées dans des procès-verbaux, signés du prési-
dent et du secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Les extraits
à en fournir, en justice ou ailleurs, sont signés du président ou du
secrétaire ou de deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est chargé de tous les actes
relevant de l’administration sociale dans le sens le plus large. Est de
sa compétence tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale
par la loi ou les statuts.

Art. 11. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature sociale afférente à cette gestion,
à un administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il
fixe les pouvoirs. Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux
à tous mandataires de son choix, membres ou non de l’association.

La correspondance courante et les actes de gestion journalière, les
quittances et décharges, soit envers les particuliers, soit envers une
administration publique, tels que les chemins de fer, postes, télé-
phone, etc., pourront ne porter qu’une signature, soit d’un adminis-
trateur, soit d’un agent délégué à cette fin par le conseil, sans que
ces administrateurs ou délégués aient à justifier d’aucune délibéra-
tion, autorisation ou pouvoir spécial. Tous les actes, autres que ceux
qui relèvent d’une délégation spéciale ou de la gestion journalière,
ainsi que les documents financiers d’un montant de 200 000 BEF ou
plus, porteront les signatures conjointes de deux administrateurs.
Ces signatures suffiront pour que l’association soit valablement
représentée vis-à-vis des tiers, sans que ces administrateurs aient à
justifier d’aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, seront intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites et diligence du président ou
d’un autre membre du conseil mandaté à cet effet.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation.

Sont réservées à sa compétence :
la modification des statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’approbation du budget et des comptes;
la dissolution volontaire de l’association;
les exclusions d’associés;
la désignation des liquidateurs en cas de dissolution.

Art. 14. Il doit être tenu une assemblée générale ordinaire au
cours du premier trimestre de chaque année. Une assemblée géné-
rale extraordinaire peut être réunie chaque fois que l’intérêt social
l’exige.

Elle doit l’être lorsqu’un cinquième au moins des associés en font
la demande. Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu indiqués
dans la convocation. Tous les associés doivent y être convoqués.

Art. 15. Les convocations sont faites par le conseil d’administra-
tion par lettre ordinaire adressée à chaque membre huit jours au
moins avant la réunion et signée, au nom du conseil, par le prési-
dent ou le secrétaire ou par deux administrateurs. Elles contiennent
l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points
portés à celui-ci, sauf avis contraire du président. L’assemblée est
présidée par le président ou, à défaut, par le plus âgé des adminis-
trateurs présents.

Art. 16. Chaque associé a le droit de participer à l’assemblée, soit
en personne, soit par un mandataire de son choix, associé lui-même,
nul mandataire ne pouvant disposer de plus d’un mandat. Tous les
associés ont droit de vote égal, chacun d’eux disposant d’une voix.
Le vote a lieu par bulletin secret si un cinquième au moins des
associés présents et représentés en font la demande ou si le prési-
dent le décide comme tel.

Art. 17. Sauf dans les cas prévus dans la loi ou les statuts,
l’assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés et ses décisions sont prises à la
majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle du
président de l’assemblée est prépondérante.
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Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans des procès-verbaux, signés du président et du secrétaire dans
un registre spécial. Les extraits à en produire, en justice ou ailleurs,
sont signés par le président ou le secrétaire ou par deux adminis-
trateurs. Ces extraits sont délivrés à tout associé ou à tout tiers qui
en fait la demande, moyennant, pour ce dernier, justification de son
intérêt légitime.

TITRE V. — Budgets, comptes

Art. 19. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de
l’exercice écoulé est arrêté et le budget de l’exercice suivant est
dressé. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire du premier trimestre.

TITRE VI. — Modifications aux statuts, dissolution, liquidation

Art. 20. Les modifications aux statuts se font conformément à
l’article 8 de la loi. En outre, aucune modification aux présents
statuts ne peut être adoptée qu’à l’unanimité des voix.

Art. 21. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale
désignera un ou deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 22. Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire,
l’actif social net, après acquittement des dettes et apurement des
charges, sera affecté à une institution relevant de l’enseignement
libre catholique désignée par le chef légitime du diocèse de Tournai.

A défaut d’une décision dans les six mois de la dissolution, cette
institution sera choisie par les liquidateurs.

Fait à Tournai, le 11 décembre 2000.
(Signé) Debevere, Gaston; Delmez, Marc; Gosseries, Jean-Pierre;

Mayence, André; Scolas, Paul; Tesolin, Giorgio.

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 11 décembre 2000

Les membres de l’association, réunis en assemblée générale à
Tournai le 11 décembre 2000, ont nommé administrateurs :
MM. Debevere, Gaston; Delmez, Marc; Gosseries, Jean-Pierre;
Mayence, André; Tesolin, Giorgio.

Ceux-ci ont désigné entre eux en qualité de :
Président : Debevere, Gaston.
Secrétaire : Delmez, Marc.
Trésorier : Tesolin, Giorgio.
Tournai, le 11 décembre 2000.

Certifié exact :

(Signé) Debevere, Gaston, (Signé) Delmez, Marc,
président. secrétaire.

N. 2050 (90013)
Cercle des Etudiants en Arts et Architecture,

en abrégé : « C.L.C. »

1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 12431/93

RECTIFICATION

Rectification à l’acte n° 29088

Annexe au Moniteur belge du 12431/93

MODIFICATIONS AUX STATUTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à l’assemblée générale tenue par l’ensemble des membres
de l’a.s.b.l. « Cercle La Cambre » ce mercredi 15 mars 2000, il a été
décidé de modifier les articles suivants des statuts définissant
l’a.s.b.l. et apparaissant au Moniteur belge sous le nom : « Cercle des
Etudiants en Arts et Architecture, La Cambre, en abrégé : C.L.C. »

Article 5. Les membres effectifs, dont le nombre est illimité,
minimum trois, sont agréés par le conseil d’administration de
l’association, après paiement de la cotisation annuellement fixée par
ce dernier.

Article 18. (...) m) d’un délégué infos;
n) d’un délégué archimédia;
o) d’un délégué étudiants;

p) d’un délégué abbaye;
q) d’un délégué découvertes;
r) d’un délégué photos;
s) d’un délégué folklore;
t) d’un délégué sponsor;
u) d’un délégué librex.
Article 19. (...) b) Tout candidat à la présidence, à la vice-

présidence, à la trésorie, ainsi que le maître des cérémonies doit être
en deuxième année d’étude au moins au moment des élections.

d) Tout candidat aux autres postes doit être en deuxième année
d’études au moins au moment des élections. Une dérogation peut
être donnée aux candidats à partir de la première année d’étude
avec comme condition la réussite et donc le passage en deuxième
année d’études.

Article 20. (...) b) avoir été baptisé et avoir suivi au moins un an
d’activités du C.L.C.

Article 21. Toutes les candidatures doivent parvenir au président
au moins huit jours francs avant l’élection.

Article 26. Le conseil d’administration dirige l’association, il entre
en fonction le 1er septembre de l’année académique qui suit les
élections.

Titre X
Le conseil d’administration de l’a.s.b.l. C.L.C. se compose pour

l’année académique 2000-2001 comme suit :
Présidente : Van Rompaey, J.
Vice-présidente : Baudoux, M.
Trésorière : Arnould, L.
Secrétaire : Van Dyck, G.
Secrétaire adjoint : Smedts, J.
Maître des cérémonies : Comte, D.
Délégué culture : De Neufbourg, B.
Délégué sport : Agaajani, S.
Délégué presses : Ourari, T.
Délégué parrainages : De Luca, K.
Délégué bal : Crepin, J.
Délégué bar : Scheffler, R.
Délégué infos : de Carnière, L.
Délégué archimédia : Van Dyk, G.
Délégué étudiants : Samuel, A.
Délégué abbaye : Defuisseaux, S.
Délégué découvertes : Guyaux, M.
Délégué photos : Lancelot, C.
Délégué folklore : Porte, C.
Délégué sponsors : Ernotte, V.
Délégué librex : Bourdeau, M.

(Signé) Van Rompaey, Julie, (Signé) Arnould, Laurence,
présidente. trésorière.

(Signé) Van Dyck, Gaêtan,
secrétaire.

N. 2051 (20670 — 20670P)
Tambura

2600 Berchem
Identificatienummer : 2051/2001

STATUTEN
Ondergetekenden :

Tezerdi, Mahir, muzikant, Generaal Lemanstraat 44,
2600 Berchem.

El Makhi, Nadia, bediende, Lange Leemstraat 96,
2018 Antwerpen.

El Makhi, Souad, bediende, Erik Sasselaan 55, 2020 Antwerpen,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren een v.z.w. op te richten
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 :

I. Benaming zetel
Artikel 1. De Vereniging draagt de naam : « Tambura ».
Art. 2. De zetel is gevestigd te Berchem.
Hij kan worden overgeplaatst naar een andere plaats bij beslis-

sing door de raad van beheer.
Heden is hij gevestigd te 2600 Berchem, Generaal Lemanstraat 44.

Associations sans but lucratif — 01.02.2001 — Verenigingen zonder winstoogmerk1284



II. Doel

Art. 3. De vereniging heeft als doel :
Een brug te slaan tussen de Turkse en de Belgische cultuur via

muziek (bespelen van de saz, zang, optredens, vorming,...).
Promotie van de Turkse luit (saz).
Introductie van de saz in de reguliere muziekscholen en muziek-

academies.
Toeleiden van (amateur) muzikanten naar de reguliere sector.
Samenwerking met verschillende instanties om deze doelstel-

lingen te bereiken.

III. Leden

Art. 4. Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het
minimum wordt vastgesteld op drie. De eerste leden zijn de
ondergetekende oprichters.

Art. 5. De bevoegdheid om nieuwe leden aan te werven komt
uitsluitend toe aan de raad van beheer.

IV. Bijdrage

Art. 6. De leden zijn niet verplicht een bijdrage te betalen. Zij
zetten zich in voor de vereniging met hun bekwaamheid en
toewijding.

Art. 7. De algemene vergadering is het hoogste organisme van
de vereniging.

Art. 8. De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar
worden bijeengeroepen in de loop van de maand mei.

V. Beheer, dagelijkse bestuur

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad samengesteld
uit minstens drie leden, gekozen onder de leden van de algemene
vergadering, voor een termijn van één jaar, en steeds door haar
afzetbaar.

Art. 10. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter,
een penningmeester, een secretaris en eventueel een ondervoor-
zitter.

Art. 11. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide macht
voor het bestuur van de vereniging.

VI. Overgangsbepaling

Art. 12. Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
werd voorzien, zal worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921
betreffende de wet op de v.z.w.’s.

VII. Algemene bepalingen

Art. 13. In geval van ontbinding van de v.z.w. zullen de netto-
activa toekomen aan een vereniging zonder winstgevend oogmerk
met een vergelijkbare doelstelling.

Berchem, 2 oktober 2000.
(Get.) Tezerdi, Mahir; El Makhi, Nadia; El Makhi, Souad.

N. 2052 (24073 — 24073P)
Carnavalsvereniging Boggeter Papbugels

Weerterweg 37
3950 Bocholt

Identificatienummer : 2052/2001

STATUTEN

HOOFDSTUK I. — Benoeming, zetel, doel

Artikel 1. Tussen de hiernavermelde personen, allen van
Belgische nationaliteit, wordt een vereniging zonder winstgevend
oogmerk opgericht, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Achten, Jean, arbeider, Toekomststraat 12, 3950 Bocholt.
Boonen, Bart, arbeider, Zandstraat 8, 3950 Bocholt.
Cuppens, Jozef, arbeider, Reppelerweg 144, 3950 Bocholt.
Geunis, Jacobus, bediende, Kaulillerweg 100, 3950 Bocholt.
Hendrikx, Martinus, sluiswachter, Damburgstraat 9, 3950 Bocholt.

Housen, Dominique, arbeider, Kaulillerweg 96, 3950 Bocholt.
Jaeken, August, arbeider, Schoolstraat 1C, 3950 Bocholt.
Jaeken, Boudewijn, gemeentesecretaris, Kerkhofstraat 19 bus 5,

3950 Bocholt.
Jaeken, Christophe, arbeider, Bosstraat 9, 3950 Bocholt.
Langens, Jan, arbeider, Reppelerweg 77, 3950 Bocholt.
Nijsen, Koen, informatieambtenaar, Kaulillerweg 10,

3950 Bocholt.
Palmans, Pieter, arbeider, Weerterweg 37, 3950 Bocholt.
Savelkoul, Leon, arbeider, Brogelerweg 30, 3950 Bocholt.
Vandersanden, Petrus, arbeider, Tuinstraat 6, 3950 Bocholt.
Van Erum, Jan, beroepsmilitair, Elzenstraat 41, 3950 Bocholt.
Vrolix, Roel, arbeider, Kortestraat 2, 3950 Bocholt.

Art. 2. De vereniging draagt als naam : « Carnavalsvereniging
Boggeter Papbugels », vereniging zonder winstoogmerk en heeft
haar zetel te Bocholt. Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig
statutair karakter te verlenen geldt als volledig adres
Weerterweg 37, 3950 Bocholt.

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden, mits inachtneming van de
artikelen 20 tot 26 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 4. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het
carnavalsgebeuren in de gemeente door onder meer het inrichten
van vergaderingen, carnavalszittingen, feesten, danspartijen,
carnavalsstoeten en uitstappen.

HOOFDSTUK II. — Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

Art. 5. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet
tenminste elf bedragen. De vereniging telt ereleden en/of steu-
nende, werkende en niet-werkende leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende
leden. Met werkende leden wordt bedoeld de leden van de alge-
mene vergadering omschreven in de wet van 27 juni 1921.

Art. 6. De algemene vergadering beslist met een meerderheid
van twee derde van de aanwezige leden en bij geheime stemming
over de aanvaarding of weigering van nieuwe leden en is niet
gebonden zijn beslissing te wettigen.

De toetreding tot de vereniging behelst de aanvaarding van de
statuten en houdt de verplichting in tot nakoming ervan.

Het staat de leden vrij uit de vereniging te treden. Wie ontslag
wenst te nemen deelt dit door, een schrijven mee aan de voorzitter,
die de algemene vergadering op de hoogte zal stellen.

Art. 7. Er bestaat een volledige scheiding tussen de vermogens
van de vereniging en haar leden.

De leden verplichten zich geenszins ten overstaan van de door
vereniging aangegane verbintenissen.

Art. 8. De ontslaggevende, uitgesloten of om andere redenen
uittredende leden, en hun rechtsopvolgers, kunnen geen aanspraak
maken op het maatschappelijk vermogen en kunnen nooit terug-
gave of vergoeding vorderen van gestorte bedragen of gedane
inbrengsten.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 9. De algemene vergadering is samengesteld zoals voorzien
in artikel 5.

Art. 10. De algemene vergadering wordt minstens vijf keer per
jaar samengeroepen door het dagelijks bestuur. De vergadering
wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de
bijeenroepingsbrief. De bijeenroeping vermeldt de dagorde.

Met akkoord van twee derde van de aanwezige leden kunnen
tijdens de vergadering punten aan de agenda toegevoegd worden.

Art. 11. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of,
bij ontstentenis dezer, door een ander lid van het dagelijks bestuur.

Art. 12. De beslissingen van de algemene vergadering worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Alle leden hebben
gelijk stemrecht, ieder beschikt over één stem.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag-
gevend. De algemene vergadering kan geldig beslissen indien de
helft van haar stemgerechtigde leden aanwezig is.

Art. 13. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
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Art. 14. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
a) het nemen van initiatieven ter bereiking van het vastgestelde

doel;
b) het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen;
c) de aanneming van nieuwe leden;
d) de uitsluiting van leden;
e) het benoemen en ontslaan van het dagelijks bestuur;
f) het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Art. 15. De algemene vergadering is ook belast met elke wijzi-
ging der statuten, evenals met de vrijwillige ontbinding der vereni-
ging. Twee derde van de stemgerechtigde leden dient in dit geval
aanwezig te zijn. De wijziging kan maar doorgaan indien er toe
beslist is met twee derde van de aanwezige stemmen.

Indien de vereiste meerderheid niet aanwezig is, dan zal de
algemene vergadering opnieuw worden samengeroepen binnen de
veertien dagen. Op deze nieuwe vergadering kunnen de beslis-
singen geldig genomen worden, wat ook het aanwezige aantal der
stemgerechtigde leden is.

Art. 16. De algemene vergadering kiest, bij geheime stemming
uit haar leden :

een voorzitter;
een secretaris;
een schatbewaarder;
een hofmaarschalk;
die samen het dagelijks bestuur vormen.

HOOFDSTUK IV. — Beheer, dagelijks bestuur

Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een dagelijks bestuur
samengesteld uit tenminste drie en hoogstens vijf leden, door de
algemene vergadering benoemd voor een periode van drie jaar De
uittredende leden zijn herkiesbaar. Hun mandaat kan voortijdig
eindigen door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting.

Art. 18. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het
belang van de vereniging dit vereist.

Art. 19. Het dagelijks bestuur beslist bij gewone meerderheid
van stemmen. Alle beslissingen zijn geldig indien minstens de helft
der leden aanwezig is. Ingeval van staking van stemmen is de stem
van de voorzitter of van degene die hem vervangt beslissend.

Art. 20. Het dagelijks bestuur is belast met :
a) het bijeenroepen van de leden van de algemene vergadering;
b) het opstellen van de jaarrekening en van de begroting voor het

volgende dienstjaar;
c) het uitoefenen van controle over inkomsten en uitgaven van de

vereniging;
d) het opstellen en uitvoeren van het goedgekeurd reglement van

inwendige orde;
e) al hetgeen niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de

algemene vergadering.
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden

door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuur-
ders die namens het dagelijks bestuur optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging, met uitzondering en specificatie zoals voorzien in het huis-
houdelijk reglement.

HOOFDSTUK V. — Begroting, rekeningen

Art. 21. Het maatschappelijk jaar begint op 1 september en
eindigt op 31 augustus.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf de dag van
de oprichting tot 31 augustus van het volgend jaar.

Art. 22. Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen maat-
schappelijk jaar vastgesteld en wordt de begroting opgemaakt voor
het volgende jaar. Beide stukken worden onderworpen aan de
goedkeuring van de gewone algemene vergadering.

Art. 23. Het batig saldo van de rekening komt de vereniging toe
en wordt in de maatschappelijke reserve gestort.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 24. De algemene vergadering kan alleen dan de vrijwillige
ontbinding van de vereniging uitspreken, wanneer twee derde van
haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan
kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden welke geldig
kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Geen beslissing
wordt aangenomen, zo zij niet de meerderheid van twee derde der
aanwezige leden verenigt.

Elke beslissing betreffende de ontbinding genomen door een
vergadering waarop niet twee derde van de leden der vereniging
aanwezig is, moet door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd
worden.

De algemene vergadering duidt één of meerdere vereffenaars aan
en bepaalt hun bevoegdheid.

Art. 25. Ingeval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op
welk ogenblik en om welke oorzaak ook, wordt het netto-actief dat
na vereffening der schulden en aanzuivering der lasten overblijft,
besteed aan een of meerdere verenigingen of instellingen van
Bocholt, aan te duiden door de algemene vergadering.

Art. 26. Voor alle gevallen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn
door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921
van toepassing, alsmede het huishoudelijk reglement en de
gebruiken terzake.

Aldus opgemaakt te Bocholt op 24 oktober 2000.

RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering van 24 oktober 2000, heeft als leden van

het dagelijks bestuur aangesteld :
1. Voorzitter : Palmans, Pieter.
2. Secretaris : Jaeken, Boudewijn.
3. Schatbewaarder : Geunis, Jacobus.
4. Hofmaarschalk : Hendrikx, Martinus.
De secretaris wordt belast met de publicatie en deponering.

Bocholt, 24 oktober 2000.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 2053 (90016)
Confédération générale des Enseignants - CGE

Chaussée de Haecht 66
1210 Bruxelles

Numéro d’identification : 13781/95

RECTIFICATION
Liste des membres de l’assemblée générale modifiée lors de

l’assemblée générale du 10 octobre 2000 :
Allaer, Eric, rue des Ecoles 12, 4537 Chapon-Seraing.
Baudrenghien, Véronique, avenue de Tercoigne 7, 1170 Bruxelles.
Berg, Isabelle, rue du Boulanger 54, 4610 Beyne-Heusay.
Briquet, Michel, rue des Champs Elysées 85, 1050 Bruxelles.
Bury, Jacques, rue d’Acoz 72/1, 6230 Thiméon.
Cornet, Jacques, boulevard Marie-Henriette 11, 4900 Spa.
De Burges, Françoise, rue de Marconi 108, 1190 Bruxelles.
De Caluwe, Annie, rue du Jardinage 38, 1082 Bruxelles.
De Smet, Noëlle, rue Esseghem 139, 1090 Bruxelles.
Deroitte, Anne, rue Royale Sainte-Marie 117, 1030 Bruxelles.
Desmarets, Alain, clos de la Jeunesse 20, 1340 Ottignies.
Diez, Thérèse, rue Firmin Lecharlier 137, 1090 Bruxelles.
Dufrasne, Martine, rue des Carmélites 167, 1180 Bruxelles.
Dupriez, Vincent, rue Mont-Saint-Roch 50, 1400 Nivelles.
Fontaine, Raoul, rue F. Delcroix 26, 1400 Nivelles.
Gailly, Claire, rue de l’Onu 10, 4250 Clipet.
Gobert, Dominique, rue de Veeweyde 67/1, 1070 Bruxelles.
Gomes, Carolina, avenue du Gerfauts 4/3, 1170 Bruxelles.
Jadin, Benoît, rue de l’Eglise 27, 4590 Warzée.
Jonlet, Dominique, rue Wappers 26, 1000 Bruxelles.
Laloy, Etienne, rue de Montalembert 22, 1330 Rixensart.
Lambert, Stéphane, sentier du Bois Michot 1, 1330 Limal.
Lannoye, Christian, rue J.B. Stouffs 10, 1332 Genval.
Lecharlier, Cécile, chaussée De la Croix 35, 1340 Ottignies.
Liesenborghs, Jacques, rue du 4 Août 28, 1300 Wavre.
Lloreda, Luis Miguel, rue des Glands 74, 1190 Bruxelles.
Magain, Etienne, rue de France 35, 6032 Mont-sur-Marchienne.
Maron, Christine, avenue G. Keyen 9, 1160 Bruxelles.
Maurissen, Paul, square du Centenaire 17, 1083 Bruxelles.
Meuret, Monique, rue Neuve 15, 7090 Braine-le-Comte.
Mommen, Eugène, rue Gréat 36, 1450 Cortil-Noirmont.
Plainchamp, Claudine, avenue des Erables 65A, 1410 Waterloo.
Plaisant, Renée, rue du Framboisier 10, 1180 Bruxelles.
Quinet, Patrick, rue A. Cluysenaer 17, 1060 Bruxelles.
Rasson, Natalie, rue Houzeau de Lehaie 23, 1080 Bruxelles.
Rayet, Elsa, rue du Corbeau 13, 1030 Bruxelles.
Schrobiltgen, Bénédicte, rue de Watisnes 18, 1315 Opprebais.
Simsek, Güllü, clos Reine Astrid 1, 4000 Liège.
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Staszewski, Michel, avenue G. Keyen 9, 1160 Bruxelles.
Stordeur, Joseph, rue du Creusiaux 34, 6041 Gosselies.
Van Keirsblick, Bernard, rue Elise 13, 1050 Bruxelles.
Wansard, Anne-Marie, rue Catalogne 4, 1495 Marbisoux.
Wattiez, Rudi, rue de Pallandt 8, 1341 Céroux-Mousty.
Willem, Michel, rue de la Blanchisserie 23, 6200 Châtelet.
Wilmot, Michel, Voie qui Monte 29, 5020 Malonne.

(Signé) Plainchamp, Claudine.

N. 2054 (25105 — 25105P)
L’Association de Jeunes « La Fermette »

Ganshoren (1083 Bruxelles)

Numéro d’identification : 2054/2001

STATUTS

Les soussignés :
Bergers, Laetitia, institutrice, clos du Sippelberg 1/6, Ganshoren;
Hendrick, Bénédicte, psychologue, rue Major Dubreuck 22,

Ixelles;
Paelinck, Quentin, étudiant, rue des Amaryllis 32, Ganshoren;
Robert, Laurent, étudiant, rue de Termonde 260, Ganshoren;
Vincke, Cécile, étudiante, rue J.B. Van Pagé 67, Ganshoren,

tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est créée sous la dénomination de
« l’Association de Jeunes la Fermette ».

Son siège social est établi à Ganshoren, rue au Bois 9. Il peut être
transféré par décision du conseil d’administration dans tout autre
lieu en Belgique.

TITRE II. — Objet

Art. 2. L’association a pour objet de promouvoir, dans le respect
des convictions individuelles et dans l’indépendance vis-à-vis des
partis politiques et des groupements confessionnels, la formation de
la jeunesse dans le cadre de l’occupation des loisirs par l’organisa-
tion d’activités culturelles, sociales, récréatives,...

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou
directement à son objet.

TITRE III. — Associés

Art. 3. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre minimum des membres ne peut être
inférieur à cinq, celui des membres effectifs ne peut être inférieur à
cinq. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits
accordés aux associés par la loi et les présents statuts.

Sont membres effectifs : 1° les soussignés, 2° tout membre adhé-
rent qui, présenté par deux associés au moins, est admis en qualité
de membre effectif par décision de l’assemblée réunissant les trois
quart des voix présentes. Par leur compétence particulière et par
leur activité, les membres effectifs concourent directement à la
réalisation de l’objet social.

Sont membres adhérents : les personnes qui désirent aider l’asso-
ciation ou participer à ses activités et qui s’engagent à respecter les
statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci.

Art. 4. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer
à tout moment de l’association en adressant par écrit leur démission
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire, le membre
effectif ou adhérent qui ne paye pas la cotisation qui lui incombe,
dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre ordinaire.

L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être
prononcée que par l’assemblée générale à la majorité simple des
voix présentes. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à
la décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient
rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.

Art. 5. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les
héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur
le fond social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé ni
reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le
remboursement des cotisations versées.

TITRE IV. — Cotisations

Art. 6. Les membres effectifs et les membres adhérents payent
une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation annuelle est
fixé par le conseil d’administration. Il ne pourra être supérieur à
BEF 1 000.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 7. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle est présidée par le président du conseil d’administra-
tion, ou s’il est absent par le vice-président.

Art. 8. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment
réservées à sa compétence :

1. les modifications des statuts;
2. la nomination ou révocation des administrateurs;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions d’associés.

Art. 9. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du mois de février.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration et à la
demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque réunion
se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.
Tous les membres effectifs doivent y être convoqués.

Art. 10. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre au
moins cinq jours avant l’assemblée, et signée par un administrateur
au nom du conseil d’administration. L’ordre du jour est mentionné
dans la convocation. Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20
de la loi du 27 juin 1921, l’assemblée peut délibérer valablement sur
des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 11. Chaque membre effectif a le droit d’assister à l’assem-
blée. Il peut se faire représenter par un mandataire.

Art. 12. L’assemblée générale doit être convoquée par le conseil
d’administration lorsqu’une cinqième des associés en fait la
demande. De même toute proposition signée par le cinquième des
associés doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 13. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale, chacun disposant d’une voix. Les résolutions
sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées,
sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou par les
présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président ou
de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. L’assemblée
générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’asso-
ciation ou la modification des statuts que conformément aux
articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans les procès-verbaux signés par le président et un administra-
teur. Ces procès-verbaux sont conservés au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance. Toute modification aux
statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au
Moniteur belge.

Il en est de même de toute nomination, démission, ou révocation
d’administrateur.

TITRE VI. — Administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, nommés par l’assemblée générale pour un
terme de trois ans, et en tout temps révocable par elle.

Art. 16. En cas de vacance d’un mandat, un administrateur peut
être nommé à titre provisoire par le conseil d’administration. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les
administrateurs sortant sont rééligibles.

Art. 17. Le conseil désigne parmi ses membres un président,
éventuellement un vice-président, un trésorier, et un secrétaire. En
cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par
le vice-président ou par un autre membre du conseil.
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Art. 18. Le conseil se réunit sur convocation du président ou de
deux administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité simple de
ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité
absolue des votants, la voix du président ou celle de son remplaçant
étant, en cas de partage, prépondérante.

Art. 19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Sont
seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou les
présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Art. 20. Le conseil nomme soit lui-même, soit par mandataire,
tous les agents, employés, et membres du personnel de l’association
et les destitue. Il détermine leur occupation et leur traitement.

Art. 21. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion à un
administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera
les pouvoirs et éventuellement le salaire ou appointements.

Art. 22. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défen-
dant sont intentées ou soutenues au nom de la société par le conseil
d’administration.

Art. 23. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de
gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

TITRE VII. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 25. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Art. 26. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Art. 27. L’assemblée générale pourra désigner un commissaire,
associé ou non, chargé de vérifier les comptes de l’association et de
lui présenter son rapport annuel.

Art. 28. En cas de dissolution, l’assemblée générale désignera le
ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affec-
tation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Art. 29. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire,
à quelque moment, ou par quelque cause qu’elle se produise, l’actif
net de l’association dissoute sera affecté à des œuvres similaires, à
désigner par l’assemblée générale.

Art. 30. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les
présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les
associations sans but lucratif.

Ganshoren, le 11 décembre 2000.
(Suivent les signatures.)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs élus par l’assemblée générale du 10 décem-
bre 2000, ont désigné en qualité de :

Président : Laetitia Bergers.
Vice-président : Quentin Paelinck.
Trésorier : Cécile Vincke.

Secrétaire : Bénédicte Hendrick.

Administrateur délégué : Laurent Robert.

(Signé) Laetitia Bergers; Quentin Paelinck; Cécile Vincke;
Bénédicte Hendrick; Laurent Robert.

N. 2055 (24288)
Club nautique Tyberport Manage

Rue du Long Tri 50c
7170 Manage

Numéro d’identification : 3699/70

DÉCÈSQQ — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres de l’association sans but lucratif « CNTM », réunis
en assemblée générale extraordinaire à Familleureux le 18 novem-
bre 2000, ont nommé administrateur de l’association, en remplace-
ment de MM. Dumernit, Eric, décédé, et Dubray, Jean-Pierre, démis-
sionnaire : MM. De Meyer, Thierry; Derny, David; Desprechins,
Joseph; Lianopoulos, Alexandre, et Piérart, Thierry.

Ensuite de ces nominations, le conseil d’administration de l’asso-
ciation se trouve composé de :

M. Campion, José, prépensionné, demeurant rue C. Deberghe 32,
à 7100 La Louvière;

M. Dambremez, Francis, horticulteur, demeurant rue des
Trieux 28, à 6150 Anderlues;

M. Salsac, Alain, autocariste, demeurant chaussée de Haecht 1097,
à 1140 Bruxelles;

M. Vankerm, André, policier, demeurant avenue du Maréchal
Joffre 126/3, à 1190 Bruxelles;

M. Jacquart, Pierre, pensionné, demeurant rue Sars Long-
champs 8, à 7100 La Louvière;

Mlle Timmermans, Danielle, employée, demeurant chaussée du
Pont du Sart 184, à 7110 Houdeng-Goegnies;

M. De Meyer, Thierry, gérant de société, demeurant Nieuwe-
laan 154, à 1860 Meise;

M. Derny, David, ouvrier, demeurant rue du Roujuste 61, à
7141 Carnières;

M. Desprechins, Joseph, mécanicien, demeurant avenue Emile
Hermanus 334, à 7170 Manage;

M. Lianopoulos, Alexandre, ouvrier, demeurant avenue du
Trianon 19, à 1380 Plancenoit;

M. Piérart, Thierry, monteur, demeurant avenue de la Société
Nationale 34, à 1070 Bruxelles.

Ceux-ci ont désigné entre eux en qualité de :
Président : M. Campion, José;
Vice-président : M. Dambremez, Francis;
Trésorier : M. Vankerm, André;
Secrétaire : M. Salsac, Alain;
Secrétaire adjoint : M. De Meyer, Thierry;
Section kayak : M. Jacquart, Pierre; Mlle Timmermans, Danielle;
Section moteur : M. Desprechins, Joseph;
Section travaux : MM. Derny, David; Piérart, Thierry;
Environnement : M. Lianopoulos, Alexandre.

Le 26 novembre 2000.

Certifié exact :

(Signé) Alain Salzac, (Signé) José Campion,
secrétaire. président.

N. 2056 (26155)
Huize Levensruimte

Pater De Grootstraat 6
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode)

Identificatienummer : 7461/70

BENOEMINGEN

Op de algemene vergadering der vereniging, gehouden op
24 maart 2000 werden volgende benoemingen goedgekeurd :

Herbenoeming bestuurders voor een mandaat van drie jaar :
Mevr. Aerts-Van Hoof, Rite; Mevr. Laurijssen-De Groot, Bea; de heer
Stijnen, Jozef; de heer Hermans, Willy; de heer Devleeschouwer,
Luc; de heer Raymaekers, Luc.

Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), 22 december 2000.

(Get.) L. Raymaekers,
afgevaardigd bestuurder.
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N. 2057 (25592)
Côté-Cour

Boulevard de Waterloo 138
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 11200/95

DÉMISSION — NOMINATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2000

L’assemblée générale a pris acte en date du 24 novembre 2000 de
la démission en tant qu’administrateur de Sylviane Evrard, délé-
guée de production, domiciliée boulevard de Waterloo 138, à
1000 Bruxelles.

L’assemblée générale a ensuite nommé administrateur Jacques
Museux, retraité, domicilié rue de Merlemont 6, à 5600 Philippeville.

Par conséquent, le conseil d’administration se compose comme
suit :

Younes, Bachir, comédien, domicilié rue Godecharles 43, à
1050 Bruxelles;

Sandrine Bonjean, comédienne, domiciliée chaussée
d’Haecht 867, à 1140 Bruxelles;

Jacques Museux, retraité, domicilié rue de Merlemont 6, à
5600 Philippeville.

Ceux-ci ont désigné entre eux en qualité de :
Président : Jacques Museux;
Secrétaire : Younes Bachir;
Trésorière : Sandrine Bonjean.
D’autre part, l’assemblée générale de l’association sans but

lucratif Côté-Cour du 24 novembre 2000, délibérant conformément
au prescrit de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921, et aux prescriptions
statutaires a adopté les modifications statutaires suivantes :

Le texte de l’article 2 est remplacé par le texte suivant :
L’association est établie avenue des Lilas 13, à 1060 Bruxellles.

Fait le 27 novembre 2000.

Déclaré exact :

(Signé) Jacques Museux,
président.

N. 2058 (26096)
Vriendenkring Christine

Antwerpsestraat 121
2500 Lier

Identificatienummer : 14386/87

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

De buitengewone algemene vergadering gehouden op
6 december 2000 heeft de statuten gewijzigd en herschreven en de
nieuwe tekst van de statuten als volgt vastgesteld.

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Vriendenkring
Christine », v.z.w.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 2500 Lier, Antwerpse-
straat 121.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig
winstoogmerk en vanuit een christelijke visie op mens en samen-
leving, alle initiatieven te nemen en mogelijkheden uit te bouwen
ter bevordering van de kwaliteit van het christelijk onderwijs te Lier,
in het bijzonder het onderwijs in de gezondheidszorg en het
internaatsleven van de studenten.

In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze zekere economische
activiteiten uitoefenen, o.a. verhuren en in erfpacht geven aan
onroerende goederen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan
uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel, en strookt met het
helpen verwezenlijken van het belangeloos doel van de vereniging.
Zij zal roerende en onroerende goederen mogen bezitten, hetzij in

eigendom, hetzij in vruchtgebruik, zij zal leningen mogen toestaan,
al dan niet renteloos, en schenkingen aanvaarden, die tot de
verwezenlijking van haar doel nodig zijn. Zij kan mandaten waar-
nemen in verenigingen met gelijkaardig doel.

Art. 4. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en
kan te allen tijde worden ontbonden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie
bedragen.

Art. 6. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de raad
van beheer. De raad van beheer beslist zonder beroep over de
aanneming van nieuwe leden.

De ontslagnemingen en uitsluitingen van leden geschieden op de
wijze door artikel 12 van de wet bepaald. De leden dienen de raad
van beheer met inachtname van een termijn van één maand per
aangetekend schrijven in kennis te stellen van hun uittreding.

Art. 7. De ontslaggevende, uitgesloten of wegens schorsing
uittredende leden evenals hun erfgenamen hebben geen enkel recht
op het bezit van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de
bijdragen gestort door hen of door hun lastgevers niet terugeisen.
Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch
plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.

Art. 8. Leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

TITEL III. — Bestuur, raad van beheer

Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste drie leden, benoemd door de algemene vergadering
en te allen tijde door deze afzetbaar.

De beheerders oefenen hun mandaat gratis uit.

Art. 10. Beheerders worden verkozen voor onbepaalde duur.

Art. 11. De raad kan uit zijn leden een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester of enig andere functionaris aanduiden.

Art. 12. De raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter
of door twee beheerders. Hij mag slechts uitspraak doen indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn beslissingen worden getroffen bij drievierde meerderheid
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen en bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De beslissingen worden opgenomen in PV’s, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris, en bewaard in een speciaal register.
De uittreksels welke men ervan dient te geven, hetzij in rechte, hetzij
elders, worden getekend door de voorzitter of door twee beheer-
ders.

Art. 13. De raad van beheer heeft in zijn bevoegdheid al de
handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging in de
ruimste zin genomen.

Art. 14. Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging verte-
genwoordigd door de raad van beheer.

Art. 15. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging
geldig vertegenwoordigd door de raad van beheer en bovendien
door de gezamenlijke handtekening van twee beheerders in functie
wanneer het gaat over :

a) Vervreemdingen onder kosteloze titel, schenkingen, giften en
toelagen wanneer deze 25 000 EUR , overtreffen.

b) Vervreemdingen onder bezwarende titel zonder contante beta-
ling : uitleningen en iedere andere vorm van kredietverlening.

c) Aankopen op krediet, ontleningen en iedere vorm van verbin-
tenis op krediet.

d) Afstand doen van eender welk recht, transacties, handlich-
tingen.

Art. 16. De raad van beheer kan een afgevaardigd beheerder
aanstellen voor het dagelijks beheer van de vereniging.

TITEL IV. — Algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is het opperste gezag van de
vereniging, samengesteld uit alle actieve leden van de v.z.w., welke
gelijk stemrecht hebben. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid :

1. De wijzigingen aan de statuten van de vereniging.
2. De benoeming en het ontslag van beheerders.
3. De goedkeuring van de begroting en de rekeningen.
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4. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
5. De uitsluiting van de leden.
6. Al de beslissingen, die de grenzen overschrijden van de

wettelijke aan de raad van beheer opgedragen bevoegdheden.
7. De raad van beheer ertoe machtigen zijn bevoegdheden over te

dragen aan derden.
8. De bestemming van de goederen bepalen bij ontbinding van

de vereniging.
9. Het eventueel vaststellen van een huishoudelijk reglement.

Art. 18. Er moet tenminste elk jaar in de maand april een
algemene vergadering gehouden worden. Een buitengewone alge-
mene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang van
de vereniging het eist. Ze moet gehouden worden wanneer
tenminste één vijfde van de leden het aanvragen. Elke vergadering
wordt gehouden op de dag, uur en plaats aangeduid op de
bijeenroepingsbrief. Al de leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

Art. 19. De bijeenroepingen worden door de raad van beheer
gedaan bij geschreven of elektronische mededeling aan elk van de
leden gericht, ten minste acht dagen vóór de vergadering, en
ondertekend door de voorzitter of een beheerder. De uitnodiging
bevat de agenda. De vergadering kan evenwel beraadslagen over
punten welke niet vervat zijn in de agenda.

Art. 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer of door een beheerder door hem aangeduid.
De voorzitter duidt de secretaris aan.

Art. 21. Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op en deel te
nemen aan de vergadering hetzij persoonlijk, hetzij door volmacht
verleend aan gelijk welke door hem gekozen mandataris, lid van de
vereniging. Alle leden hebben gelijk stemrecht, ieder beschikt over
één stem.

Art. 22. In algemene regel is de vergadering geldig samenge-
steld, welke ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij gewone meer-
derheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is deze
van de voorzitter beslissend.

In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel, worden de
beslissingen van de vergadering welke wijzigingen van de statuten,
uitsluitend van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging
meebrengen, slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van
aanwezigheid, meerderheid en eventueel rechterlijke homologatie
door artikel 8, 12 en 20 van de wet vereist.

Art. 23. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in PV’s getekend door de voorzitter en de secretaris,
alsook door de leden die het vragen.

De in rechte of elders voor te brengen uittreksels daarvan worden
getekend door de voorzitter van de raad van beheer of door twee
beheerders.

Die uittreksels worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die
het aanvraagt, mits deze zijn wettig belang doet blijken.

TITEL V. — Financieel beleid

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Rekeningen en begrotingen worden door de raad van beheer

voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene verga-
dering.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 25. In geval van ontbinding, duidt de algemene vergadering
één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheid en de
wijze van bezoldiging.

Art. 26. Bij ontbinding van de v.z.w. zal het actief, na aftrek van
het passief, ter beschikking gesteld worden van de v.z.w. Sint-
Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde te Lier; bij ontstentenis
hiervan aan de v.z.w. Gasthuiszusters Augustinessen van Lier,
indien deze laatste op het moment van bestemming van het netto
actief vermogen niet of niet meer blijkt te bestaan of indien zij de
bestemming niet aanvaardt, aan een christelijk geı̈nspireerde vereni-
ging zonder winstoogmerk met een doel welk zo dicht mogelijk
aanleunt bij het doel zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.

Art. 27. Voor alle zaken niet in de huidige statuten voorzien,
worden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald
de wet van 27 juni 1921, gevolgd.

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de buiten-
gewone vergadering gehouden te Lier, op 6 december 2000.

RAAD VAN BEHEER
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de artikelen 9 tot

16 van de statuten tot beheerders benoemd :
1. Van Meerbergen, Maria-Thérèsia, wonende te 2500 Lier,

Kapucijnenvest 6.
2. Eeckhout, Liliane, wonende te 2500 Lier, Kapucijnenvest 16.
3. Van Hoof, Godelieve, wonende te 2500 Lier, Kapucijnenvest 16.
4. Van Tendeloo, Mathilda, wonende te 2500 Lier,

Kolveniers- — Vereffening vest 20.
5. Boeckx, Nancy, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat

14, bus 2.
6. Boeckx, Aloı̈s, wonende te 2243 Pulle, Dennenlaan 11.
7. De Herdt, Guido, wonende te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 359.
8. de Stycker, Jacques, wonende te 2500 Lier,

Mechelsesteen- — Vereffening weg 92.
Dezen hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : Van Meerbergen, Maria-Thérèsia.
Secretaris-penningmeester : De Herdt, Guido.
Zij hebben aangesteld tot afgevaardigd beheerder belast met het

dagelijks bestuur, onder meer met een geldig handtekening tegen-
over financiële instellingen : de heer De Herdt, Guido.

Lier, 6 december 2000.

Voor eensluidend uittreksel :

(Get.) De Herdt G.,
secretaris-penningmeester.

N. 2059 (24212 — 24212P)
Tai Chi & Relaxation Projects

1040 Bruxelles
Identificatienummer : 2059/2001

STATUTEN

Ondergetekenden :
1. Clerckx Patrick, sportfunctionaris, wonende in Kambergen 9,

3560 Lummen;
2. Clerckx Gert, bediende, wonende in Generaal Bernheimlaan 29,

1040 Brussel;
3. Clerckx Kris, student, wonende in Generaal Bernheimlaan 29,

1040 Brussel,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, met de hiernavolgende statuten.

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Tai Chi & Relaxation
Projects », vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2. De vereniging is gevestigd te Etterbeek, Generaal Bern-
heimlaan 29.

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel : de promotie van een
zinvolle, gezonde en animerende vrijetijdsbesteding. De vereniging
kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit
doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald,
onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in
huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige over-
eenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het
kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de
vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5. De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan werkende leden.
De v.z.w. telt tenminste drie werkende leden.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke
persoon of rechtspersoon, die door de raad van Beheer als zodanig
wordt aanvaard. Potentieel werkende leden kunnen zich per brief-
wissel bij de beheerders kandidaat stellen.

Art. 7. Het jaarlijkse lidgeld. Door de leden is geen bijdrage
verschuldigd.

Art. 8. Elk lid kan ten alle tijden uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per aangetekend schrijven aan de beheerraad ter
kennis worden gebracht.
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Art. 9. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvol-
gers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte
bijdragen of gedane inbrengsten.

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van Beheer
van tenminste drie beheerders, al dan niet lid van de vereniging. Zij
worden benoemd door de Algemene vergadering en zijn te allen
tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder
worden binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekend gemaakt.

Art. 11. De beheerders worden voor onbepaalde duur benoemd.
Zo door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal beheerders is

teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de
beheerders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voor-
zien.

Art. 12. § 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter
en een secretaris. De voorzitter of de secretaris roepen de raad
bijeen. De voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval van afwe-
zigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten door de oudste
van de beheerders.

§ 2. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft
van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van
diegene die hem vervangt, doorslaggevend. Van elke vergadering
worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de
secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere
akten worden geldig ondertekend door de secretaris of een
beheerder.

Art. 13. § 1. De raad van Beheer leidt de zaken van de vereni-
ging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. De raad kan zelfs alle daden van beschikking
stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om
niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het
lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen
van hypotheken,...

§ 2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig
verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee beheer-
ders. Beheerders die namens de raad van beheer optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

De raad van beheer kan voor bepaalde handelingen en taken, en
voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid, of zijn verant-
woordelijkheid overdragen aan één of meer van de beheerders of
zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.

§ 3. De raad vaardigt een huishoudelijk reglement uit zo hij dit
nodig oordeelt.

Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van Beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op
de algemene vergadering.

Art. 15. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :
het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de
beheerders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 16. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
Beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste éénmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een
door de raad van Beheer te bepalen datum.

§ 2. Alle werkende leden worden bij gewone brief uitgenodigd
op de algemene vergadering en dat tenminste 7 dagen voor de
vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter
of de secretaris. Ze vermeldt dag, plaats en uur.

§ 3. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de
raad van beheer. De algemene vergadering kan op geldige wijze een
beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld zijn.

Art. 17. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoor-
digde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

§ 2. Ingeval van wijzigen van de statuten, van uitsluiting van een
lid of van ontbinding van de vereniging zal de in de wet voorge-
schreven procedure worden nageleefd. Het betreft respectievelijk de
artikels 8, 12 en 20.

De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten
alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan
bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden
van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging
kan worden besloten tenzij met ene meerderheid van twee derden
der stemmen. Echter, wanneer de wijziging één der doeleinden
betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig
wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden éénparig
goedgekeurd wordt. Zijn twee derden van de op de eerste verga-
dering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen, welk
het getalaanwezige leden ook zij, deze beslissing moet echter door
de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.

Aan elk lid ener vereniging zonder winstgevend doel staat het
vrij uit de vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag
bij de beheerders. Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdragen
niet uitbetaalt, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van
een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerder-
heid van twee derden der stemmen uitgesproken worden. Het lid,
dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak
op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de
door hem betaalde bijdragen, tenzij het anders is bepaald door de
statuten.

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding der
vereniging uitspreken wanneer twee derden van hare leden
aanwezig zijn. Wordt aan dit vereiste niet voldaan, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden; door deze wordt
geldig beraadslaagd, welk het aantal aanwezige leden ook zij. Geen
beslissing wordt aangenomen, zo zij met de meerderheid van twee
derden der aanwezige leden verenigt. Elke beslissing betreffende de
ontbinding, genomen door ene vergadering waarop met twee
derden van de leden aanwezig zijn, moet door de burgerlijke
rechtbank bekrachtigd worden.

Art. 18. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de secretaris of een beheerder, en ze
worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan
worden ondertekend door de secretaris of een beheerder.

Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het
recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de
dag van de oprichting tot 31 december van dit jaar. De raad van
Beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter
goedkeuring voor en legt aan de algemene vergadering.

Art. 20. Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding
en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene verga-
dering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in
artikel 19 §2 en §3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan de Rechtbank, een of meer veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 21. In geval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Art. 22. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk, de algemene
wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken
ter zake.

Aldus opgemaakt te Brussel, op 19 november 2000.

(Get.) Kris Clerckx, P. Clerckx, Gert Clerckx.

RAAD VAN BEHEER

De algemene vergadering heeft tijdens de oprichtingsvergadering
en overeenkomstig de statuten de volgende personen aangesteld tot
beheerders :

Kris Clerckx, student, wonende in Gen. Bernheimlaan 29 te
1040 Brussel, voorzitter.

Patrick Clerckx, sportfunctionaris, wonende in Kambergen 9 te
Lummen, secretaris.
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Gert Clerckx, bediende, wonende in Gen. Bernheimlaan 29 te
1040 Brussel.

Deze beheerders zijn benoemd voor onbepaalde termijn.
Brussel, 19 november 2000.

Voor echt verklaard uittreksel :

(Get.) Kris Clerckx, P. Clerckx, Gert Clerckx.

N. 2060 (25239)
K.S.K. Roeselare

Diksmuidsesteenweg 374
8800 Roeselare

Identificatienummer : 9208/78

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
24 augustus 2000, om 19 uur, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing : De vergadering stelt vast dat de leden correct
en tijdig werden uitgenodigd op de algemene vergadering en dat
ze bijgevolg rechtsgeldig kan beslissen.

Tweede beslissing : Er worden geen ontslagen genotuleerd.
Zesde beslissing : Aanstellen vereffenaar.
6. 1. Aanstellen vereffenaar.
De vergadering beslist unaniem om de v.z.w. K.S.V. Roeselare,

Diksmuidsesteenweg 374, 8800 Roeselare, aan te stellen als veref-
fenaar. Deze laatste aanvaardt zijn mandaat. Hiertoe zal de voor-
zitter en één der ondervoorzitters deze notulen ondertekenen ter
kennisname.

6. 2. Overdracht patrimonium.
De statuten van onze v.z.w. voorzien dat bij ontbinding het

patrimonium overgedragen wordt aan een vereniging met een
gelijkaardig doel als de bestaande vereniging. In dit kader stellen
we dan ook voor om overeenkomstig de goedgekeurde fusie-
overeenkomst en bondsreglementering het patrimonium van onze
vereniging over te dragen aan de v.z.w. K.S.V. Roeselare. Is hierin
tussengekomen de v.z.w. K.S.V. Roeselare d.m.v. haar voorzitter en
één der ondervoorzitters, die conform de goedgekeurde fusie-
overeenkomst de overdracht aanvaardt.

De vergadering beslist unaniem om de overdracht goed te keuren.
6. 3. Sluiting der vereffening.
De voorzitter stelt expliciet dat de vereffening nog niet kan

gesloten worden gezien de hangende juridische geschillen dewelke
nog lopende zijn. De afloop van deze processen zullen dan ook
opgenomen worden in de overdracht van het patrimonium.

(Get.) Alberic Van Eeckhout,
voorzitter.

N. 2061 (25620 — 25620P)
« Enzoen »

Chaussée d’Ixelles 206
1050 Bruxelles

Numéro d’identification : 2061/2001

STATUTS
Entre les soussignés :

Pierre-Yves Bolus, employé, domicilié avenue Jean Volders 29 à
1060 Bruxelles;

Dominique Piccinato, employé, domicilié chaussée de Wavre 21 à
1050 Bruxelles;

Enzo Piccinato, artiste, domicilié chaussée d’Ixelles 206 à
1050 Bruxelles,
tous de nationalité belge, il a été convenu de constituer une
association sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme
suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Dénomination, siège
Article 1er. L’association est dénommée : « Enzoen ». Son siège

social est établi provisoirement à 1050 Bruxelles, chaussée
d’Ixelles 206, ou en tout autre endroit à désigner par le conseil
d’administration.

L’association peut établir des succursales ou dépendances partout
ailleurs en Belgique.

Objet social

Art. 2. L’association a pour objet le soutien à la création artistique
et aux nouvelles formes d’expression. Dans ce but, l’association
s’intéressera ou participera aux mesures de toute nature, instru-
ments et structures d’études, de formation, d’information, de coor-
dination, de production susceptibles de favoriser le développement
des arts et des idées. L’association stimulera les activités de ses
membres par la mise à disposition, à moindre frais, d’infrastructures
techniques, de moyens de diffusion des idées et des projets d’expo-
sition, ou de tout autre moyen qu’elle jugera approprié.

Durée

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut être dissoute en tout temps par une décision de l’assemblée
générale.

TITRE II. — Associés

Catégories d’associés

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre des associés n’est pas limité, mais
ne peut être inférieur à trois. Toute personne physique ou morale
peut devenir membre de l’association. Sans préjudice des disposi-
tions prévues aux articles 16 et suivants, les membres effectifs et les
membres adhérents jouissent des mêmes droits.

Membres effectifs

Art. 5. Sont membres effectifs, les comparants au présent acte,
ainsi que tout membre adhérent qui, présenté par deux associés, est
admis en qualité de membre effectif par une décision de l’assemblée
générale réunissant deux tiers des voix présentes ou représentées.

Membres adhérents

Art. 6. Pour être membre adhérent, le candidat doit adresser une
demande au conseil d’administration qui en délibère à sa plus
prochaine réunion et décide à la majorité des voix émises par les
administrateurs présents ou représentés. La décision ne doit pas être
motivée et est sans appel.

Démissions, exclusions

Art. 7. Tout associé peut, à tout moment, démissionner de l’asso-
ciation. Les associés peuvent être exclus par décision de l’assemblée
générale dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du
27 juin 1921. Est réputé démissionnaire, l’associé effectif ou adhérent
qui ne paie pas sa cotisation ou son droit d’entrée dans le mois du
rappel qui lui est adressé par lettre recommandée. L’associé démis-
sionnaire ou exclu et les ayants droit de l’associé décédé ne peuvent
prétendre à aucun remboursement de droit d’entrée, ni à aucun
droit quelconque sur le fonds social. Ils ne peuvent exiger, ni extrait,
ni présentation de comptes, ni demander inventaire ou requérir
l’apposition des scellés. Le conseil d’administration peut suspendre,
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.

TITRE III. — Ressources, cotisations

Ressources

Art. 8. Les ressources de l’association sont constituées par les
cotisations et les droits d’entrée de ses membres effectifs et adhé-
rents, les libéralités et subventions dont elle ferait l’objet, ainsi que
les sommes perçues à l’occasion des services qu’elle peut rendre.

Cotisations

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le conseil
d’administration. Il sera au maximum de cinquante euros par an.
Pour les personnes morales, le montant du droit d’entrée est fixé
par décision du conseil d’administration. Il sera au maximum de
cent mille euros.

TITRE IV. — Administration

Conseil d’administration

Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois membres au moins, choisis parmi les
membres effectifs. Le nombre des administrateurs est fixé par
l’assemblée générale qui les nommera pour un terme d’un an
renouvelable et en tout temps révocable.
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Composition du conseil

Art. 11. Le conseil est composé des administrateurs nommés par
l’assemblée générale. Il est chargé de la gestion journalière de
l’association. Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de
l’association le commande ou à la demande de deux administra-
teurs.

Délibération du conseil

Art. 12. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de
ses membres est présente ou représentée. Chaque administrateur
peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à
la réunion. Les décisions se prennent à la majorité simple des
membres présents ou représentés. Il est tenu un registre des procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration. Pouvoir du
conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour accomplir tous les actes utiles à la réalisation de l’objet
social. Il peut, notamment, sans que cette énumération soit limita-
tive, faire passer tout acte et tout contrat; transiger, compromettre,
acquérir, échanger, vendre tout bien meuble et immeuble; hypothé-
quer, emprunter, conclure des baux de toute durée; accepter tous
legs, subvention, donation, transfert et dépôt renoncer à tout droit;
conférer tout pouvoir à des mandataires de son choix, associés ou
non, représenter l’association en justice, tant en demandeur qu’en
défenseur. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de
l’association; fixer ses rémunérations; recevoir et retirer toute
somme et valeur; ouvrir tout compte en banque; effectuer sur les
dits comptes toute opération; retirer à la poste, aux douanes, aux
chemins de fer, tout pli ou tout colis; encaisser tout mandat ou
assignation postale. Le conseil peut déléguer des pouvoirs déter-
minés, soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à des tiers.

Engagement de l’association

Art. 14. Pour tous les actes relevant de la gestion journalière de
l’association, celle-ci est valablement engagée à l’égard des tiers
sous la seule signature d’un administrateur. Pour les actes autres
que ceux relevant de la gestion journalière, et sauf délégation
spéciale, la signature de deux administrateurs est requise.

Responsabilité des administrateurs

Art. 15. Les administrateurs ne contractent en raison de leurs
fonctions aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

TITRE V. — Assemblée générale

Composition

Art. 16. L’assemblée générale est composée de tous les associés
effectifs et adhérents. Toutefois, seuls les associés effectifs disposent
du droit de vote.

Pouvoirs, réunions

Art. 17. L’assemblée générale a les pouvoirs qui sont déterminés
par la loi et les présents statuts. Il doit être tenu au moins une
assemblée générale ordinaire par an au siège social de l’association
ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. L’assemblée est
présidée par un administrateur désigné par ses collègues.

Délibérations

Art. 18. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement,
l’assemblée générale est valablement réunie quel que soit le nombre
des associés présents ou représentés et les décisions se prennent à la
majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est
prépondérante.

Décisions

Art. 19. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des procès-verbaux signé par deux administra-
teurs. Ce registre est conservé au siège social où chacun des
membres peut en prendre connaissance, sans déplacement.

Règlement d’ordre intérieur

Art. 20. Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée
générale peut établir ou modifier un ou plusieurs règlements
d’ordre intérieur.

TITRE VI. — Comtes annuels, budget

Exercice social

Art. 21. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre. Les livres et comptes sont clôturés à
l’expiration de chaque exercice social et présentés en même temps
que le budget par le conseil d’administration à l’assemblée générale
ordinaire.

TITRE VII. — Dissolution, liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale nomme au moins deux liquidateurs, détermine leurs pouvoirs
et indique l’affectation à donner à l’avenir de l’actif net. Cette
affectation devra obligatoirement être réalisée en faveur d’un orga-
nisme poursuivant un but aussi proche que possible que celui de
l’association.

TITRE VIII. — Dispositions diverses

Art. 23. Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les
présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la loi
du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Nomination

Art. 24. L’assemblée générale de ce jour nomme en qualité
d’administrateurs les fondateurs de l’association, à savoir :

M. Pierre-Yves Bolus, domiciliée à Bruxelles.
M. Dominique Piccinato, domicilié à Bruxelles.
M. Enzo Piccinato, domiciliée à Bruxelles.

Fait à Bruxelles, le 1er janvier 2001.

(Signé) Pierre-Yves Bolus, Dominique Piccinato, Enzo Piccinato.

N. 2062 (25112 — 25112P)
Le Tremplin

6700 Arlon

Numéro d’identification : 2062/2001

STATUTS

En vue du transfert conventionnel des activités de la maison
d’accueil de l’a.s.b.l. « Passage Six » vers une nouvelle a.s.b.l.
nommée « Le Tremplin ».

Les soussignés, membres fondateurs;
Bernard Brogniet, rue de l’Ecole Communale 2, 6741 Meix-le-Tige.
Jean-Jacques Slegten, route de Neufchateau 475, 6700 Arlon.
Florimond Kraus, rue Albert Ier 72, 6780 Buvange.
Véronique Faes, avenue de Longwy 352, 6700 Arlon.
Anne-Laurence Dewolf, avenue Le Marinel, 1040 Bruxelles.
Anne Binet, représentant le CEPPST, rue Léon Castillon 86,

6700 Arlon.
Jean-Pol Chleide, rue du Palais de Justice 10, 6700 Arlon.
Annette Pettinger, rue du Bausite 73, 6700 Arlon.
Nelly Detroux, rue Lackman 9, 6741 Saint-Léger.
Marc Holtz, Bodange 8, 6637 Fauvillers.
Décident la création de l’association sans but lucratif « Le Trem-

plin » - Maison d’accueil, avenue Victor Tesch 75, 6700 Arlon, dont
les statuts figurent ci-après (il s’agit des mêmes statuts que les
statuts initiaux de « Passage Six » a.s.b.l. maison d’accueil).

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet

Article 1er. L’association est dénommée : « Le Tremplin ».

Art. 2. L’association est fixé avenue Victor Tesch 75, 6700 Arlon.

Art. 3. Son objet est de promouvoir l’accueil et la réinsertion
sociale de toute personne qui, pour des motifs familiaux, profes-
sionnels, culturels, psychologiques ou judiciaires présente de graves
difficultés d’insertion sociale.

Elle pourra poser tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

L’association pourra posséder en jouissance ou en propriété, tout
bien estimé nécessaire à la réalisation de son objet et poser toute
convention utile avec des pouvoirs publics, des particuliers ou
institutions privées.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.
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TITRE II. — Associés

Art. 5. Le nombre de membres est illimité. Son minimum ne peut
être inférieur à trois.

Est membre de l’association : toute personne, physique ou
morale, qui marque son adhésion aux présents statuts et présentée
par deux membres au conseil d’administration qui les soumet à
l’assemblée générale. Ces personnes sont acceptées en qualité de
membres par l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux
tiers des voix présentes ou représentées.

Pour maintenir un lien cohérent avec l’association « La Toupie »,
l’assemblée générale de l’a.s.b.l. « Le Tremplin » comprendra au
moins 10 % de personnes ayant aussi la qualité de membre de
l’a.s.b.l. « La Toupie ».

De plus, un membre de l’a.s.b.l. « Le Tremplin », désigné par son
conseil d’administration, siégera au conseil d’administration de
l’a.s.b.l. « La Toupie ».

Inversement, un membre du conseil d’administration de « La
Toupie » siègera au conseil d’administration de l’a.s.b.l. « Le Trem-
plin ».

Les conditions de démission et d’exclusion des membres sont
celles fixées par l’article 12 de la loi du 27 juin 1921.

Les membres démissionnaires, exclus ou défunts, ainsi que leurs
ayants droit, n’ont aucun droit à faire valoir sur l’avoir social et ne
peuvent prétendre au remboursement des cotisations versées ou
échues.

La cotisation est fixée chaque année par le conseil d’administra-
tion. Le montant maximum de la cotisation est de BEF 1 000 par an.

TITRE III. — Assemblée générale

Art. 6. L’assemblée générale est composée de tous les membres.
Elle est présidée par le président du conseil d’administration.

Art. 7. Les attributions de l’assemblée générale comportent le
droit de :

modifier les statuts et prononcer la dissolution de l’association en
se conformant aux dispositions légales en la matière;

nommer ou révoquer les administrateurs;
approuver les comptes et les budgets;
admettre et exclure un membre;
nommer un comité de trois personnes chargé de participer à la

concertation et de l’arbitrage pour toutes les questions touchant aux
relations avec l’a.s.b.l. « La Toupie ». Ce comité est nommé par
l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration;

exercer tout autre pouvoir dérivant de la loi et des statuts.

Art. 8. Les membres sont convoqués aux assemblées générales
par le conseil d’administration qui fixe l’ordre du jour. Ils peuvent
s’y faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne
pourra porter qu’une seule procuration. Tous les membres ont un
droit de vote égal, chacun d’eux disposant d’une voix.

Les convocations sont faites par lettre missive, déposée à la poste
dix jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Elles contien-
nent l’ordre du jour.

Art. 9. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’adminis-
tration lorsqu’un cinquième des membres de celle-ci en fait la
demande. De même, toute proposition signée par un vingtième des
membres doit être portée à l’ordre du jour à condition d’être
communiquée au conseil d’administration au moins un mois avant
la date de l’assemblée générale.

Art. 10. L’assemblée générale peut valablement délibérer à la
majorité des membres présents ou représentés. Les résolutions sont
prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

Art. 11. L’assemblée générale ne peut valablement, délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921, relative
aux a.s.b.l.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans des procès-verbaux, signés par le président et un administra-
teur, et conservés au siège social, où tous les membres peuvent en
prendre connaissance. Ces décisions sont, éventuellement portées à
la connaissance des tiers par lettre à la poste.

Toute modification des statuts doit, être publiée dans le mois de
sa date, aux annexes au Moniteur belge. Il en est de même de toute
nomination, démission ou révocation d’administrateurs.

TITRE IV. — Administration et gestion

Art. 13. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé de trois administrateurs au moins, nommés parmi
ses membres par l’assemblée générale et en tout temps, révocables
par elle. L’a.s.b.l. « Le Tremplin » accepte la présence au sein de son
conseil d’administration, la présence d’un membre représentant le
conseil d’administration de l’a.s.b.l. « La Toupie », ce membre est
nommé et mandaté par le conseil d’administration de l’a.s.b.l. « La
Toupie ».

Inversement, le conseil d’administration de l’a.s.b.l. « Le Trem-
plin » nomme un membre de son conseil d’administration pour
siéger au sein du conseil d’administration de l’a.s.b.l. « La Toupie »
qui accepte ce membre.

Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres
est présente ou représentée. En cas d’égalité, la voix du président
du conseil est prépondérante.

Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont élus pour
quatre années, ils sont rééligibles. En cas de vacance au cours d’un
mandat, l’administrateur provisoire nommé pour y pourvoir achève
le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 15. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’a.s.b.l., à l’exclusion
de ceux qui sont réservés par la loi ou les présents statuts, à la
compétence de l’assemblée générale.

Art. 16. Les membres du conseil d’administration, désignent
entre eux un président, ainsi qu’un secrétaire et un trésorier. Le
conseil d’administration peut confier, sous sa responsabilité, la
gestion journalière de l’association, avec la signature y afférente, à
un ou plusieurs administrateurs délégués ou à un tiers.

Art. 17. Les actes qui engagent l’a.s.b.l., autre que ceux de
gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du Conseil d’Administration, par trois administrateurs, qui n’ont
pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 18. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 19. La proportion de membres du personnel au sein du
conseil d’administration ne peut dépasser un tiers. De plus, les
membres du personnel n’ont pas de voix délibératives pour les
décisions relatives à la gestion du personnel.

TITRE V. — Dispositions diverses

Art. 20. L’assemblée générale peut adopter, modifier ou abroger
un règlement d’ordre intérieur.

Art. 21. L’exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.

Art. 22. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exer-
cice en cours sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale
qui se tiendra chaque année dans le courant du premier trimestre.

Art. 23. L’assemblée générale désigne un vérificateur chargé de
vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un rapport
annuel.

Le vérificateur est nommé pour un an et est rééligible.

Art. 24. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
détermine l’affectation à donner à l’avoir social. Cette affectation
doit obligatoirement être faite en faveur d’uvres ou d’institutions
poursuivant un objet similaire ou comparable. Ces décisions, ainsi
que les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront
publiés au Moniteur belge.

Art. 25. L’assemblée générale élit comme administrateur, les
membres fondateurs désignés ci-avant.

Art. 26. La présente a.s.b.l. « Le Tremplin » fonctionnera à dater
du 1er janvier 2001 sa création prendra effet à partir de cette date.

Fait à Arlon, le 23 novembre 2000.

(Suivent les signatures.)
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NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale du 23 novembre 2000

Conformément à l’article 26 des statuts de l’a.s.b.l. « Le Tremplin »
Maison d’accueil, les administrateurs suivants ont été nommés :

Bernard Brogniet, rue de l’Ecole Communale 2, à 6747 Meix-le-
Tige.

Jean-Pol Chleide, rue du Palais de Justice 10, à 6700 Arlon.
Mme Annette Pettinger, rue du Beausite 73, à 6700 Arlon.
Mme Nelly Detroux, rue Lackman 9, à 6741 Saint-Léger.
Mme Anne-Laurence Dewolf, avenue Le Marinel, à

1040 Bruxelles.
Marc Holtz, Bodange 8, à 6637 Fauvillers.
Véronique Faes, avenue de Longwuy 352, à 6700 Arlon.
Jean-Jacques Slegten, route de Neufchateau 475, à 6700 Arlon.
Florimond Kraus, rue Albert Ier 72, à 6780 Buvange.
Anne Binet, mandatée par le Centre d’Education permanente des

Travailleurs, rue Léon Castillon 86, à 6700 Arlon.

N. 2063 (24165)
Vrijzinnig Jeugdhuis « De Kim », afgekort : VJH « De Kim »

Langestraat 44a
8400 Oostende

Identificatienummer : 4589/68

NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering, bijeengekomen op vrijdag 18 febru-
ari 2000, beslist de volgende wijziging van de statuten :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vrijzinnig Jeugdhuis
« De Kim » v.z.w., in afgekorte vorm : VJH « De Kim » v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd Langestraat 44a,
te 8400 Oostende.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel in de mate van haar finan-
ciële middelen, culturele, opvoedkundige en ontspannende activi-
teiten te organiseren en de morele begeleiding en opvoeding van de
jeugd te bevorderen vanuit een vrijzinnig linkse visie met een open
pluralistische werking. Hierbij zal zoveel mogelijk gestreefd worden
vooral ook de niet georganiseerde jongeren in de werking op te
nemen.

Art. 4. Zowel de interne werking als de globale doelstellingen
van de georganiseerde activiteiten dienen gericht te zijn op het
ondersteunen van de democratische basisprincipes, met respect
voor de minderheden.

Art. 5. Om hoger vermelde doelen te bereiken mag de vereni-
ging alle activiteiten organiseren voor zover ze niet in strijd zijn met
de geest van de doelstellingen van de vereniging en met de wet op
de v.z.w.’s.

Art. 6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 7. Lid worden van de vereniging houdt in dat men de in
artikel 3 & artikel 4 vermelde principes onderschrijft.

Art. 8. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone leden,
werkende leden en effectieve leden.

Art. 9. Men wordt werkend lid door effectief bij te dragen aan
de uitbouw van zowel de interne werking als de georganiseerde
activiteiten. De modaliteiten om als werkend lid erkend te worden,
worden omschreven in het huishoudelijk reglement.

Art. 10. Men wordt effectief lid als men uitdrukkelijk in de
algemene ledenvergadering te kennen heeft gegeven als effectief lid
opgenomen te willen worden. Bij de volgende algemene vergade-
ring heeft men als effectief lid stemrecht.

Art. 11. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten
minste vijf bedragen. Op de algemene ledenvergadering wordt de
lijst van de effectieve leden voorgesteld. Deze lijst wordt dan door
de algemene vergadering geactualiseerd en goedgekeurd waarbij de
meerderheid van stemmen volstaat om dan bij de griffie neergelegd
te worden.

Art. 12. Uitsluiting van effectieve leden gebeurt op de wijze
bepaald in artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 13. De bijdrage van de leden wordt jaarlijks door de alge-
mene vergadering vastgesteld. Zij mag echter niet meer dan
BEF 1 000 te bedragen.

TITEL III. — Beheer

Art. 14. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer
met ten minste drie beheerders, effectieve leden van de vereniging.

Het mandaat van de beheerraad duurt twee jaar. De raad van
beheer kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en desgewenst een ondervoorzitter. De beheerraad
kan een kandidaat-beheerder coöpteren na schriftelijke aanvraag.
Op elke jaarlijkse vergadering moeten deze gecoöpteerde leden
door de beheerraad aan de algemene vergadering ter stemming en
bekrachtiging voor een effectief mandaat voorgesteld worden.

Art. 15. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling. De raad is bevoegd om alle handtekeningen van beheer
te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en
bezoldiging van het personeel en het opstellen van het huishoude-
lijk reglement. Deze laatste dient ter goedkeuring voorgelegd aan
de algemene medewerkersvergadering.

De raad van beheer is bovendien bevoegd om alle daden van
beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door
deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De
raad van beheer kan op haar verantwoordelijkheid haar bevoegd-
heid overdragen aan één van de beheerders.

Art. 16. Voor alle andere akten dan deze vallen onder het dage-
lijks bestuur, volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee
beheerders.

Art. 17. Ter opvolging van de dagelijkse werking vergadert de
raad van beheer maandelijks. De raad van beheer kan slechts geldig
vergaderen indien de meerderheid van de beheerraadsleden
aanwezig is. De vergaderingen worden voorgezeten door de voor-
zitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter indien deze
functie werd ingelast of door de secretaris en bij diens afwezigheid
door het langst benoemde beheerraadslid. Alle beslissingen worden
bij voorkeur in consensus getroffen of, indien dit niet het geval kan
zijn, door een gewone meerderheid der stemmen. Bij staking der
stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslag-
gevend.

Beslissingen getroffen door de raad van beheer worden, ongeacht
de vorm en procedure waarin ze werden goedgekeurd, aanvaard
en gedragen door alle leden van de raad van beheer.

Art. 18. Naast de geplande maandelijkse beheerraadsvergade-
ringen kunnen eveneens extra raden van beheer en bijzondere raden
van beheer worden samengeroepen. De extra raden van beheer
worden gepland ter afwerking van de agendapunten betreffende
het dagdagelijks beheer van het jeugdhuis. De bijzondere raden
vanbeheer behandelen lange termijnopties, de voorbereiding van de
algemene vergadering en/of de voorbereiding van de door één
vijfde der werkende leden gevraagde algemene medewerkers-
vergadering. Voor deze vergaderingen gelden dezelfde principes
zoals beschreven in artikel 17.

TITEL IV. — De algemene vergadering

Art. 19. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren :

1. De goedkeuring van het verslag van de vorige algemene
vergadering.

2. De wijziging van de statuten van de vereniging.
3. De benoeming en afzetting van de beheerders.
4. De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen.
5. De goedkeuring van het moreel verslag.
6. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
7. Het goedkeuren van de geactualiseerde lijst van effectieve

leden.
8. De uitsluiting van effectieve leden.

Art. 20. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer telkens als het doel of het belang van de vereniging
dit vereist. Dit moet minstens eenmaal per jaar gebeuren, in de loop
van de maand februari.

De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene vergade-
ring bijeen te roepen telkens als ten minste één vijfde van de
effectieve leden dit verzoekt, en wel binnen de maand na de
ontvangst van dit verzoek.
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De effectieve leden worden voor de algemene vergadering opge-
roepen per gewone brief, met opgave van de dagorde, uiterlijk een
maand voor de vastgestelde datum. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats, dag en uur aangeduid in de oproepings-
brief.

Art. 21. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer en bij diens afwezigheid door de onder-
voorzitter indien deze functie werd voorzien of door de secretaris
en bij diens afwezigheid door het langst benoemde beheerraadslid.

Art. 22. De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer.
Deze moet worden aangevuld met agendapunten die door ten
minste één twintigste van de effectieve leden schriftelijk werden
opgegeven en dit uiterlijk veertien dagen voor de datum van de
geplande vergadering.

Art. 23. De algemene vergadering is geldig samengesteld onge-
acht het aantal aanwezige vertegenwoordigde leden. De beslis-
singen worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte
stemmen.

Art. 24. De beslissingen van de algemene vergadering worden
vastgelegd in een verslag dat uiterlijk binnen de maand na de
vergadering in de vereniging ter inzage van alle belangstellenden
wordt bewaard.

TITEL V. — De algemene medewerkersvergadering
Art. 25. Tot de bevoegdheid van de algemene medewerkers-

vergadering behoren :
1. De aanpassing van het huishoudelijk reglement.
2. Alle voorstellen die kunnen bijdragen tot een betere werking

van het jeugdhuis, zowel intern, extern en naar de buitenwereld toe.
Art. 26. De algemene medewerkersvergadering wordt bijeenge-

roepen door de raad van beheer telkens als het doel of het belang
van de vereniging dit vereist.

De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene
medewerkersvergadering bijeen te roepen telkens als ten minste één
vijfde van de leden dit verzoekt, met vermelding van de te
behandelen agenda, en wel binnen de twee weken na de ontvangt
van dit verzoek.

Art. 27. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van beheer en bij diens afwezigheid door de onder-
voorzitter indien deze functie werd voorzien of door de secretaris
en bij diens afwezigheid door het langst benoemde beheerraadslid.

Art. 28. De algemene medewerkersvergadering is geldig samen-
gesteld ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigde leden.
De beslissingen worden genomen, bij voorkeur in consensus en,
indien dit niet het geval is, bij gewone meerderheid der uitgebrachte
stemmen. In geval van staking der stemmen, is de beslissing van de
raad van beheer doorslaggevend.

Art. 29. De beslissingen van de algemene medewerkersvergade-
ring worden vastgelegd in een verslag dat uiterlijk binnen de twee
weken na de vergadering in de vereniging ter inzage van alle
belangstellenden wordt bewaard.

TITEL VI. — Begrotingen en rekeningen
Art. 30. Ten einde haar doel te verwezenlijken, kan de vereniging

alle verrichtingen doen, zoals roerende en onroerende goederen
verkrijgen, verwisselen of vervreemden; huren en verhuren; alle
private en officiële subsidies, tegemoetkomingen, legaten en giften
aanvaarden en verwerven. De opsomming geldt alleen als voor-
beeld en is niet beperkend.

Art. 31. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. Op het einde van het boekjaar worden door de raad
van beheer de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten en de
begroting voor het volgend jaar opgemaakt. Beide worden onder-
worpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering
gehouden in februari.

TITEL VII. — Ontbinding en vereffening
Art. 32. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene

vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 33. In geval van ontbinding zal het actief na aanzuivering
van de schulden, hetzij vrijwillig, hetzij rechterlijk, overgedragen
worden aan andere vrijzinnige jeugdgroeperingen met een gelijk-
aardige strekking en gelijkaardige doelstellingen.

TITEL VIII. — Beheerders en functies
Voorzitter : Johan Brems, leraar, Plakkersstraat 60, te 8400 Oos-

tende.
Ondervoorzitter : Jan Ameel, leraar/consultant, St. Franciscus-

straat 50, 8400 Oostende.
Secretaris : Toni Michiels, onderwijzer, Manitobalaan 19,

8400 Oostende.

Penningmeester : Jeannine Neirynck, bediende, Plakkersstraat 60,
8400 Oostende.

Adjunct-secretaris : Veerle Vandekerkhof, verpleegster, Nieuw-
poortsesteenweg 545, 8400 Oostende.

Beheerder : Tim Christiaens, bediende, Elisabethlaan 336,
8400 Oostende.

Beheerder : Thomas Van den Bon, bediende, Gistelsesteenweg 85,
8400 Oostende.

Oostende, 18 februari 2000.

(Get.) Johan Brems, (Get.) Toni Michiels,
voorzitter. secretaris.
(Volgen de handtekeningen).

N. 2064 (23704)
De Rozentuin

Koning Boudewijnstraat 51
9000 Gent

Identificatienummer : 865/96

ONTSLAG — WIJZIGINGEN STATUTEN — BENOEMINGEN

Bijzondere vergadering van 25 oktober 2000

TITEL I. — Raad van bestuur

Zijn geen leden meer van de Rozentuin v.z.w. :
De Maesschalk, Francine, Voskenslaan 236, 9000 Gent.
Debusschere, Veerle, Carles de Kerkhovenlaan 391, 9000 Gent.
Deze worden vervangen door :
Deslee, Denise, Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent.
Slot, Elisabeth, Bosstraat 60, 9620 Leeuwergem.

Overgangsbepalingen :

Artikel 31. De bijzondere algemene vergadering heeft tot bestuur-
ders gekozen, die het mandaat aanvaarden :

Voorzitter : Deslee, Denise.
Penningmeester : Elisabeth Slot.
Secretaris : Huguette De Poortere.

TITEL II. — Doel

Artikel 3. Het doel wordt omschreven als volgt :
Sociaal, cultureel, educatief, in het bijzonder voor kinderen,

adviseren in het gezond zijn en gezond blijven, coördinerend
ontmoetingscentrum.

Verder geen wijzigingen.

(Volgen de handtekeningen).

N. 2065 (26161)
Wildbeheereenheid Wulfsberg-Hollendries,
afgekort : « W.B.E. Wulfsberg-Hollendries »

8580 Avelgem
Identificatienummer : 12617/96

WIJZIGING STATUTEN

Artikel 18. Erkenning Inter-WBE-overeenkomst.
« Alle leden en kandidaat-leden van de WBE verbinden er zich

toe om al hun geschillen te onderwerpen aan de geschillen- en
arbitrageregeling zoals opgenomen in de Inter-W.B.E.-
overeenkomst van het Provinciale Comité Inter-WBE West-
Vlaanderen en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering
van het Provinciale Comité Inter-WBE West-Vlaanderen.

Ieder lid en kandidaat lid van de WBE kan op schriftelijk verzoek,
gericht aan de voorzitter van de WBE, inzage krijgen van het
vigerende geschillen- en arbitragereglement op de zetel van de
WBE ».
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N. 2066 (25079)
Jeunes Entreprises Coordination

Wallonie-Bruxelles

Rue Docteur Elie Lambotte 10
1030 Bruxelles

Numéro d’identification : 24123/96

MODIFICATION DE DÉNOMINATION
NOUVEAUX STATUTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION — POUVOIRS

L’assemblée générale du 16 novembre 2000 a apporté les modifi-
cations suivantes au nom de l’a.s.b.l., ainsi qu’aux statuts :

L’a.s.b.l. « Jeunes Entreprises Coordination Wallonie Bruxelles »
modifie son appellation en « Les Jeunes Entreprises » et modifie ses
statuts pour adopter comme statuts ce qui suit :

Dénomination, siège, objet

Article 1er. Sous la dénomination de « Les Jeunes Entreprises »,
il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du
27 juin 1921 et par les présents statuts.

Art. 2. L’association a son siège en Wallonie ou à Bruxelles, en
un lieu fixé par le conseil d’administration.

Art. 3. L’association a pour objet d’initier les jeunes Wallons et
Bruxellois à la vie des entreprises, avec l’aide principalement de
conseillers bénévoles, de manière à les entraîner à prendre des
initiatives et à assumer des responsabilités réelles.

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son
concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet, notam-
ment en gérant les questions d’intérêt commun aux associations
« Jeunes Entreprises de Wallonie » et « Jeunes Entreprises de la
région bruxelloise ».

Art. 4. L’association est neutre sur les plans politique, philoso-
phique et religieux.

Associés

Art. 5. L’association est composée de membres adhérents et de
membres effectifs. Le nombre de membres effectifs ne peut pas être
inférieur à trois.

Art. 6. Peuvent devenir membres effectifs, les personnes qui
exercent en Wallonie et Bruxelles les plus hautes responsabilités
dans la réalisation des objectifs de l’association, et qui sont acceptées
par l’assemblée générale.

Art. 7. Peuvent devenir membres adhérents, les personnes qui
sont acceptées comme telles par le conseil d’administration.

Art. 8. Les membres effectifs ne sont tenus au paiement d’aucune
cotisation. Il en va de même des membres adhérents, à moins que le
conseil d’administration n’établisse pour eux une cotisation, qui ne
pourra excéder 743,68 EUR par an.

Art. 9. La qualité de membre se perd par démission, ou par
exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux
tiers des voix présentes ou représentées. En outre, pour les membres
effectifs, la perte des responsabilités dont question à l’article 6
entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre. Pour
les membres adhérents, le conseil d’administration peut prévoir que
le non renouvellement de la cotisation qu’il instituerait vaut démis-
sion.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire, une
fois l’an, dans le courant des trois premiers mois qui suivent la
clôture de l’exercice. Elle se réunit en session extraordinaire sur
décision du conseil d’administration, du comité exécutif ou d’un
cinquième au moins des membres effectifs.

Art. 11. Seuls les membres effectifs sont convoqués aux sessions
de l’assemblée générale et y ont droit de vote. La convocation est
faite par envoi non enregistré, au moins une semaine avant la date,
et comporte l’ordre du jour.

Art. 12. L’assemblée générale posssède les pouvoirs qui lui sont
expressément réservés par la loi ou par les présents statuts. En
particulier, elle élit les administrateurs et les commissaires, et vote
les budgets et les comptes.

Art. 13. Les membres effectifs peuvent se faire représenter à
l’assemblée générale par un autre membre effectif ou par un
membre adhérent. Nul ne peut être porteur de plus d’une procura-
tion.

Art. 14. Les débats de l’assemblée générale sont dirigés par le
président du conseil d’administration, ou à son défaut par l’admi-
nistrateur le plus ancien présent.

Art. 15. Les statuts peuvent être modifiés selon les règles
prévues à l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.

Conseil d’administration

Art. 16. Le conseil d’administration est composé :
a) de personnalités issues des milieux socio-économiques, du

monde de l’enseignement et des pouvoirs publics, qui acceptent
d’apporter leur appui au mouvement pendant un terme de trois ans,
renouvelable une seule fois;

b) des membres du comité exécutif.

Art. 17. Le conseil d’administration choisit son président parmi
les membres visés à l’article 16 sub a. Le mandat de président est de
trois ans.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois
par an, sur convocation de son président ou de deux de ses
membres. L’ordre du jour comprend tout point réclamé par un
administrateur au moins, ainsi que les dossiers préparés par le
comité exécutif.

Art. 19. Le conseil d’administration délibère valablement quel
que soit le nombre de membres présents.

Il ne peut prendre de décisions en dehors de son ordre du jour
que si celles-ci recueillent le soutien d’une majorité absolue de ses
membres.

Comité exécutif

Art. 20. Le comité exécutif est investi de la fonction de gestion
de l’association, sous l’autorité du conseil d’administration.

Art. 21. Le comité exécutif est composé d’au maximum huit
personnes. Celles-ci sont significativement engagées dans la réali-
sation des programmes de l’association. Une majorité d’entre elles
exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Art. 22. Le mandat de membre du comité exécutif est de
trois ans, renouvelables.

Art. 23. Le comité exécutif se réunit au moins dix fois par an, sur
convocation de son président ou de deux de ses membres; il peut
être réuni par téléphone. Il ne peut délibérer valablement qu’avec la
participation de la moitié au moins de ses membres.

Représentation

Art. 24. Le comité exécutif désigne parmi ses membres les
personnes habilitées à représenter l’association dans tous les actes,
même de disposition, sous réserve des limitations que le règlement
d’ordre intérieur ou le comité exécutif fixeraient. Ces personnes ne
doivent justifier vis-à-vis des tiers que de leur nomination dans les
pouvoirs prévus au présent article.

Art. 25. Le conseil d’administration et le comité exécutif peuvent
en outre désigner d’autres personnes pour remplir les fonctions
qu’il détermine, et leur conférer un titre approprié.

Dispositions diverses

Art. 26. Les décisions de l’assemblée générale, du conseil
d’administration et du comité exécutif sont consignées dans des
procès-verbaux préparés par le membre du comité exécutif désigné
à cette fin par le comité exécutif, et qui porte le titre de secrétaire
général.

Art. 27. Les décisions pouvant intéresser les tiers leur sont
communiquées par les administrateurs habilités à représenter
l’association et, le cas échéant, publiées au Moniteur belge.

Art. 28. L’assemblée générale désignera, en dehors des adminis-
trateurs, un ou deux commissaires. Ils sont nommés pour trois ans
et rééligibles.

Art. 29. En cas de dissolution, l’assemblée générale attribuera le
patrimoine à une ou plusieurs associations poursuivant un but en
rapport avec l’objet de l’association dissoute.
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Art. 30. Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents
statuts, toutes les décisions se prennent à la majorité simple des voix
présentes ou, le cas échéant, représentées, abstentions non comp-
tées, et en cas de partage des voix, celle du président de séance est
prépondérante.

Art. 31. Les présents statuts peuvent être complétés par un régle-
ment d’ordre intérieur, adopté et modifié par l’assemblée générale.

Art. 32. L’exercice social est clôturé chaque année le 31 août.

L’assemblée générale du 16 novembre 2000 a également élu le
conseil d’administration ci-après, pour une période de trois ans :

Henry Mestdagh, administrateur de sociétés, rue du Colombier 9,
6041 Gosselies;

Armand Dalem, gouverneur de province, place Saint-Aubain 2,
5000 Namur;

Jacques Lefère, enseignant, rue des Minimes 87-89, 1000 Bruxelles;

Michel Brüll, enseignant, allée des Platanes 21, 4600 Visé;

Michel De Wolf, enseignant, avenue de l’Arbalète 60,
1170 Bruxelles;

Michel Walravens, expert-comptable, avenue de la Nivéole 34,
1020 Bruxelles;

Jean-Claude Vandenbosch, administrateur de sociétés, rue
Colonel Bourg 115, 1140 Bruxelles;

Jean-Claude Delobel, administrateur de sociétés, chemin du
Cyclotron 3, 1348 Louvain-La-Neuve;

Baudouin, Duelz, enseignant, rue Guimard 1, 1040 Bruxelles;

Jean Steensels, fonctionnaire, place Surlet de Chokier 15-17,
1000 Bruxelles;

Philippe Bergmans, administrateur de sociétés, avenue Père
Agnello 1a, 1150 Bruxelles;

Solange Schwennicke, administrateur de sociétés, boulevard
Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles;

Philippe Eggermont, administrateur de sociétés, zoning industriel
Quatrième Rue, 6040 Jumet;

Françoise Linotte, fonctionnaire, avenue J. Slegers 2a/12,
1200 Bruxelles;

Marc Klainer, enseignant, Oneux 75, 4170 Comblain-au-Pont;

Anne Lemaire, enseignante, avenue Renkin 8, 1030 Bruxelles;

Jos Clijsters, administrateur de sociétés, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles;

Francis Degée, administrateur de sociétés, chaussée de
La Hulpe 187, 1170 Bruxelles;

Michèle Gillot, administrateur de sociétés, chaussée de
La Hulpe 166, 1170 Bruxelles;

Jean-Jacques Verdickt, administrateur de sociétés, Montagne du
Parc 3, 1000 Bruxelles;

Réginald Vermeiren, administrateur de sociétés, avenue des
Arts 56, 1000 Bruxelles;

Guy Zone, fonctionnaire, rue Saint-André 1, 1400 Nivelles;

Jean-Jacques Maeck, pré-pensionné, boulevard E. Machtens 93,
1080 Bruxelles.

M. Henry Mestdagh a été élu président du conseil d’administra-
tion.

A l’occasion de cette assemblée générale a également été nommé
pour trois ans en tant que commissaire-reviseur : Florent Peter-
kenne, Ernst & Young, avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles.

Ont été élus membres du conseil exécutif :

M. De Wolf (secrétaire général, président du comité exécutif),
M. Brüll (administrateur directeur), M. Walravens (trésorier),
M. Klainer, A. Lemaire et J.J. Maeck. Les membres du comité
exécutif, agissant deux à deux , sauf M. De Wolf et M. Walravens,
qui pourront agir individuellement, disposent des pouvoirs prévus
à l’article 27 des statuts.

(Signé) Michel De Wolf,
secrétaire général.

N. 2067 (25774)
A.M.C. Haid

Rue Montante 21
5590 Haversin

Numéro d’identification : 3561/79

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
MODIFICATIONS AUX STATUTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunis, ce 10 décembre 2000, en comité (MM. Boreux R.,
Quinet A., Georis P., Quinet A., Quinet F., Vierset J.), avons, à
l’unanimité, décidé de demander une modification aux statuts
susdits.

En effet, depuis très longtemps, la liste des premiers membres
constituants est fausse.

En conséquence, nous voudrions réactualiser celle-ci.
Les membres actifs, et constituants, sont, en date du

10 décembre 2000, les suivants :
Boreux, Robert, préretraité, rue Montante 21, à 5590 Haversin,

Belge.
Georis, Philippe, chauffeur, rue de Pessoux 18, à 5590 Haversin,

Belge.
Quinet, André, chauffeur, rue des Ecoles 1, à 5590 Haversin, Belge.
Quinet, Francis, chauffeur, rue de Pessoux 79, à 5590 Haversin,

Belge.
Quinet, Michel, employé, quartier Ribaucourt 85, à 5590 Haversin,

Belge.
Vierset, Jean, employé, rue Cor des Prés 26B, à 5590 Haid-

Haversin.
Tous soussignés, au bas de la présente.
Quant aux autres,
A. Ne participent plus, depuis plus de dix ans, ni aux réunions,

ni aux activités de l’a.s.b.l. : Adam, Michel; Dethy, Joseph; Gustin,
Jean-Marie; Jadin, Armand; Roland, Pol; Taviet, Francis.

B. Sont décédés : Delécluse, Gérald; Delécluse, Roger; Donnay,
Joseph; Georis, Michel.

Fait à Haid, le 14 décembre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 2068 (20691 — 20691P)
Atelier de Production des Films du Congo,

en abrégé : « A.P.F.C. »

Rue de l’Eglise Sainte-Anne 59
1081 Bruxelles

Numéro d’identification : 2068/2001

STATUTS

Entre les soussignées :
Bomanyama-Zandu, cinéaste, domicilié rue de l’Eglise Sainte-

Anne 59, à 1081 Bruxelles, de nationalité belge, sûreté
publique 081 0039824 02, NN 721127 379 12.

Ebele Amasi, ménagère, domicilié rue de l’Eglise Sainte-Anne 59,
à 1081 Bruxelles, de nationalité belge, sûreté
publique 081 0039770 45, NN 520806 444 39.

Mwamba Isimbi, étudiant, domicilié rue de Pascale 8, à
1040 Bruxelles, de nationalité congolaise, sûreté publique 4306125,
NN 590302 637 78.

Zandu Yura, étudiante, domiciliée rue de l’Eglise Sainte-Anne 59,
à 1081 Bruxelles, de nationalité congolaise, sûreté publique 3971879,
NN 771006 438 02.

Zandu Eluki, étudiante, domiciliée rue de l’Eglise Sainte-Anne 59,
à 1081 Bruxelles, de nationalité congolaise, sûreté publique 3971879,
NN 790312 390 57.

Il est convenu de constituer une association sans but lucratif régie
par la loi du 27 juin 1921 dont les statuts sont arrêtés comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège social

Article 1er. L’association est dénommée « Atelier de Production
des Films du Congo », en abrégé : « A.P.F.C. ».
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Art. 2. Le siège social de l’association est établi rue de l’Eglise
Sainte-Anne 59, à 1081 Bruxelles. Il peut être transféré par décision
du conseil d’administration dans tout autre endroit de l’arrondisse-
ment de Bruxelles. Toute modification du siège social doit être
publiée dans le mois de sa date au moniteur belge. L’association
peut établir par décision du conseil d’administration, d’autres sièges
d’activité en Belgique ou à l’étranger.

TITRE II. — Objet

Art. 3. L’association a pour objet, de réaliser pour son compte ou
pour le compte de tiers, toutes les activités, services et conseils
relatifs à la réalisation, à la production, à la promotion, à l’exploi-
tation ou l’édition par quelque procédé que ce ou à venir, de tous
documents et œuvres audiovisuels ou écrits, quels qu’en soit le
genre, la forme, le support et technique d’enregistrement de l’image,
du son ou du graphisme pour le développement culturel du Congo.

Elle peut s’intéresser par voie de collaboration, d’association, de
participation à toutes associations ayant un objet similaire ou dont
l’objet est de nature à faciliter même indirectement la réalisation de
ses projets.

Elle peut créer une structure à encadrer les jeunes artistes et les
encourager à réaliser et à promouvoir leurs œuvres.

Elle peut aider matériellement ou financièrement la production,
la réalisation, la promotion de tous projets qui a pour but le déve-
loppement culturel du Congo.

Elle peut présenter les oeuvres des artistes Congolais à l’étranger
et permettre aux jeunes créateurs d’être en contact direct avec des
artistes nationaux ou étrangers pour permettre le développement
des talents artistiques grâce aux expériences des autres artistes.

TITRE III. — Associés

Art. 4. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité.
Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres sont les
fondateurs.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidés
souverainement par le conseil d’administration. Les personnes qui
désirent aider l’association à réaliser son objet peuvent être admises,
sur leur demande écrite, en qualité des membres sympathisants ou
protecteurs. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des
droits accordés aux associés par les présents statuts.

Art. 6. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit leur démission au conseil
d’administration. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée
que par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix
présentes. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à déci-
sion de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois de l’honneur et
de la bienséance.

TITRE IV. — Ressources, comptabilité, bilan

Art. 7. Le montant de cotisations est fixé chaque année par le
conseil d’administration, mais ce montant ne peut excéder
BEF 5 000, soit EUR 123,9468.

Art. 8. Les ressources financières de l’association proviennent
aussi :

Des recettes et/ou indemnité obtenues par l’association dans le
cadre de ses activités.

Des subventions, dons et donation de toute nature provenant des
personnes physiques ou morales ou membres et non membres jugés
conformes aux objectifs de l’association.

Art. 9. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le
31 décembre. La comptabilité est tenue par le trésorier conformé-
ment aux lois et usages du commerce dans le pays du siège social.

Art. 10. Le trésorier établit, après la clôture de chaque exercice,
un rapport par lequel il rend compte à l’assemblée de l’exécution de
son mandat. L’assemblée générale désigne un commissaire aux
comptes dont le mandat est renouvelable annuellement. Les fonc-
tions de membre du conseil d’admission sont incompatibles avec
celles du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes a
pour mandat de vérifier les livres, la caisse, les valeurs de l’associa-
tion, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des
bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les
comptes de l’association par le rapport annuel du conseil d’admi-
nistration.

TITRE V. — Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Art. 12. L’assemblée générale a le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
1. Les modifications aux statuts sociaux.
2. La nomination et la révocation des administrateurs.
3. L’approbation des budgets et des comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. Les exclusions d’associés.

Art. 13. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, les membres effectifs sont convoqués aux assemblées géné-
rales par le conseil d’administration ou à la demande d’un
cinquième des membres au moins. Chaque réunion se tiendra au
jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous les
membres doivent y être convoqués. Les convocations sont envoyées
par lettres adressées huit jours au moins avant la réunion de
l’assemblée générale.

Art. 14. Tous les associés ont un droit de vote égal, chacun
disposant d’une voix, les résolutions sont prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est
décidé autrement par la loi ou par les statuts. En cas de parité des
voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est
prépondérante.

Art. 15. Toute proposition signée par le cinquième des associés
doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée est présidée par le président du conseil
d’administration.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1927.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les
membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement
de registre.

Art. 19. Toute modification aux statuts doit être publiée dans le
mois de sa date aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même de
toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.

TITRE VI. — Administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil composé de
deux membres au moins, nommés parmi les associés par
l’assemblée générale pour une durée de quatre ans, et en tout temps
révocables par elle.

Art. 21. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les
administrateurs sortant sont rééligibles.

Art. 22. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un
vice-président, un secrétaire, un trésorier, et chargé(e) des relations
publiques. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont
assumées par le vice-président ou le plus âge des administrateurs
présents.

Art. 23. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des
voix. Quand il y a parité des voix, celle du président ou de son
remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire.

Art. 24. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut
notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et
passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acquérir des
meubles, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter
tous legs, subsides, donation et transferts, renoncer à tous droits,
conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou
non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en
demandant. Il peut ouvrir tous comptes auprès des banques,
effectuer toutes opérations et notamment tout retrait de fonds par
chèque, ordre de virement ou de transfert ou autre mandat de
paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes
sommes dues par l’association, retirer de la poste les lettres, télé-
grammes, colis et recommandés, encaisser tous mandats-poste, ainsi
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que toutes assignations ou quittances postales, renoncer à tous
droits contractuels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou
personnelles, donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou
autres empêchements, exécuter tous jugements, transiger et
compromettre. Le conseil nomme tous les agents, employés et
membres du personnel de l’association et les révoque. Il détermine
leurs occupations et traitements.

Art. 25. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur délégué choisi parmi ses membres, dont il fixera les
pouvoirs et la rémunération. Si le conseil ne précise pas ses
pouvoirs, la désignation d’un administrateur délégué, implique la
délégation des pouvoirs habituels de gestion journalière.

TITRE VII. — Durée, dissolution, affectation du patrimoine

Art. 26. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut être dissoute à tout moment.

Art. 27. En cas de dissolution volontaire ou juridique, à quelque
moment ou par quelque cause, le patrimoine de l’association, après
épurement du passif, sera affecté à des associations similaires au
développement culturel de la RDC.

Art. 28. Tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les statuts
et au règlement d’ordre intérieur reste soumis à la loi du
27 juin 1927.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2000.
(Signé) Bomanyama-Zandu, Mwamba Isimbi, Zandu Eluki, Ebele

Amasi, Zandu Yura.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément l’article 12 des Statuts, l’assemblée générale de
l’a.s.b.l. « Atelier de Production des Films du Congo », a nommé
comme administrateur, pour une durée de deux ans, les personnes
suivantes :

Président : Bonmanyama Zandu.
Vice-président : Mwamba Isimbi.
Secrétaire : Zandu Eluki.
Trésorière : Ebele Amasi.
Chargée des relations publiques : Zandu Yura.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2000.
(Signé) Bomanyama-Zandu, Mwamba Isimbi, Zandu Eluki, Ebele

Amasi, Zandu Yura.

N. 2069 (25861 — 25861P)
Action Solidarité

Scaubecq 1
7890 Lahamaide

Numéro d’identification : 2069/2001

STATUTS

Les soussignés :
Ronse Françoise, gardienne ONE, Gros chêne 2 à 7890 Wodecq,

de nationalité belge.
Blin Dany, chauffeur, rue docteur André 155 à 7890 Ellezelles, de

nationalité belge.
Rasson Dany, instituteur, rue de Lahamaide 18 à 7890 Ellezelles,

de nationalité belge.
Francis Marie, fonctionnaire, Scaubecq 1 à 7890 Lahamaide, de

nationalité belge.

A) Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Dénomination : « Action Solidarité ».

Art. 2. Le siège social est fixé à 7890 Lahamaide, Scaubecq 1. Il
pourra être transféré en tout autre endroit du pays par décision du
Conseil d’administration.

Art. 3. L’ASBL Action Solidarité a pour objectif d’apporter aux
personnes handicapées le soutien moral et/ou matériel qui leur est
nécessaire afin d’améliorer leur quotidien et leur permettre
d’acquérir un bien-être en tant qu’individu dans la société.

L’association a également pour objectif de promouvoir l’intégra-
tion des personnes handicapées notamment par l’organisation
d’activités sportives et culturelles.

Elle peut accomplir toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement à son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.

B) Membres
Art. 5. L’association est composée des membres associés ou

effectifs et de membres adhérents, personnes physiques ou morales.
Les membres associés ou effectifs, agréés en cette qualité par le

conseil d’administration, jouissent de l’entièreté des droits sociaux
et participent à ce titre à l’administration de l’association. Ils
participent aux assemblées avec droit de vote. Ils sont éligibles pour
tous les mandats institués par les présents statuts.

Sauf disposition particulière, sont membres effectifs :
les fondateurs;
tout membre admis comme effectif en application du présent

statut.
Leur nombre est illimité sans être inférieur à trois.
Les membres adhérents bénéficient des services et activités de

l’association mais ne jouissent pas de la plénitude des droits
reconnus aux associés. Ils ne sont pas associés. Ils ne participent pas
aux assemblées, sauf invitation et ne possèdent pas le droit de vote.

Art. 6. Les admissions de nouveaux membres sont décidées
souverainement par le conseil d’administration. Toute personne qui
désire être membre de l’association doit adresser une demande
écrite au conseil d’administration. Celui-ci statue au scrutin secret
sans devoir motiver sa décision. Tout associé ainsi admis signera
obligatoirement le registre des associés, ainsi que les statuts de
l’association. Ces signatures constatent l’adhésion du membre qui
se trouve dès lors lié par les statuts. Chaque associé s’interdit de
tout acte ou omission préjudiciable au but social ou à la considéra-
tion de l’association ou des associés.

Art. 7. Tout associé est libre de se retirer de l’association en
notifiant sa démission par lettre recommandée à la poste adressée
au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire de plein droit, le membre qui ne paie
pas les cotisations qui lui incombent.

L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale qui statue au scrutin secret à la majorité des
deux tiers de voix présentes.

L’assemblée générale pourra exclure un membre pour refus
d’observer les dispositions du présent statut ou tout autre motif
dont la gravité est laissée à l’appréciation souveraine de l’assemblée
générale. Le conseil d’administration peut suspendre un membre
jusqu’à la décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que
les héritiers ou ayants droit du membre décédé n’ont aucun droit
sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni
reddition des comptes, ni apposition des scellés, ni inventaire, ni
remboursement des cotisations versées.

C) Ressources
Art. 9. Les membres de l’association paient une cotisation

annuelle identique. Le montant de cette cotisation est fixé par le
conseil d’administration. Il ne pourra être supérieur à BEF 10 000
ou Euro 247,89.

Outre ces cotisations, les ressources de l’association sont assurées
par des dons en espèces ou la mise à disposition de personnel,
locaux, moyens humains ou matériels, par des subsides ou subven-
tions divers et par les bénéfices provenant de l’organisation d’acti-
vités conformes à son objet social.

D) Assemblée générale
Art. 10. L’Assemblée générale se compose de tous les membres

effectifs qui ont seul droit de vote.
Elle est présidée par un membre du conseil d’administration.
Art. 11. L’Assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-

ciation. Elle dispose de tous les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi et par les présents statuts (modification des
statuts, nomination et révocation des administrateurs, approbation
des budgets et comptes, expulsion des membres, dissolution de
l’association).

Art. 12. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année aux jour et heure indiqués dans la convocation qui doit être
adressée à chaque membre effectif.

L’assemblée statue sur les comptes de l’exercice écoulé et le
budget du prochain exercice, ainsi que sur toutes propositions
portées à son ordre du jour.
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Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer des Assem-
blées générales extraordinaires chaque fois qu’il le juge utile. Le
conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale
extraordinaire à la demande écrite adressée au conseil d’adminis-
tration par 1/5 des membres effectifs. Dans ce cas l’ordre du jour
prévoit une délibération sur la question évoquée par la demande
des membres.

Art. 14. Les convocations sont adressées aux membres effectifs
par voie d’une lettre ordinaire au moins 8 jours avant l’assemblée
générale. Les convocations sont signées par le président ou deux
administrateurs. Elles contiennent l’ordre du jour.

Art. 15. Les assemblées sont valablement constituées quel que
soit le nombre de membres présents ou représentés. Tout membre
peut se faire représenter par un autre membre muni d’une procu-
ration. Aucun membre ne peut représenter plus d’un associé. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est
prépondérante.

Art. 16. Par dérogation à l’article 15, l’Assemblée générale ne
peut modifier les statuts, exclure un membre ou décider de la
dissolution de l’association qu’en respectant les conditions de
quorum et de majorité fixés par la loi.

Art. 17. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés
par le président et le secrétaire. Le registre des procès-verbaux est
conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre
connaissance. Des extraits peuvent être délivrés à un membre qui
en fait la demande ou à un tiers qui justifie d’un intérêt apprécié
souverainement par le CA.

E) Administration, gestion journalière
Art. 18. L’association est administrée par un conseil d’adminis-

tration de trois membres au moins et de cinq membres au plus
nommés par les membres effectifs de l’association.

Art. 19. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans. Ils
exercent leur mandat à titre gratuit. Les administrateurs sortant sont
rééligibles.

Art. 20. En cas de vacance d’une place d’administrateur au cours
d’un mandat, un administrateur peut être nommé par l’assemblée
générale, il achèvera le mandat de celui qu’il remplace. En cas de
démission d’un administrateur, son mandat n’expirera pas avant
son remplacement.

Art. 21. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un
président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 22. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation
du président ou de deux administrateurs. Il ne peut délibérer vala-
blement que si la majorité des administrateurs sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité des voix. S’il y a parité des voix,
celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépon-
dérante. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le
plus âgé des administrateurs présents.

Art. 23. Les délibérations du conseil d’administration sont consi-
gnées sous forme de procès-verbaux qui sont signés par le président
et le secrétaire et inscrits dans un registre spécial.

Art. 24. Le conseil d’administration est compétent pour toutes
les matières non expressément réservées à l’assemblée générale par
la loi ou les statuts. Le conseil d’administration a les pouvoirs les
plus étendus en matière d’administration et de gestion de l’associa-
tion. Il peut notamment, sans que cette énumération en soit limita-
tive, faire et recevoir tout paiement, acquérir, vendre, échanger tout
bien meuble et immeuble, conclure des baux de toute durée,
accepter les dons et subsides, représenter l’association en justice par
la personne du président du conseil d’administration et d’un
administrateur.

Art. 25. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association ou d’autres pouvoirs, avec l’usage de la
signature afférente à cette gestion au comité exécutif constitué du
président, du secrétaire et du trésorier. Les actes décidés par le
conseil d’administration qui engagent l’association sont valable-
ment signés par deux administrateurs. Les actes concernant la
gestion journalière sont valablement signés par l’administrateur
délégué.

Art. 26. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction aucune obligation personnelle, ils ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à litre gratuit.

F) Règlement d’Ordre Intérieur
Art. 27. Le conseil d’administration peut établir un règlement

d’ordre intérieur qui doit être présenté à l’assemblée générale pour
approbation. Toute modification à ce règlement doit faire l’objet
d’une décision de l’assemblée générale statuant à la majorité simple
des membres présents ou représentés.

G) Dispositions diverses
Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre. Par exception, le présent exercice
débutera ce jour jusqu’au trente et un décembre deux mille un.

Art. 29. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
social suivant seront annuellement soumis par le conseil d’adminis-
tration à l’approbation de l’assemblée générale.

Art. 30. L’association peut être dissoute en tout temps par déci-
sion de l’Assemblée générale. L’assemblée générale ne peut
prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers des
membres effectifs sont présents. Si les deux tiers des membres ne
sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une
seconde réunion qui peut délibérer valablement quel que soit le
nombre de membres présents.

Art. 31. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
indique l’affectation à donner à l’actif social net et de l’avoir social.
Cette affectation doit être faite au profit d’une institution ayant un
objet social se rapprochant le plus possible de celui de l’association.

H) Dispositions finales
Art. 32. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts,

les membres se référeront à la loi du 27 juin 1921. Ils doivent
intégralement respecter les dispositions de cette loi.

Art. 33. Les difficultés qui se, poseraient soit au niveau de la
lettre, soit au niveau de l’esprit, doivent être tranchées par
l’assemblée générale.

I) Dispositions transitoires
Art. 34. Réunis en Assemblée générale ce jour, les fondateurs ont

élu en qualité d’administrateurs :
Président : Françoise Ronse.
Vice-trésorier : Dany Blin.
Trésorier : Dany Rasson.
Secrétaire : Marie Francis.

Fait à Ellezelles, le 10 décembre 2000.
(Suivent les signatures.)

N. 2070 (25228)
Centrum voor Zelstandig Ondernemen,

arrondissement Gent-Deinze

9800 Gent (Deinze)
Identificatienummer : 301/77

NIEUWE STATUTEN
De statuten van het N.C.M.V. Centrum voor Zelfstandig Onder-

nemen, arrondissement Gent-Deinze, vereniging zonder winstoog-
merk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 1996, onder
nr. 5693, worden met ingang van 15 juni 2000, als volgt gewijzigd :

TITEL I. — Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « UNIZO, Unie van

Zelfstandige Ondernemers, arrondissement Gent-Deinze », vereni-
ging zonder winstoogmerk, v.z.w.

De vereniging werkt binnen de doelstellingen van UNIZO natio-
naal.

Zij is de voortzetting van de v.z.w. NCMV, Gewest Gent, gesticht
op 30 juni 1951, waarvan de statuten verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 20 oktober 1951, akte nr. 2471.

Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Gent, Lange
Kruisstraat 7, met succursale Tolpoortstraat 18, Deinze of eventueel
andere plaatsen in het arrondissement Gent-Deinze.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel :
1. Het bevorderen en verdedigen van de sociaal-economische,

culturele, maatschappelijke en zedelijke belangen van haar leden in
het algemeen, van zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders van
kleine en middelgrote ondernemingen en beoefenaars van vrije en
intellectuele beroepen in het bijzonder.

2. Plaatselijke afdelingen van UNIZO op te richten, te steunen en
te begeleiden.

3. Beroepsverenigingen te stichten en te aanvaarden die binnen
UNIZO de beroepsbelangen van de leden behartigen.

4. Het oprichten van om het even welke dienst waardoor de
belangen van de middengroepen behartigd worden.

Art. 4. De vereniging zal haar doel nastreven binnen UNIZO-
Nationaal, wiens maatschappelijke zetel gevestigd is in de
Spastraat 8, te 1040 Brussel.
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Art. 5. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht en
kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 6. De jaarlijkse ledenbijdrage wordt bepaald door UNIZO-
Nationaal.

TITEL II. — Leden en algemene vergadering

Art. 7. De algemene vergadering wordt samengesteld uit :
1. Vijf effectieve leden aan te duiden door elke erkende plaatse-

lijke UNIZO-afdeling. Dit aantal wordt vermeerderd op basis van
het gemiddelde ledenaantal van de twee laatste jaren, en dit als
volgt :

De afdelingen met een ledenaantal tussen eenenvijftig en honderd
verkrijgen een zesde lid.

De afdelingen met een ledenaantal tussen honderd en één en
honderd vijftig verkrijgen een zevende lid.

De afdelingen met een ledenaantal tussen honderd eenenvijftig
en tweehonderd verkrijgen een achtste lid.

De afdelingen met een ledenaantal tussen tweehonderd en één en
tweehonderd vijftig verkrijgen een negende lid.

Dit systeem wordt aldus verder gezet.
2. Eén afgevaardigde per UNIZO-Jongerenafdeling en één afge-

vaardigde per Club der Rustenden uit de Middengroepen werk-
zaam in UNIZO, arrondissement Gent-Deinze.

3. Eén afgevaardigd lid van elke beroepsvereniging erkend door
UNIZO en actief binnen het UNIZO, arrondissement Gent-Deinze.

4. Secretaris(sen) van UNIZO, arrondissement Gent-Deinze, de
voorzitter en de directeur SOFIM-PMS en de arrondissementele
proost.

5. Gecoöpteerde personen voorgedragen door de raad van beheer
die om reden van hun algemeen erkende bevoegdheid of deskun-
digheid een bijdrage leveren tot het verwezenlijken van het doel van
de vereniging.

Allen samen vormen zij de algemene vergadering van de vereni-
ging. Het ledenaantal der algemene vergadering is onbeperkt, maar
moet minstens acht leden bedragen.

Ieder lid kan ontslag nemen door een eenvoudig schrijven te
richten aan de voorzitter van de raad van beheer. Bij niet hernieu-
wing van het UNIZO-lidmaatschap door een afgevaardigde van de
afdeling, wordt deze op de eerstvolgende algemene vergadering
uitgesloten.

De afdeling duidt een vervanger aan. Ook in geval van overlijden
van een afgevaardigde duidt de afdeling een opvolger aan.

De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.
Ieder lid beschikt over één stem, met uitzondering van de secretaris-
(sen), die geen stemrecht hebben.

Deze leden worden aangeduid voor een termijn van vier jaar. De
beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van
stemmen.

Art. 8. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per
jaar bijeengeroepen en dit tijdens het eerste semester.

De leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering door
de voorzitter van de raad van beheer.

De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden
minstens vijftien dagen vóór de vergadering per gewone brief aan
alle leden gericht en vermelden de agenda, de plaats, de dag en het
uur van de vergadering.

Tevens zal elke uitnodiging vermelden dat wanneer op het
vastgestelde aanvangsuur van de algemene vergadering het
quotum van de helft plus één niet zal zijn bereikt binnen de dertig
dagen een tweede vergadering met beslissingsmacht, ongeacht het
aantal aanwezigen, zal plaatshebben met dezelfde agenda en op
dezelfde plaats.

Dit alles behoudens bijzondere gevallen uitdrukkelijk bij de wet
voorzien.

Art. 9. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer.

Indien deze afwezig is, wordt zij voorgezeten door één van de
ondervoorzitters bij voorrang de oudste. Indien de ondervoorzitters
afwezig zijn wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid
van de raad van beheer.

Elk stemgerechtigd lid kan zich op de vergadering laten verte-
genwoordigen door een ander lid met voorlegging van een
volmacht, welke al dan niet het standpunt van de lastgever bevat.
Niemand mag meer dan twee lastgevers vertegenwoordigen.

Art. 10. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn de
volgende :

1. Wijzigen van de statuten en ontbinden van de vereniging; met
inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

2. Vastleggen van het werkings- en beleidsprogramma.
3. Jaarlijks goedkeuren van begroting en jaarrekeningen.
4. Verkiezen, benoemen en afzetten van een voorzitter, beheerders

en leden van de algemene vergadering.
5. Aanstellen van twee commissarissen, welke geen deel

uitmaken van de raad van beheer en waarvan één het beroep van
boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor uitoefent.

6. Coöpteren van beheerders, zoals bepaald in het inwendig
reglement.

Art. 11. De notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden in een register en ondertekend door de voorzitter, één
beheerder en de arrondissementele secretaris.

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel en is
aldaar ter inzage van de leden.

Art. 12. Een buitengewone algemene vergadering dient bijeen-
geroepen te worden door de voorzitter van de raad van beheer of
wanneer één vijfde van de leden van de algemene vergadering
hierom schriftelijk verzoekt. Tevens dient elk voorstel dat onderte-
kend wordt door minstens twee leden op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering te worden geplaatst.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
samengesteld uit de voorzitter en één beheerder per erkende afde-
ling, te verkiezen door de algemene vergadering. De verkiezing
wordt geregeld in een intern reglement.

Tevens regelt het intern reglement de voorwaarden voor de te
coöpteren leden van de raad van beheer met stemrecht en de toe te
voegen leden zonder stemrecht; het aantal van de te coöpteren en
toe te voegen leden bedraagt voor elke categorie maximum vijf.
Bovendien maken de gewestsecretaris, de provinciale secretaris, de
secretaris van O.V.O., de directeur van SOFIM-PMS en de voorzitter
van de afdeling Gent ambtshalve deel uit van de raad van beheer.

De secretaris(sen) hebben echter geen stemrecht.
De raad van beheer duidt in zijn schoot twee ondervoorzitters aan

(één uit het vroegere gewest Deinze en één uit het vroegere gewest
Gent).

De raad van beheer kan slechts geldig beslissen indien minstens
de helft plus één van haar stemgerechtigde leden aanwezig is.

De raad van beheer komt minimum vier keer per jaar samen.
De duur van het mandaat van voorzitter en beheerder is vastge-

steld op vier jaar.
De voorzitter en de beheerders zijn door de algemene vergade-

ring herbenoembaar.
Het mandaat van voorzitter kan maximum twee opeenvolgende

termijnen van vier jaar bedragen.

Art. 14. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegd-
heid om alle daden van beheer en beschikking te stellen die niet
door de wet of de statuten aan de algemene vergadering opge-
dragen zijn.

De raad van beheer is o.m. bevoegd om :
1. Standpunten in te nemen die bindend zijn voor het UNIZO,

arrondissement Gent-Deinze.
2. De vertegenwoordiging aan te duiden namens UNIZO, arron-

dissement Gent-Deinze in alle representatieve organismen en
commissies.

3. Jaarlijks de begroting, de rekeningen en de balans op te maken
en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen.

4. Het dienstbetoon te organiseren.
5. Het nodige personeel aan te werven en te ontslaan.
6. Het erkennen en het intrekken van erkenning van plaatselijke

UNIZO -afdelingen, UNIZO-jongerenafdelingen en beroepsvereni-
gingen.

Art. 15. De raad van beheer komt bijeen op schriftelijke uitnodi-
ging van de voorzitter, telkens het belang van de vereniging het
vereist.

De voorzitter roept de raad van beheer bijeen wanneer ten minste
twee leden er schriftelijk om verzoeken. Het verzoek vermeldt het
onderwerp dat op de agenda moet worden geplaatst.
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Art. 16. De vergaderingen van de raad van beheer worden
voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door één
van de ondervoorzitters.

Indien beide afwezig zijn wordt de vergadering voorgezeten door
een lid aangeduid door de raad van beheer. De beslissingen van de
raad van beheer worden bij handopsteken genomen, tenzij de raad
van beheer anders beslist.

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art. 17. De beslissingen van de raad van beheer worden met een
bondig verslag van de besprekingen opgenomen in notulen die in
ontwerp aan de leden worden toegestuurd en hen tijdens de
volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Art. 18. De vereniging wordt, bij gerechtelijke en buitengerech-
telijke akten, vertegenwoordigd door twee beheerders. Behoudens
een bijzondere bepaling in het PV van de raad van beheer, worden
alle akten en stukken, weergevend de regelmatig genomen beslis-
singen van de raad van beheer, geldig getekend door twee beheer-
ders.

Art. 19. De beheerders nemen in de uitvoering van hun functie
geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verant-
woordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Dit mandaat wordt kosteloos waargenomen.

TITEL IV. — Dagelijks bureau

Art. 20. Het dagelijks bureau van de vereniging wordt samenge-
steld uit de voorzitter, de ondervoorzitters, de voorzitter van de
afdeling Gent en de arrondissementele secretaris(sen).

Het dagelijks bureau is het uitvoerend orgaan, treedt op bij hoog-
dringendheid en heeft de maatschappelijke handtekening. De maat-
schappelijke handtekening kan door de raad van beheer overge-
dragen worden aan één persoon voor verrichtingen tot en met
30 000 frank; boven de 30 000 frank is steeds de handtekening van
twee beheerders vereist.

TITEL V. — Ontbinding en vereffening

Art. 21. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding
wordt het nettoaktief overgedragen aan UNIZO-Nationaal of bij
gebreke ervan aan een door de algemene vergadering aan te duiden
vereniging, met een gelijkaardig doel zoals bepaald in artikel 3 van
deze statuten.

In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergade-
ring één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

N. 2071 (25179)
Katholiek Onderwijs Vilvoorde,

afgekort : « KOV »

Mechelsestraat 7
1800 Vilvoorde

Identificatienummer : 6431/73

ONTSLAG — BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering van 22 november 2000

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beheerder
van Marie Berton, Cyrille Limbourg en Xavier Romanus.

Als nieuwe beheerders worden aangesteld :
Hendrik Gelaude, stadsbediende, Vilvoordsesteenweg 335,

1850 Grimbergen.
Herman Van Campenhout, directeur SO, A. de Schrijverslaan 26,

1860 Meise.
De nieuwe beheerders hebben de Belgische nationaliteit.
Jozef d’Haenens, Freddy Minten en Emiel Verheyen worden

aangesteld als afgevaardigd beheerder.
Zij worden onder meer belast met het dagelijks beheer van de

vereniging en gevolmachtigd om door hun afzonderlijke handteke-
ning de vereniging als zodanig te verbinden, alsook voor alle
handelingen tegenover Postcheque, banken en spaarkassen en
tegenover het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen tot het verlenen
van volmacht.

Wim Vandeneede, wordt bevestigd als voorzitter van de vereni-
ging.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld : Jozef
d’Haenens, Hendrik Gelaude, Willem Jacobs, Freddy Minten, Marc
Van Asch, Herman van Campenhout, Godfried Vande Cauter, Wim
Vandeneede en Emiel Verheyen.

Vilvoorde, 22 november 2000.

Echt verklaard :

(Get.) W. Vandeneede, (Get.) G. Vande Cauter,
voorzitter. beheerder.

N. 2072 (25219)
Natuurlijk Genezen

Van Nevelestraat 144
2100 Deurne

Identificatienummer : 19572/86

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

Bij besluit van de algemene vergadering van maandag 13 ok-
tober 1997, werd het ontslag aanvaard van Diana Lauwers als lid
van de algemene vergadering en als beheerder van « Natuurlijk
Genezen », v.z.w. Bij besluit van de algemene vergadering werd Kris
De Schutter aanvaard als nieuw lid van de algemene vergadering
en benoemd tot beheerder van « Natuurlijk Genezen », v.z.w.

Uit het verslag van de raad van beheer van maandag 13 ok-
tober 1997, blijkt dat Diana Lauwers ontslag heeft genomen als lid
van de raad van beheer en als lid van de algemene vergadering van
v.z.w. « Natuurlijk Genezen ». Uit dit verslag blijkt tevens dat Kris
De Schutter haar vervangt als ondervoorzitter van « Natuurlijk
Genezen », v.z.w.

De raad van beheer is aldus als volgt samengesteld :
Voorzitter : de heer Karel Keersmaekers, socioloog, Edegemse-

steenweg 371, 2610 Wilrijk, Belg.
Ondervoorzitter : de heer Kris De Schutter, onderwijzer,

Pacificatiestraat 24, 2000 Antwerpen, Belg.
Secretaris : de heer Dirk Buyssens, licentiaat Germaanse filologie,

Ommeganckstraat 65, 2018 Antwerpen, Belg.
Beheerders :

Mevr. Lea Cruypelans, biologe, Kleistraat 162, 2630 Aartselaar,
Belgische.

Mevr. Marijke Gilbos, maatschappelijk werkster, Oude Bevelse-
steenweg 47, 2560 Nijlen, Belgische.

Deurne, 5 december 2000.

Voor echt verklaard :

(Get.) Dirk Buyssens,
secretaris.

N. 2073 (25682)
« The european law Students’ Association-Belgium »,

en abrégé : « E.L.S.A. Belgium »

1210 Bruxelles

Numéro d’identification : 5867/2000

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2000

L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 8 janvier 2000, dans
la salle de réunion d’E.L.S.A. Belgium rue Traversière 8,
1210 Bruxelles.

Elle a, tout d’abord, pris acte de la démission de Nathalie
Vansweevelt du poste de trésorière de l’association, adressée au
président en date du 31 octobre 1999.

Après avoir approuvé les comptes et le budget, elle a ensuite
accordé décharge aux autres administrateurs dont le mandat venait
à échéance.
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D’autre part, l’assemblée générale ayant procédé à l’élection des
nouveaux administrateurs et ceux-ci s’étant réunis en conseil, ils ont
réparti les tâches comme suit :

Président : Bruno De Winter, étudiant, domicilié Voordelaan 8, à
9831 Deurle.

Secrétaire général : Benoît Speybrouck, étudiant, domicilié Kortri-
jksesteenweg 21, à 9800 Deinze.

Trésorier : Olivier de Buerger, étudiant, domicilié avenue de la
Chasse 26, à 1170 Bruxelles.

Administrateurs :
Jean Goeman, étudiant, domicilié A. Moreelstraat 1, à

9041 Oostakker.
David Louis, étudiant, domicilié avenue Brillat Savarin 100, à

1050 Bruxelles.
Emmanuel Reynaerts, étudiant, domicilié Commijn 38, à

1547 Biévène.
Sylvie Rousseau, étudiante, domiciliée clos des Blancs-Moussis 2,

à 1348 Louvain-la-Neuve.

(Signé) Bruno de Winter, Benoît Speybrouck.

N. 2074 (25650)
Decanale Beroepsschool voor Buitengewoon Onderwijs

2500 Lier

Identificatienummer : 5002/72

ONTSLAG — HERKIEZING
WIJZIGING STATUTEN — RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering van 15 november 2000

De leden van de algemene vergadering nemen akte van het
ontslag van de heer Jan Hermans, als bestuurder.

Overeenkomstig artikel 11, van de statuten herbevestigen de
leden van de algemene vergadering Mevr. Elly Vermeire, en de
heren Gerrit, Brabants, Luk Ceulemans, Jules Geerts, Willy Van der
Wee, en Jos Van Dyck, in hun mandaat als bstuurder. Dit mandaat
verloopt in 2006.

De leden van de algemene vergadering keuren unaniem de
wijziging van artikel 7, van de statuten goed welke de toevoeging
inhoudt van een § d welk luidt : d) eveneens lid zijn van de v.z.w.
Het Gehandikapte Kind - de Vrienden van de Regenboog, en de
v.z.w. Gesubsidieerde Vrije Gemengde School voor Buitengewoon
Kleuter en Lager Onderwijs : « De Regenboog » (B.K.L.O.).

Raad van bestuur, d.d. 21 november 2000.
De leden van de raad van bestuur bevestigen :
De heer Jules Geerts, als voorzitter.
De heer Willy Van der Wee, als ondervoorzitter.
De heer Gerrit Brabants, als penningsmeester.
De heer Luk Ceulemans, als secretaris.

(Get.) Luk Ceulemans, (Get.) Erik Wagendorp,
bestuurder-secretaris. bestuurder.

N. 2075 (21490)
Pouvoir organisateur de l’Ecole primaire et maternelle libre

subventionnée Notre-Dame de la Consolation

Chaussée d’Alsemberg 1156
1180 Bruxelles

Numéro d’identification : 13300/80

MODIFICATION AUX STATUTS — DÉMISSIONS
NOMINATIONS

Extrait du registre des délibérations

L’assemblée générale de ce mardi 3 octobre 2000, a décidé de
modifier la phrase suivante de l’article 8 :

« L’assemblée générale des associés se tiendra le deuxième mardi
d’octobre. »

Elle est à remplacer par :
« L’assemblée générale des associés se tiendra, chaque année, un

mardi, dans la première quinzaine de février. »

L’assemblée générale ce mardi 3 octobre 2000, a enregistré et
accepté les démissions des personnes suivantes du conseil d’admi-
nistration : M. le docteur Jean-Merlin, M. Daniel Druart.

Le nouveau conseil d’administration est composé de la manière
suivante :

Président : M. Herman Stassen, employé, square des Braves 14,
1630 Linkebeek.

Secrétaire : M. Jean-Louis Van Meerbeek, enseignant retraité,
avenue Van Volxem 5, boîte 107, 1190 Forest, Belge.

Trésorier : M. Jacques Coning, employé, avenue des Frênes 13,
1410 Waterloo, Belge.

Mandataire effectif : Herman Stassen, précité.
Mandataire suppléant : M. Jean-Louis Van Meerbeek, précité.
Membre : M. Christian Girodo, fonctionnaire, rue des Bigar-

reaux 16, 1180 Uccle, Français.

Certifié exact :

J.L. Van Meerbeek,
secrétaire.

N. 2076 (24433)
Brusselse Tennisclub

Rassel 125
1780 Wemmel

Identificatienummer : 471/62

BENOEMING — RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van 27 oktober 2000 benoemde, bij
stemming van meerderheid, als beheerders bij uitsluiting van alle
andere personen :

Decramer, Hubert, L. De Bondtstraat 134, Zellik.
Van Dooren, Jan, Biesboslaan 24, Hamme.
De Leeuw, Gerard, Neromstraat 49, Wolvertem.
Maes, Luc, de Limburg Stirumlaan 68, Wemmel.
Manfred Van Vlierberghe, Ninoofsesteenweg 9, 1700 Dilbeek.

Kathleen Vervaeke, Appelkotlaan 16, 1785 Merchtem.
Carl Toye, Bosstraat 56, 1860 Meise.
Mark Gekiere, Robberechtsstraat 166, 1780 Wemmel.
Jean Groessens, Swaertenbroecklaan 14, 1090 Jette.
Hans, Vanackere, Karel Verhaegenlaan 20, 1950 Kraainem.
Filip Lens, Kapitein R. Wouterslaan 20, 1780 Wemmel.
Werden benoemd en gelast met het dagelijks bestuur van de

vereniging als :
Voorzitter : Jan Van Dooren.
Ondervoorzitter : Gerard De Leeuw.
Penningmeester : Hans Vanackere.
Secretaris : Hubert Decramer.

(Get.) Hubert Decramer, (Get.) Jan Van Dooren,
Secretaris. Voorzitter.

N. 2077 (25873)
Sabre Europe,

association internationale

Rue de la Loi 23
1040 Bruxelles

Numéro d’identification : 1298/95

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration
du 12 décembre 2000

Le conseil décide d’approuver, avec effet immédiat, le transfert
du siège social de l’association dans les nouveaux bureaux de
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (Bruxelles) à 1040 Bruxelles, rue
de la Loi 57.

(Signé) Henri Tack,
administrateur et secrétaire.
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N. 2078 (24754)
Maison des Jeunes de Banneux

Rue de Banneux 10
4141 Banneux

Numéro d’identification : 2430/74

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MODIFICATION AUX STATUTS

L’assemblée générale statutaire du 24 novembre 2000, a désigné
comme membres du conseil d’administration :

Président : Sougné, Frédéric, rue de la Sapinière 52, 4141 Banneux.
Administrateur délégué : Pauwels, Jacques, avenue du

Banneway 2, 4141 Banneux.
Membres :

Beco, Rémy, place du Village 22, 4141 Banneux.
Bouhy, Christophe, rue des XII Hommes 29, 4141 Banneux.
Dechanxhe, Marie-Chlotilde, place du Village 27, 4141 Banneux.
Dechanxhe, Géraldine, place du Village 27, 4141 Banneux.
Decheneux, Fabienne, rue d’Andoumont 81, 4140 Sprimont.
Feilhe, Xavier, rue de l’Esplanade 52, 4141 Banneux.
Lefin, Sophie, avenue du Banneway 21, 4141 Banneux.
Leurquin, Damien, route de Fraipont 6, 4141 Banneux.
Leurquin, Xavier, avenue des Thermes 78a, 4050 Chaudfontaine.
Megnou, Gaël, rue des Hêtres 6, 4870 Fraipont.
Megnou, Xavier, rue des Hêtres 6, 4870 Fraipont.
Pierzchlewicz, Cindy, rue de l’Esplanade 32, 4141 Banneux.
Stassart, Renaud, rue du Houmier 16, 4140 Rouvreux.

Et a voté la modification des statuts de la MDJ (n° 2430, Moniteur
belge du 28 mars 1974) ci-dessous :

Article 7, § 2 (ajoute). Les membres fondateurs ou les successeurs
dévolus de ceux-ci siègent de plein droit au conseil d’administra-
tion. Le nombre maximal ne peut être supérieur à la moitié des
administrateurs élus par les jeunes.

(Signé) Pauwels, Jacques,
administrateur délégué.

N. 2079 (26157)
Parochiale Werken van Temse

Oeverstraat 5
9140 Temse

Identificatienummer : 604/22

WIJZIGING BENAMING — WIJZIGING STATUTEN

Besliste de buitengewone algemene vergadering van de v.z.w.
« Parochiale Werken van Temse », op 19 december 2000, met vijf
stemmen op vijf, de naam aan te passen in v.z.w. « Dekenale Werken
van het Dekenaat Temse » en eveneens de statuten te wijzigen zoals
hierna vermeld :

HOOFDSTUK I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging heeft als naam : v.z.w. « Dekenale
Werken van het Dekenaat Temse ».

Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Temse,
Oeverstraat 5.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de opbouw
van de christelijke gemeenschap in het dekenaat, door onder meer
het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg van de
katholieke kerk, door te helpen en bijstaan van de personen die met
de kerkelijke dienst belast zijn, en door het organiseren en steunen
van onderwijs en welzijnszorg alsook van de dekenale en parochiale
verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele
en sociale ontwikkeling van de bevolking nastreven. Het katholiek
confessioneel karakter is een wezenlijk element van de vereniging.

Art. 4. Voor zover nodig of nuttig voor het verwezenlijken van
haar doel, mag de vereniging alle rechtshandelingen stellen, onder
meer leningen aangaan, personeel aanwerven, roerende en onroe-
rende goederen gebruiken, bezitten, huren, in eigendom, vruchtge-
bruik, erfpacht of bewaring hebben en het patrimonium rationeel
beheren.

Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. — Leden

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie
bedragen.

Art. 7. § 1. Tot de vereniging kunnen, op eenvoudig verzoek en
voor de duur van hun canoniek ambt, toetreden als werkend lid van
rechtswege :

de deken van het dekenaat waar de vereniging haar zetel heeft;
de pastoor of de parochiebeheerder of de door de bisschoppelijke

overheid aangeduide;
hoofdverantwoordelijke voor de pastoraal van elke parochie die

deel uitmaakt van het dekenaat.
§ 2. Tot de vereniging kan toetreden als werkend lid :
na ontbinding of splitsing van een parochiale vereniging waarvan

de zetel gevestigd is in het dekenaat : twee personen die door de
raad van beheer worden voorgedragen;

ingevolge schriftelijk verzoek daartoe : elke persoon door de
algemene vergadering wordt aanvaard.

De algemene vergadering beslist over elk verzoek tot aanneming
van nieuwe leden op voordracht door minstens twee werkende
leden.

Het lidmaatschap van de werkende leden eindigt :
van rechtswege bij het bereiken van de leeftijdsgrens vastgesteld

in het huishoudelijk reglement;
indien een lid niet langer woonplaats heeft in het dekenaat,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergade-
ring;

indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van
de raad van beheer;

indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met
een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen.

§ 3. Kunnen toetreden als niet werkende lid van de vereniging,
mits zij schriftelijk daarom verzoeken, de statuten en het huishou-
delijk regelement aanvaarden en door de algemene vergadering als
dusdanig aanvaard worden : de parochiale verenigingen met rechts-
persoonlijkheid waarvan de zetel gevestigd is in het dekenaat.
Voormelde rechtspersonen kunnen elk één persoon voordragen als
hun vertegenwoordiger daartoe aangewezen volgens de stand-
regels of de statuten van de rechtspersoon die zij vertegenwoor-
digen. De rechtspersoon kan geen lid van rechtswege of een
werkend lid aanwijzen als haar vertegenwoordiger. Een
niet-werkend lid kan de algemene vergadering bijwonen zonder
stemrecht.

§ 4. De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het
huishoudelijk reglement en zij verbinden er zich toe geen daden te
stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereni-
ging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.

Art. 8. De leden zijn tot geen bijdragen verplicht, maar kunnen
wel vrijwillig inbrengen doen of bijdragen storten. Zij zijn in geen
geval persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vereni-
ging.

Art. 9. Uittredende en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, zij kunnen-
geen enkel rech laten gelden op de goederen van de vereniging. Zij
kunnen ook niet de teruggave eisen van de door hen of door hun
mandatarissen betaalde bijdragen of ingebrachte goederen, onver-
minderd het recht op de terugbetaling van de voorgeschoten of
geleende bedragen.

HOOFDSTUK III. — Algemene vergadering

Art. 10. § 1. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende
leden. Een werkend lid mag zich bij volmacht door een ander lid
laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan slechts één lid
vertegenwoordigen.

§ 2. Ieder werkend lid beschikt over één stem.
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Art. 11. § 1. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering
vertegenwoordigt alle leden, haar besluiten gelden dan ook voor de
leden die niet stemmen of tegenstemmen.

§ 2. Voor volgende punten is een besluit van de algemene
vergadering vereist :

1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en het gedwongen ontslag van de beheerders;
3° kwijting van verantwoordelijkheid van de beheerders;
4° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
5° de ontbinding van de vereniging en het aanwijzen van het

katholiek werk waaraan het actief zal worden overgedragen;
6° de uitsluiting van leden.
§ 3. Onroerende goederen kunnen slechts worden vervreemd of

met een zakelijk recht worden bezwaard bij beslissing van de
algemene vergadering en met toestemming van de leden die in de
vergadering de betrokken parochie vertegenwoordigen. Dit geldt
tevens voor de vervreemding van alle roerende goederen die
krachtens gelofte geschonken zijn, of die uit artistiek of historisch
oogpunt kostbaar zijn.

§ 4. Van de besluiten van de algemene vergadering inzake de
bevoegdheden vermeld in de § 2, 1° en 5°, en § 3, van dit artikel
wordt binnen een termijn van vijftien dagen, ingaande de dag van
de beslissing, een eensluidend verklaard afschrift verzonden aan de
bisschoppelijke overheid.

De bischoppelijke overheid kan zich verzetten tegen de uitvoe-
ring van het overgezonden besluit binnen een termijn van dertig
dagen, ingaande de dag van het versturen ervan.

De raad van beheer kan de besluiten van de algemene vergade-
ring inzake voormelde bevoegdheden niet uitvoeren voor het
verstrijken van deze termijn.

§ 5. In geval van verzet vanwege de bisschoppelijke overheid legt
de raad van beheer het betreffende besluit ter intrekking of ter
bekrachtiging voor aan de algemene vergadering.

Van het besluit van de algemene vergadering wordt binnen een
termijn van vijftien dagen, ingaande de dag na het treffen ervan,
een eensluidend verklaard afschrift gezonden aan de bisschop-
pelijke overheid. Indien het een bekrachtingingsbesluit betreft dient
de raad van beheer dit te rechtvaardigen.

In dit laatste geval kan de bisschoppelijke overheid, bij gemoti-
veerde beslissing, het aldus bekrachtigde besluit vernietigen binnen
een termijn van vijfenveertig dagen, ingaande de dag van het
versturen ervan.

De raad van beheer kan het bekrachtigde besluit niet uitvoeren
voor het verstrijken van deze termijn.

Indien de bisschoppelijke overheid deze termijn laat verstrijken,
is het verzet van rechtswege opgeheven.

Art. 12. § 1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering
gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afge-
lopen boekjaar en van de begrotingen voor het komende boekjaar.

Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige
boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand april.

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer een vijfde van de leden erom verzoekt.

Art. 13. Uitnodigingen tot de algemene vergaderingen dienen
schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen voor de vergadering.
Zij kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening
van de voorzitter, van twee beheerders of van één vijfde van de
leden.

Alle leden moeten opgeroepen worden. De uitnodiging dient dag,
uur en plaats van de vergadering te vermelden, alsook de agenda.

De agenda wordt bepaald door de raad van beheer. Eén vijfde
van de leden heeft echter het recht om vóór de vergadering punten
op de agenda te brengen. De vergadering kan niet geldig beslissen
buiten de agendapunten, tenzij alle leden aanwezig zijn en hiervoor
in de vergadering een tweederde meerderheid bestaat.

Art. 14. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van beheer of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige leden of volmachthouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien

de helft van de leden aanwezig zijn. De algemene vergadering
beslist, behoudens andersluidende bepaling in de wet of de
statuten, bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen.

Voor het aanwijzen, in geval van ontbinding van de vereniging,
van het katholiek werk waaraan het netto-overblijvend maatschap-
pelijk actief zal worden overgedragen is eenparigheid van stemmen
vereist. Bij ontstentenis van eenparigheid zal de beslissing worden
genomen door de bisschoppelijke overheid.

Art. 15. Voor het overige oefent de algemene vergadering haar
bevoegheid uit overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op
de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 16. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat
op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring wordt voorge-
legd.

Het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Afschriften daarvan worden geldig « voor eensluidend » onderte-
kend door de voorzitter of door twee beheerders en worden
gegeven aan elke belanghebbend die daarom schriftelijk verzoekt.

HOOFDSTUK IV. — Bestuur, raad van beheer

Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
samengesteld uit ten minste drie beheerders, die niet noodzakelijk
lid van de vereniging moeten zijn.

Minstens één beheerder moet werkend lid van rechtswege zijn
van de vereniging. De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos
uit.

Art. 18. De beheerders worden door de algemene vergadering
benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Indien om een
of andere reden de vervanging of de herbenoeming van de beheer-
ders niet tijdig kan geschieden, blijven de uittredende beheerders
bij het verstrijken van hun mandaat in functie tot in hun vervanging
is voorzien.

Wanneer door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting het
mandaat van een beheerder voortijdig een einde neemt, dan oefent
de beheerder die in diens plaats aangesteld wordt deze functie
verder uit tot het einde van het oorspronkelijk mandaat.

Art. 19. Indien, om welke reden ook, het aantal beheerders tot
minder dan drie is gedaald, zijn de overige beheerders gemachtigd
en verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen
om te voorzien in de aanstelling van nieuwe beheerders. Zolang zij
dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden
van de raad van beheer uit en zijn hiervoor persoonlijk aansprake-
lijk.

Art. 20. § 1. De beheerders kiezen onder elkaar een voorzitter,
een penningmeester en een secretaris. De raad van beheer kan onder
zijn verantwoordelijkheid bevoegdheden overdragen aan één of
meer beheerders, in het bijzonder aan één of meer afgevaardigde-
beheerders, wat het dagelijks bestuur betreft.

§ 2. Lokale werkgroepen, leden van de vereniging of derden
kunnen, voor een duidelijk omschreven opdracht, volmacht krijgen
bij beslissing van de raad van beheer, die hun bevoegdheden
bepaalt. Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik
herroepbaar.

Art. 21. De raad van beheer beslist over alle zaken die behoren
tot het beheer van de vereniging, behalve over wat bij wet en bij
deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden is.

De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt geldig de
vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen,
met inbegrip van de daden van beheer en beschikking, zonder dat
daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is
vereist.

Hij mag aldus alle rechtshandelingen stellen, dienstig of noodza-
kelijk voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging voor
zover zij door de wet of de statuten niet aan de algemene vergade-
ring worden voorbehouden.

Art. 22. Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegen-
woordigen en te verbinden is nodig en volstaat de gezamelijke
handtekening van twee beheerders, behoudens wanneer de raad
van beheer uitdrukkelijk een beheerder heeft afgevaardig of gevol-
machtigden met een bijzondere opdracht heeft belast.

Art. 23. De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de
voorzitter of van twee beheerders. Een beheerder kan zich door een
andere beheerder laten vertegenwoordigen, een beheerder kan
slechts over één volmacht beschikken.

De raad van beheer vergadert slechts geldig als ten minste de
helft van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslis-
singen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
verhindering, door de oudste der aanwezige beheerders.

Art. 24. Van elke vergadering van de raad van beheer wordt een
verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering ter goed-
keuring wordt voorgelegd. Het wordt ondertekend door de voor-
zitter en de secretaris. Afschriften ervan worden geldig « voor
eensluidend » ondertekend door de voorzitter of door twee beheer-
ders.
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HOOFDSTUK V. — Rekening en begroting

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar
moet de raad van beheer aan de gewone algemene vergadering
rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar.

De raad stelt de rekeningen op van het afgelopen boekjaar en
maakt de begroting op voor het komende boekjaar. Beide worden
ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd, die
kwijting verleent aan de beheerders. Het batig saldo vergroot het
vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze
van dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. De
rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen voor de
jaarvergadering ter kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage
kunnen krijgen, doch alleen ter plaatse op de zetel van de vereni-
ging, van alle bescheiden waarop de rekeningen en de begroting
steunen.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding en vereffening

Art. 26. Elke wijziging van het doel van de vereniging, zoals dit
in de statuten is omschreven heeft rechtens de ontbinding van de
vereniging tot gevolg.

Art. 27. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend
maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en
aanzuivering der lasten, overeenkomstig artikel 14 van de statuten,
overgedragen aan een katholiek werk met een gelijkaardig doel als
dat van de vereniging.

HOOFDSTUK VII. — Algemene bepalingen

Art. 28. Voor zover het niet strijdig is met de openbare orde naar
Belgisch recht, zal de vereniging zich schikken naar het canoniek
recht, inzonderheid de canones over het tijdelijke.

Art. 29. Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, is de
wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepas-
sing.

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen, op de
buitengewone algemene vergadering, gehouden te Temse, op 19
december 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 2080 (22934)
Vormingscentrum A.N.P.K.B., afgekort : « CEVORA »

1030 Brussel

Identificatienummer : 14215/91

BENOEMING — RAAD VAN BESTUUR

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 14 juli 2000
wordt de heer René Spaey benoemd tot nieuwe directeur CEVORA
(ter vervanging van de heer A. De Koster) en dit met ingang van 1
september 2000.

Le conseil d’administration décide en date du 14 juillet 2000 de
nommer M. René Spaey en tant que nouveau directeur du CEVORA
(en remplacement de M. A. De Koster) et ceci avec effet au 1er
septembre 2000.

Werden aangeduid als leden van de raad van bestuur.
Ont été désignés comme membres du conseil d’administration.
Als werknemersvertegenwoordiging/membres des organisations

de travailleurs :
Voorzitter/président : Erwin De Deyn, Kleine Snikbergstraat 14,

1701 Dilbeek.
Koen De Jaegher, Klaverbeekstraat 20, 9940 Evergem.
Jean-Claude Fagnant, rue Belvaux 137, 4030 Grivegnée (Liège).
Marc Vandermosten, rue du Marais 2A, 1490 Court-St.-Etienne.
Piet Van Heddegem, Vossenstraat 34, 9120 Meise.
Als werkgeversvertegenwoordiging/membres des organisations

d’employeurs :
Gabriël Delporte, Serge Ecksteinlaan 7, 1731 Zellik.
Alfons De Vadder, Kleine Heidelaan 9, 2820 Bonheiden.
Jos Rossie, Breugellaan 15, 1500 Halle.
Jan Van Holm, Hambosstraat 53, 3150 Haacht.
Erik Van Laer, Oppemkerkstraat 25, 1860 Meise.

(Get.) René Spaey,
directeur.

N. 2081 (23417)
Jeugdhuis Tuitvlugt, afgekort : « JH Tuitvlugt »

Frans Beirenslaan 2a 5b
2150 Borsbeek

Identificatienummer : 9217/95

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

Heeft het ontslag aanvaard van Sara Goossens, studente, Bors-
beeksesteenweg 58, 2100 Deurne.

Heeft het ontslag aanvaard van Thierry Vervoort, student,
Corluylei 84, 2150 Borsbeek.

Heeft het ontslag aanvaard van Geert Fierens, burgerlijk inge-
nieur, Melkerijstraat 56, 2160 Wommelgem.

De raad van beheer, beraadslagend en beslissend overeenkomstig
de statuten, heeft tot voorzitter benoemd : Maarten Vanachter,
student, Spechtstraat 5, 2530 Boechout.

De raad van beheer , beraadslagend en beslissend overeenkom-
stig de statuten, heeft tot ondervoorzitter benoemd : Ellen Van
Damme, studente, Victor de Langhestraat 57, 2100 Deurne.

De raad van beheer is met ingang van heden als volgt samenge-
steld :

Voorzitter : Vanachter, Maarten, student, Spechtstraat 5,
2530 Boechout.

Ondervoorzitter : Van Damme, Ellen, studente, Victor de
Langhestraat 57, 2100 Deurne.

Penningmeester : de Winter, Bjorn, bediende, Grimbert 10,
2150 Borsbeek.
Alle leden hebben de Belgische nationaliteit.

Hierbij vervallen alle vorige mandaten.
Borsbeek, bij algemene vergadering op 20 oktober 2000.

(Get.) Maarten Vanachter, (Get.) Ellen Van Damme,
voorzitter. ondervoorzitter.

N. 2082 (24341)
Basket Club Centre Manage

Rue Delfosse 16
7170 Manage

Numéro d’identification : 11370/97

DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Réunion du 13 octobre 2000

M. Vanbranteghem, Michel, gérant de banque, chemin Vert 5, à
7170 Manage, président;

M. Ballieux, Serge, employé, avenue E. Herman 114, à 7170 Fayt-
lez-Manage, secrétaire;

M. Hecq, René, gérant, rue Delfosse 16, à 7170 Manage, membre;
M. Bruylands, Nicolas, préretraité, Grand-Rue 117, à

7170 Manage, trésorier,
sont démissionnaires de leurs fonctions et de leur poste d’adminis-
trateur de l’a.s.b.l.

Ils sont remplacés et nommés comme administrateurs, les statuts
restant inchangés, par :

Président : M. Van Neylen, Alain, consultant d’entreprise, rue
Cense

Secrétaire : M. Adan, Louis, conducteur de train, chaussée de
Nivelles;

Trésorier : M. Bruylands, Nicolas, préretraité, Grand-Rue 117, à
7170 Manage;

Membre : M. Hecq, René, gérant, rue Delfosse 16, à 7170 Mana-
gede la Motte 35, à 7170 Bois-d’Haine.

Fait à Manage, le 17 octobre 2000.

(Signé) Alain Van Neylen, (Signé) Louis Adan,
président. secrétaire.

(Signé) Nicolas Bruylands, (Signé) René Hecq,
trésorier. membre.
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N. 2083 (25104 — 25104P)
« Solvay Executive Education »

1050 Bruxelles
Numéro d’identification : 2083/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. M. Michel Allé, ingénieur civil, domicilié à 1430 Rebecq, rue de

Ham 42;
2. M. Philippe Biltiau, ingénieur commercial, domicilié à

1140 Bruxelles, chaussée de Haecht 1182;
3. M. Eric De Keuleneer, ingénieur commercial, domicilié à

1000 Bruxelles, avenue des Phalènes 28;
4. M. Alain Delchambre, professeur d’université, domicilié à

1170 Bruxelles, clos Joseph Hanse 6;
5. Mme Anne Drumaux, ingénieur commercial, professeur

d’université, domiciliée à 1180 Bruxelles, place Constantin
Meunier 1;

6. M. Jean-Claude Ettinger, ingénieur commercial, domicilié à
1640 Rhode-St-Genèse, avenue de l’Ecuyer 19;

7. M. Christophe Evers, ingénieur commercial, domicilié à
1080 Bruxelles, rue de L’Oiselet 16;

8. M. André Farber, professeur d’université, domicilié à
1180 Uccle, avenue d’Andrimont 2;

9. M. Thierry Lambrecht, ingénieur commercial, domicilié à
1000 Bruxelles, place du Nouveau Marché aux Grains 2,
1000 Bruxelles;

10. M. Pascal Minne, conseiller fiscal, domicilié à 1332 Genval,
clos du Bocage 8;

11. M. Jacques Nagels, professeur d’université, domicilié à
1640 Rhode-St-Genèse, Driesbos 75,
tous de nationalité belge, ont convenu de constituer une association
sans but lucratif, dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association est dénommée : « Solvay Executive
Education », a.s.b.l.

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à 1050 Bruxelles,
avenue Franklin Roosevelt 21, ou en tout autre endroit à désigner
par l’assemblée générale.

Art. 3. L’association aura pour but de soutenir les activités
d’enseignement et de recherche de l’Ecole de Commerce Solvay de
l’Université Libre de Bruxelles, par l’organisation de programmes
d’éducation continuée dans des disciplines ressortissant de l’ensei-
gnement de l’Ecole.

L’association peut faire toutes les opérations accessoires se ratta-
chant à son objet principal et notamment acquérir et prendre en
location des immeubles pour s’y installer ou y exercer une branche
de son activité.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, cotisa-
tion, d’intervention financière ou par tout autre moyen dans toute
autre association ayant en tout ou en partie un objet similaire au
sein ou susceptible de développer ou de faciliter la réalisation de
l’une ou l’autre branche de son activité.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

L’exercice social court du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

TITRE II. — Associés, admissions, sorties, engagements, activités

Art. 5. Le nombre des associés n’est pas limité.
Son minimum est fixé à trois. Les premiers associés sont les

fondateurs désignés.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.

Art. 6. Sont membres de droit de l’association :
le président du conseil d’administration de l’Université Libre de

Bruxelles;
le Recteur de l’Université Libre de Bruxelles;
le Doyen de la Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Econo-

miques de l’Université Libre de Bruxelles;
le président de l’Ecole de Commerce Solvay de l’Université Libre

de Bruxelles.
Les admissions des autres membres sont décidées souveraine-

ment par le conseil d’administration, à l’unanimité.
La démission, la suspension ou l’exclusion des associés se fait de

la manière déterminée par l’article 12 de la loi du 27 juin 1921.

Seront également réputés « motifs graves », le fait pour un associé
d’avoir entravé délibérément le but poursuivi par l’association ou
refusé de se conformer aux statuts ou règlements ou les avoirs
enfreints, avoir eu ou avoir une conduite préjudiciable à l’objet
social.

Art. 7. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les
héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont aucun droit sur
l’avoir social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaires.

Il en est de même d’une société dissoute ou liquidée.

Art. 8. Les associés ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni à
aucune cotisation.

Art. 9. Peuvent être admis en qualité de membres adhérents, les
personnes physiques ou morales qui en font la demande et moyen-
nant paiement d’une cotisation fixée par le conseil d’administration.

La cotisation maximum est fixée à un million de francs.
Les membres adhérents ne jouissent pas des droits des associés et

ne font en particulier pas partie de l’assemblée générale.

TITRE III. — Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale se compose uniquement des asso-
ciés.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet social de
l’association.

Sont réservées à sa compétence :
les modifications aux statuts;
la nomination et la révocation des administrateurs;
l’approbation des budgets et comptes;
la dissolution volontaire de l’association;
l’exclusion d’associés;
toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statu-

tairement réservés au conseil d’administration.

Art. 11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale,
chaque année, dans le courant du mois de novembre et ceci, pour la
première fois en 2000.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un tiers des membres au moins. La réunion se tiendra
aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués.

Art. 12. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire ou carte postale adressée à
chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée et signée par
le secrétaire, au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné sur la convocation.
Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi du

27 juin 1921, l’assemblée peut délibérer valablement sur des points
qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 13. Chaque associé a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut
se faire représenter par un mandataire. Chaque associé ne peut être
titulaire que d’une procuration.

Tous les associés ont un droit de vote égal, chacun disposant
d’une voix.

Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration.

Art. 15. Sauf dans les cas où la loi du 27 juin 1921 en décide
autrement, l’assemblée est valablement composée quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés et les décisions sont
prises à la majorité des voix.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un
registre des actes de l’association sous forme de procès-verbaux,
signés par le président et le secrétaire.

Ce registre est conservé au siège social où tous les associés
peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du
registre.

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander
des extraits signés par le président du conseil d’administration et le
secrétaire.

Art. 16. Les modifications aux statuts devront se faire conformé-
ment au prescrit de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921.

Leur publication devra se faire, dans le mois, aux annexes au
Moniteur belge, ainsi que toutes nominations, démissions ou révoca-
tions d’administrateurs.
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TITRE IV. — Administration, administration journalière

Art. 17. L’association est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins nommés parmi les associés par l’assemblée
générale, pour un terme de quatre ans. Ils sont en tout temps
révocables par elle.

Les mandats des administrateurs sont toujours renouvelables.

Art. 18. Le président de l’Ecole de Commerce Solvay est de droit
le président du conseil d’administration.

Le conseil choisit parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
En l’absence du président, la fonction est remplie ou exercée par le
plus ancien des administrateurs et, en cas d’égalité d’ancienneté, par
le plus âgé des plus anciens.

Art. 19. Le conseil se réunit sur convocation du président. Il ne
peut statuer que si la majorité de ses membres est présente.

Sauf disposition contraire des présents statuts, ses décisions sont
prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents.

Quant il y a parité de voix, celle du président ou de son
remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de
procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire et inscrit dans
un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits et tous les
autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Il peut notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger
ou donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir,
échanger ou aliéner tous biens meubles et immeubles ainsi que
prendre et céder à bail, même pour plus de neuf ans, accepter et
recevoir tous legs et donations; consentir et conclure tous contrat
d’entreprises et de ventes, contracter tous emprunts avec ou sans
garantie; consentir et accepter toutes subrogations et cautionne-
ments; hypothéquer les immeubles sociaux; contracter et effectuer
tous prêts et avances; renoncer à tous droits contractuels ou réels
ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles; donner main-
levée, avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements;
plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes juridic-
tions et exécuter tous jugements; transiger, compromettre.

Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les
agents intervenants, employés et membres du personnel de l’asso-
ciation et les destitue; il déterminera leurs occupations et traite-
ments.

Art. 21. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
ou plusieurs administrateurs directeurs, choisis parmi ses membres
et dont il fixera les pouvoirs.

Art. 22. Il est expressément entendu que chaque délégation de
signatures s’effectuera à au moins deux membres, l’un représentant
l’enseignement du 3ème Cycle dont il est issu, l’autre représentant
l’intérêt général de l’Ecole.

Art. 23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites et diligences de l’administra-
teur délégué ou, à défaut, du secrétaire.

Art. 24. Les mandats des administrateurs, y compris celui des
administrateurs directeurs, sont gratuits.

TITRE V. — Comptes annuels, bilan

Art. 25. Chaque année, au 30 juin, est établi le relevé des comptes
de l’année écoulée et le budget pour l’année suivante. Tous les deux
sont soumis à l’approbation de l’assemblée ordinaire du mois de
novembre.

La première année d’exercice social prendra fin le 30 juin 2001.

TITRE VI. — Modifications, dissolution, liquidation

Art. 26. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale
désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs
pouvoirs.

Art. 27. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire,
à quelque moment ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif
net de l’association dissoute sera affecté à une institution, une
association ou un établissement d’utilité publique, ayant un objet
similaire ou connexe, à désigner par l’assemblée générale.

Art. 28. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts, est réglé par la loi du 27 juin 1921.

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administrateur :

Mmes et MM. Allé Biltiau, Drumaux, Ettinger, Evers, Farber,
Lambrecht, Minne, Nagels et Szafarz.

Immédiatement après, les administrateurs élus, réunis en conseil
d’administration ont désigné en qualité de :

président : M. Michel Allé.
Secrétaire : M. Philippe Biltiau.
Trésorier : M. Christophe Evers.
Il charge chacun des administrateurs, agissant seuls, de la gestion

journalière, conformément à l’article 21 des statuts, avec le titre
d’administrateur directeur.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2000.

(Suivent les signatures.)

N. 2084 (25760)
Student Studio Square International

Emiel Banningstraat 58
2000 Antwerpen

Identificatienummer : 3948/74

ONTBINDING — BENOEMING VEREFFENAAR
VEREFFENING — SLUITING VEREFFENING

Het jaar tweeduizend, op elf december. Te Antwerpen, in het
notariskantoor, om zestien uur dertig minuten.

Voor mij, Meester Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, werd
gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de leden van de
vereniging zonder winstoogmerk « Student Studio Square Interna-
tional », gevestigd te 2000 Antwerpen 1, Emile Banningstraat 58.

Vereniging opgericht op zevenentwintig maart negentienhonderd
vierenzeventig, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van dertig mei negentienhonderd vierenzeventig, onder nummer
3948.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de
bijzondere algemene vergadering van één september negentienhon-
derd negentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel
verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig
december negentienhonderd negentig, onder nummer 19890.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van
Mevrouw Liliane Horemans, wonend te 2000 Antwerpen 1, Boli-
vandplaats 1.

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer Henri Cant,
wonend te 2000 Antwerpen 1, Emiel Banningstraat 58.

Samenstelling van de vergadering, aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de hierna-
genoemde leden :

1° De heer henri Cant, wonend te 2010 Antwerpen 1, Emiel
Banningstraat 58.

2° De heer Henri Wuyts, wonend te 2020 Antwerpen 2, De
Bosschaertstraat 342.

3. Mevrouw Liliane Horemans, wonend te 2000 Antwerpen 1,
Bolivarplaats 1.

4. Mevrouw Irma Houtmortels, wonend te 2660 Antwerpen, Loui-
salei 23.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :
1° Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.
2° Alle leden hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering

beraadslaagt over de volgende agenda :

Agenda

1. Ontbinding en in vereffeningstelling van de vereniging.
2. Benoeming van vereffenaar.
3. Bevoegdheden van de vereffenaar, bestemming van het

verenigingsvermogen.
4. Verslag van de vereffenaar.
5. Kwijting aan de vereffenaar.
6. Sluiting van de vereffening.
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3. Aangezien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
vervalt de noodzaak van de oproeping en wordt aan de
aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 20 van de wet van zeven-
entwintig juni negentienhonderd eenentwintig op de verenigingen
zonder winstoogmerken voldaan.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen
en geldige besluiten te treffen.

4° Om goedgekeurd te worden moet een besluit met betrekking
tot de ontbinding van de vereniging de meerderheid van twee/
derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bekomen.

De overige besluiten worden met gewone meerderheid van
stemmen goedgekeurd.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden
van de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen, besluiten

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft,
na beraadslaging de volgende besluiten.

1. Besluit tot ontbinding

Eerste besluit

De vergadering beslist de vereniging vroegtijdig te ontbinden en
in vereffening te stellen.

Vanaf heden wordt de vereniging geacht verder te bestaan voor
haar vereffening.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

2. Benoeming van de vereffenaar

Tweede besluit

De vergadering beslist het aantal vereffenaars vast te stellen op
één.

Tot vereffenaar wordt benoemd : de heer Roger Belderbosch,
advokaat, kantoorhoudend te 2018 Antwerpen 1, Belgiëlei 15 b (bus
10).

Vergoeding

De vereffenaar wordt niet bezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
De opdracht van de vereffenaar wordt door hem aanvaard.

Bevoegdheden van de vereffenaar,
bestemming van het verenigingsvermogen

Derde besluit

De vereffenaar beschikt over de ruimste machten nodig om de
vereffening van de vereniging tot een goed einde te brengen.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 16 van haar
statuten, het saldo van het verenigingsvermogen, na aanzuivering
van alle schulden en betaling van alle kosten, lasten en belastingen
ingevolge de ontbinding en vereffening van de vereniging en met
inachtneming van de nodige provisies voor kosten die nog zouden
dienen betaald te worden na de sluiting van de vereffening, te
bestemmen als « Fonds Hugo Bastanie en Henri Cant » aan de
instelling voor openbaar nut « Prins Leopold Instituut voor Tropi-
sche Geneeskunde », met zetel te 2000 Antwerpen, Nationale-
straat 155, dit meer bepaald voor het verstrekken van beurzen aan
studenten van voornoemde instelling voor openbaar nut.

De vereffenaar wordt uitdrukkelijk gemachtigd om alle hande-
lingen te verrichten om de overgang van dit verenigingsvermogen
in de praktijk te verwezenlijken.

Vertegenwoordiging

De vennootschap in vereffening wordt in en buiten recht verte-
genwoordigd door de vereffenaar, alleen handelend.

Stemming

Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

4. Verslag van de vereffenaar

De vereffenaar legt ter tafel zijn verslag neer. Dit verslag wordt
voorgelezen. Hieruit blijkt dat het verenigingsvermogen bestaat uit :

Activa

zichtrekening 220-0564960-68 : drieëntachtig duizend en tweeën-
zestig frank;

spaarrekening 220-7564960-63 : drie miljoen zeshonderd zestien
duizend zeshonderd tweeëntwintig frank;

termijnrekening 220-0564960-68 : acht miljoen frank;
effecten op rekening 220-0564960- onder codenummer 868621-83

met benaming Fortis Banque : één miljoen;
effecten op rekening 220-0564960 onder codenummer 868644-09

met benaming Fortis Banque : één miljoen;
te veel betaalde registratierechten : éénentachtigduizend frank.

Passiva

schuld aan Mevr. Liliane Horemans, voornoemd : éénentachtig-
duizend frank;

kosten van huidige vereffening begroot op veertigduizend frank.
De vereffenaar stelt voor dit vermogen integraal toe te kennen en

over te maken aan de instelling voor openbaar nut « Prins Leopold
Instituut voor Tropische Geneeskunde », met zetel te
2000 Antwerpen 1, Nationalestraat 155, overeenkomstig artikel 16
van de vereniging en het derde besluit hierboven.

5. Kwijting aan de vereffenaar

Vierde besluit

De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar goed.
De vergadering beslist geen bijzondere commissaris tot nazicht

van de vereffeningshandelingen aan te stellen, en zelf deze controle-
taak uit te voeren.

De vergadering beslist, na toezicht van de vereffeningsreke-
ningen, volledige kwijting, zonder voorbehoud, te verlenen aan de
enige vereffenaar.

Stemming

Dit besluit wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

6. Sluiting van de vereffening

Vijfde besluit

De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de veref-
fenaar, en artikel 16 van de statuten, het volledige verenigings-
vermogen samengesteld als voormeld, over te dragen aan de instel-
ling voormeld, over te dragen aan de instelling voor openbaar nut
« Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde », met zetel
te 2000 Antwerpen 1, Nationalestraat 155.

De heer Roger Belderbosch, voornoemd, wordt gelast de nodige
praktische schikkingen terzake te treffen voor de bewerkstelliging
van deze opdracht.

De vergadering beslist vervolgens tot de sluiting van de veref-
fening en beslist dat de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende een periode van ten minste vijf jaren zullen bewaard
blijven op het kantoor van advocaat Roger Belderbosch, België-
lei 15 b (bus 10), 2018 Antwerpen 1.

Stemming

Dit besluit wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

6. Sluiting van de vereffening

Vijfde besluit

De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de veref-
fenaar, en artikel 16 van de statuten, het volledige verenigings-
vermogen samengesteld als voormeld, over te dragen aan de instel-
ling voor openbaar nut « Prins Leopold Instituut voor Tropische
Geneeskunde », met zetel te 2000 Antwerpen 1, Nationalestraat 155.

De heer Roger Belderbosch, voornoemd, wordt gelast de nodige
praktische schikkingen terzake te treffen voor de bewerkstelliging
van deze overdracht.

De vergadering beslist vervolgens tot de sluiting van de veref-
fening en beslist dat de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende een periode van ten minste vijf jaren zullen bewaard
blijven op het kantoor van advocaat Roger Belderbosch, Belgiëlei
15 B (bus 10), 2018 Antwerpen 1.
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Stemming

Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voozitter de
zitting geheven op zeventien uur.

Identificatie der partijen

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit
van de verschijnende partijen aan de hand van volgende documen-
ten :

de heer Henri Cant, voornoemd : identiteitskaart nummer
002 082948290;

De heer Henri Wuyts, voornoemd : identiteitskaar nummer
002 082531901;

Mevrouw Liliane Horemans, voornoemd : identiteitskaart
nummer 002 072091566;

Mevrouw Irma Houtmortels, voornoemd : identiteitskaart
nummer 002 081525424;

De heer Roger Belderbosch, voornoemd : identiteitskaart nummer
002 073190292.

Waarvan proces-verbaal

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het

bureau en de aanwezige leden van de vereniging die het wensen, of
hun vertegenwoordigers, met mij, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen).

N. 2085 (25776)
« Association Bliss & Communications alternatives »

5500 Dinant

Numéro d’identification : 7893/83

COORDINATION DES STATUTS

L’assemblée générale délibérant conformément aux prescriptions
de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921, et aux prescriptions statutaires
(annexes au Moniteur belge en date du 28 août 1983, n° 7893) a
adopté les modifications statutaires suivantes :

le précédent texte des statuts est abrogé et remplacé par le
nouveau texte rédigé comme suit :

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. L’association porte le nom « Association Bliss &
Communications alternatives. Centre d’Echanges et de Ressources.
Formation/Information. », association sans but lucratif.

Dans ses relations avec les tiers, elle peut également utiliser la
traduction « Bliss Belgique ».

Art. 2. Le siège social de l’association est établi à Dinant.

Art. 3. L’association a pour objet de promouvoir en Belgique la
diffusion de la symbolique Bliss ainsi que différentes méthodes de
communication alternative à l’usage des personnes handicapées ou
de toute autre personne à qui ces systèmes de communication
pourraient être profitables.

L’association souhaite ainsi favoriser action et interaction socio-
culturelles qui tendent à sortir ces personnes de leur mutisme et à
en faire des citoyens critiques, actifs et aussi autonomes que
possible.

Pour ce faire, l’association pourra également entreprendre toutes
les activités qui tendent à réaliser cet objet. Dans ce sens, elle pourra
aussi exercer certaines activités économiques à condition que le
produit de ces activités soit uniquement destiné à la réalisation de
son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment.

TITRE II. — Membres, cotisations

Art. 5. Le nombre des associés (autrement appelés « membres
effectifs ») est illimité mais ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Toute personne devient « membre effectif » dès qu’elle est
en règle de cotisation. La cotisation annuelle est fixée par le conseil
d’administration à un montant qui ne peut être supérieur à
50 EUR. Le renouvellement des cotisations (pour l’exercices suivant)
devra être effectué avant l’échéance de l’exercice en cours (31
décembre).

Art. 7. Certains membres « non-effectifs » (membres d’honneur,
membres protecteurs, membres de soutien, membres adhérents ou
autres) peuvent toutefois être admis par le conseil d’administration.

Le règlement d’ordre intérieur pourra éventuellement accorder
certains droits et imposer certaines obligations à ces membres « non-
effectifs ».

Art. 8. Seuls les « membres effectifs » ont droit de vote.

Art. 9. Tout membre peut quitter l’association à n’importe quel
moment. La démission doit être portée à la connaissance du conseil
d’administration par lettre recommandée au siège social de l’asso-
ciation.

Par ailleurs, le membre « effectif » qui refuse de régler sa cotisa-
tion dans les quinze jours du premier rappel qui lui est adressé par
simple lettre est réputé « démissionnaire » (voir aussi article 6 des
présents statuts).

Enfin, un membre peut être « exclu » par l’assemblée générale
conformément aux dispositions légales (voir article 17 § 2 des
présents statuts).

Art. 10. Les membres « démissionnaires » ou « exclus », de
même que leurs successeurs, ne peuvent se prévaloir d’aucun droit
sur le fonds social de l’association et ne peuvent en aucun cas
réclamer le remboursement ou des compensations pour les cotisa-
tions versées ou les rapports effectués.

TITRE III. — Conseil d’administration, gestion financière

Art. 11. L’association est dirigée par un conseil d’administration
qui la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le conseil d’administration est composé de minimum trois et de
maximum six membres « effectifs » de l’association nommés par
l’assemblée générale.

Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement et
peuvent à tout moment être démis par l’assemblée générale.

Art. 12. Pour être administrateur, il faut être membre « effectif »
de l’association et avoir participé à une formation « Bliss Initial ».
Toutefois, la seule condition de « membre effectif » suffit à l’admi-
nistrateur chargé du mandat de « trésorier ».

Les nouveaux candidats aux postes d’administrateurs sont tenus
de présenter leur candidature par courrier recommandé adressé au
siège social de l’association au moins quinze jours avant la date de
l’assemblée générale, date de la poste faisant foi.

Art. 13. La durée du mandat des administrateurs est fixée à
trois ans.

En cas de vacance au cours d’un mandat, un nouvel administra-
teur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il achève
dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Si par démission volontaire, expiration du mandat, révocation ou
pour toute autre raison, le nombre d’administrateurs est réduit, les
administrateurs restent en fonction (et responsables) jusqu’à leur
remplacement.

Art. 14. § 1er. Le conseil d’administration choisit en son sein un
président, un secrétaire, un trésorier (et éventuellement les vice-...).

Le conseil d’administration est convoqué par le président ou par
le secrétaire ou par deux administrateurs.

Le président assure la police des réunions du conseil d’adminis-
tration et de l’assemblée générale.

En cas d’empêchement ou d’absence du président, la réunion est
présidée par le plus âgé des administrateurs présents. La même
règle vaut pour les fonctions du secrétariat.

§ 2. Le conseil ne se réunit valablement que si la majorité (plus
de la moitié) des administrateurs est présente ou valablement
représentée (procuration).

Chaque administrateur dispose d’une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, par vote

secret.
En cas de partage des voix, le vote est réputé négatif.
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Un administrateur peut se faire remplacer par un autre adminis-
trateur mais une personne ne peut être titulaire de plus d’une
procuration.

§ 3. Les signatures du président, du secrétaire et du trésorier sont
requises pour toute ouverture d’un compte bancaire, transaction
financière (autre que gestion journalière, voir article 26 des présents
statuts) ainsi que pour tout acte engageant l’association.

§ 4. L’association n’est valablement engagée à l’égard des tiers
que moyennant la signature du président, du secrétaire et du
trésorier. A défaut, seule est engagée la responsabilité personnelle et
sur fonds propres du ou des signataires concernés vis-à-vis de ces
tiers.

§ 5. L’exercice comptable de l’association s’étend sur une année
civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les comptes et budgets sont préparés, à l’intervention du tréso-
rier, par le conseil d’administration et sont soumis à l’assemblée
générale pour approbation.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale est exclusivement compétente
pour : modification des statuts, nomination et révocation des admi-
nistrateurs, exclusion de membres, approbation des comptes et
budgets, dissolution volontaire de l’association.

Toutes les autres matières sont de la compétence du conseil
d’administration.

Art. 16. § 1er. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration chaque fois que l’objet et l’intérêt de l’association
le requièrent.

Elle est convoquée au moins une fois par an, dans le courant des
trois premiers mois de l’exercice comptable (janvier, février, mars),
pour approuver les comptes de l’exercice écoulé et les budgets de
l’exercice suivant.

§ 2. Le conseil d’administration est obligé de réunir une assem-
blée générale extraordinaire lorsqu’un cinquième des membres
« effectifs » en fait la demande, quel qu’en soit le motif.

§ 3. La convocation à l’assemblée générale est signée par le
président ou le secrétaire et est expédiée à tous les membres
« effectifs », par simple lettre ou par lettre recommandée, au moins
trente jours avant la date fixée pour ladite assemblée.

§ 4. La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de
l’assemblée générale. Elle comporte également l’ordre du jour établi
par le conseil d’administration. Pour être inscrites à l’ordre du jour
et admises au vote de l’assemblée générale, les demandes d’inser-
tion doivent parvenir au président ou au secrétaire au moins quinze
jours avant la date de l’assemblée générale concernée, date de la
poste faisant foi.

Art. 17. § 1er. S’agissant de la nomination et de la révocation des
administrateurs ainsi que de l’approbation des comptes et budgets :
l’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre
de membres « effectifs » présents et les résolutions sont prises à la
majorité des voix (plus de la moitié) des membres « effectifs »
présents ou valablement représentés (procuration), pour autant que
les points concernés figurent à l’ordre du jour.

§ 2. S’agissant de toute modification des statuts, exclusion de
membres ou dissolution volontaire de l’association : l’assemblée
générale délibère valablement si au deux tiers des membres « effec-
tifs » sont présents ou valablement représentés (procuration), pour
autant que les points concernés figurent à l’ordre du jour.

Une seconde assemblée peut être convoquée au plus tard dans
les quinze jours de la date prévue de la première assemblée. Cette
seconde assemblée générale délibère alors valablement quel que soit
le nombre de membres « effectifs » présents ou valablement repré-
sentés (procuration), sous réserve d’homologation du tribunal de
première instance. La majorité des deux tiers des voix est toutefois
requise, qu’il s’agisse de la première ou de la seconde assemblée.

§ 3. S’agissant de la modification de l’objet social de l’association,
l’unanimité des membres « effectifs » est dans ce cas requise.

§ 4. Chaque membre « effectif » dispose d’une voix et ne peut être
porteur de plus de deux procurations.

§ 5. Les décisions relatives à la nomination et à la révocation des
administrateurs ainsi que relatives à l’exclusion de membres sont
prises par vote secret.

§ 6. Les décisions de l’assemblée générale peuvent, dans l’intérêt
de l’association, être suspendues par le conseil d’administration;
dans ce cas, celui-ci convoque dans les quinze jours une nouvelle
assemblée générale qui délibère valablement à la simple majorité
des voix, quel que soit le nombre de membres présents ou repré-
sentés.

TITRE V. — Règlement d’ordre intérieur

Art. 18. Un règlement d’ordre intérieur sera élaboré et instauré
par le conseil d’administration. Un exemplaire du texte sera
communiqué à tous les membres de l’association; il en sera de même
pour les mises à jour ultérieures.

TITRE VI. — Procès verbaux

Art. 19. Chaque réunion du conseil d’administration ainsi que
chaque assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal qui est
signé par le président et le secrétaire ou par deux administrateurs.
Ces procès-verbaux sont inscrits dans les registres réservés à cet
effet.

TITRE VII. — Dissolution, liquidation

Art. 20. En cas de dissolution, après apurement des dettes, l’actif
sera affecté à une association ou fondation qui poursuit un but
similaire et qui sera choisie par l’assemblée générale.

Art. 21. Tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les
présents statuts ou dans le règlement d’ordre intérieur reste soumis
à la loi du 27 juin 1921.

TITRE VIII. — Dispositions transitoires

Art. 22. Compte tenu des modifications apportées à la définition
de l’exercice comptable (auparavant assimilé à une année scolaire et
dorénavant assimilé à une année civile, selon l’article 14 § 5 des
présents statuts), il est décidé que l’exercice comptable en cours sera
prolongé à titre transitoire et exceptionnel jusqu’au 31 dé-
cembre 2001 inclus.

Art. 23. Compte tenu des articles 13 et 22 des présents statuts, le
conseil d’administration nommé par l’assemblée générale du
3 mars 2000 et dont la composition figure à l’article 25 ci-après
exercera son mandat jusqu’au 31 décembre 2003 inclus.

Art. 24. Compte tenu des articles 22 et 23 des présents statuts
ainsi que de l’article 6 régissant la définition de « membre effectif »,
la validité des cotisations versées pour l’exercice en cours est
prolongée jusqu’au 31 décembre 2001.

TITRE IX. — Liste des nouveaux administrateurs

Art. 25. L’assemblée générale du 3 mars 2000 a nommé, pour un
terme de trois ans échouant la première fois le 31 décembre 2003,
membres du conseil d’administration, en remplacement de
Mme Anne Serck-Vandernoot, de Mme Annie Gosset-Ferenc, de
Mme Henriette Dumont-Depessemier et de Mme Chantal Gueur-
Schobbens, démissionnaires :

1. Mme Courtejoie, Anne, logopède, Mechelsesteenweg 424,
à 2650 Edegem, Belge.

2. Mme Malherbe, Marianne, logopède, rue de la Scierie 12,
à 5500 Dinant, Belge.

3. M. Rouard, Serge, comptable, rue de la Chapelle 11,
à 6853 Framont, Belge.

Art. 26. Conformément à l’article 14 § 1er des présents statuts, le
conseil d’administration réuni valablement en date du 3 mars 2000
a nommé en son sein aux poste de :

Président : Mme Courtejoie, Anne.
Secrétaire : Mme Malherbe, Marianne.
Trésorier : M. Rouard, Serge.
Est nommé administrateur délégué, chargé de la gestion journa-

lière de l’association et disposant entre autres de la signature sociale
vis-à-vis des comptes chèques postaux, banques, caisses d’épargne
et autres institutions financières : M. Rouard, Serge.

Fait à Dinant, le 16 décembre 2000.

Certifié conforme :

(Signé) Courtejoie, A., (Signé) Malherbe, M.,
président. secrétaire.

(Signé) Rouard, S.,
trésorier;
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N. 2086 (26061 — 26061P)
Levenslicht

Veldstraat 6
2070 Burcht

Identificatienummer : 2086/2001

STATUTEN

De ondergetekenden :
Bacté Noël, vrachtwagenchauffeur, Veldstraat 6, 2070 Burcht;
Smet Linda, huisvrouw, Veldstraat 6, 2070 Burcht;
Baeté Petrus, gepensioneerd, Veldstraat 6, 2070 Burcht,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet
van juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : « Levenslicht ».

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 2070 Burcht, Veldstraat 6.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het telefonisch verkopen van
steunpakketten voor de dierenbescherming, kindertehuizen en het
organiseren van uitstappen voor kinderen en ouderlingen. Het
organiseren van amusementsavonden of -namiddagen voor
kinderen en volwassenen. Het verdelen van voedselpakketten aan
mensen met een vervangingsinkomen. Het houden van standen op
braderijen of opendeurdagen van scholen en rommelmarkten.
Indien nodig kinderen met psychologische problemen begeleiden
alsook mensen met problemen.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkom-
stige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie
bedragen.

De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden. De
vereniging telt werkende en niet werkende leden. De volheid van
het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden. De
wettelijke bepalingen zijn alleen op hen toepasselijk.

Art. 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als
dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van beheer.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk
worden ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer.

Art. 7. De raad van beheer kan, onder door haar te bepalen
voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden,
steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.

Art. 8. De werkende leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Zij
kunnen ook nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de
door de vereniging aangegane verbintenissen. De bijdrage van de
niet-werkende leden wordt vastgelegd in het huishoudelijk regle-
ment.

Art. 9. Elk lid kan te alle tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter
kennis worden gebracht.

Art. 10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kannen
derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen
of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste twee leden, die al dan niet lid zijn van de vereni-
ging.

Art. 12. De leden van de raad van beheer worden benoemd voor
onbepaalde duur.

Art. 13. De leden van de raad van beheer worden benoemd door
de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat kosteloos
uit.

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de
raad van beheer worden binnen de maand, nadat hiertoe is besloten,
ingediend bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad ter publicatie.

Art. 14. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke reden
dan ook, het aantal beheerders is teruggevallen, dan blijven de
beheerders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Art. 15. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede
werking van de vereniging noodzakelijk is.

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
door twee beheerders. De vergaderingen van de raad van beheer
worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van
de aanwezige beheerders.

Art. 16. De raad van beheer kan slechts geldig beslissen indien
de meerderheid van de beheerders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene
die hem vervangt doorslaggevend.

Art. 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels
die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van
deze beheerders kunnen twee andere beheerders deze documenten
geldig ondertekenen.

Art. 18. De raad van beheer leidt, de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle
aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk
door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij
treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van
beheer benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt
hun bezoldigingen.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden voor bepaalde
handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan
één van de beheerders of zelfs, mits machtiging van de algemene
vergadering, aan een andere persoon die geen lid is van de vereni-
ging.

De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit
die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van beheer kan, indien hij dit nodig oordeelt, uit zijn
leden een afgevaardigden beheerder of directeur benoemen, die met
het dagelijkse bestuur wordt belast.

Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling
en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der
postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere
instellingen.

Art. 19. Beheerders die namens de vereniging optreden, moeten
ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van
enige machtiging.

TITEL IV. — Algemene vergadering
Art. 20. De algemene vergadering is samengesteld uit alle

werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts
één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één
stem op de algemene vergadering.

Art. 21. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de
beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen,
het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een
lid.

Art. 22. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen
door de raad van beheer of door de voorzitter telkens als het doel
van de vereniging zulks vereist.

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor
de begroting van het komend jaar.

Art. 23. Deze algemene vergadering gaat door op de eerste
vrijdag van december.
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Art. 24. De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene
vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de leden
daarom verzoekt.

Art. 25. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten,
om geldig te zijn, ondertekent worden door de voorzitter, twee
beheerders, of één vijfde van de werkende leden. Alle werkende
leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of bij aangete-
kende brief ten minste zeven werkdagen voor de vergadering.

Art. 26. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de
vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door
de raad van beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorge-
dragen door één twintigste van de werkende leden, moet eveneens
op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door
één twintigste van de leden ondertekend zijn en ten minste twee
werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van
beheer overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan,
kunnen in geen geval behandeld worden.

Art. 27. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter
of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Art. 28. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld
en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen.

Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging
van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden
bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op de tweede algemene vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
éénparigheid van de stemmen worden besloten.

Art. 29. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden
dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten
vereist.

Art. 30. Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist
voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 31. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opge-
nomen worden in een bijzonder register. Uittreksels daarvan
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of
door twee beheerders en, bij ontstentenis hiervan, door twee leden
van de algemene vergadering.

TITEL V. — Rekeningen, begrotingen

Art. 32. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar
af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI. — Ontbinding, vereffening

Art. 33. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en
ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot
ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in artikel 19,§§ 2
en 3, of artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meerdere veref-
fenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden over-
gedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dit van de
ontbonden vereniging benadert.

Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aan het fiscaal Boekhoudkantoor Eynatten Wemer Vof, Richard-
straat 7 te 2060 Antwerpen worden volmachten verleend om
namens de v.z.w. alle fiscale en sociale formaliteiten te vervullen.

RAAD VAN BEHEER

De Algemene Vergadering heeft overeenkomstig de statuten tot
beheerder benoemd :

De heer Baeté Noël, vrachtwagenchauffeur, Veldstraat 6 te
2070 Burcht.

Mevr. Smet Linda, huisvrouw, Veldstraat 6 te 2070 Burcht.
De heer Baeté Petrus, gepensioneerde, Veldstraat 6 te 2070 Burcht.
Deze hebben onder elkaar aangesteld tot :
Voorzitter : de heer Baeté Noël.
Secretaris : Mevr. Smet Linda.
Penningmeester : De heer Baeté Petrus.

Antwerpen, 1 december 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

N. 2087 (25618 — 25618P)
Accueil Champêtre en Wallonie,

en abrégé : « A.C.W. »

5030 Gembloux

Numéro d’identification : 2087/2001

STATUTS

Les soussignés déclarent, par le présent acte, avoir constitué entre
eux et tous ceux qui deviendront membres ultérieurement et selon
les dispositions des présents statuts, une association sans but
lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921.

Les membres fondateurs sont :
Andrien Mia, agricultrice, rue du Ri d’Arse 40, 4607 Mortroux;
Annet Léon, agriculteur, Odrimont 17, 4990 Lierneux;
Baudoin Régine, épse Mailleux, agricultrice, rue de Beauffaux 40,

5081 Saint-Denis;
Dardenne Catherine, agricultrice, chemin de Reumont 57,

5020 Malonne;
de Wouters Stany, agriculteur, Freme de Grange 2, 5537 Anhée;
du Ry Sabine, épse Hazard, agricultrice, rue des Bateliers 1,

5523 Sommières;
Everarts Rose-Marie, agricultrice, rue Gognat 154, 5621 Hanzinne;
Feller Gaston, agriculteur, Cens 13, 6970 Tenneville;
Flabat René, comptable, rue du Village 39, 5030 Gembloux;
Foguenne Paul, agriculteur, Ferme devant le Bois 4, 4990 Arbre-

fontaine;
Hubert Simon Nicole, agricultrice, rue Herbet 2, 6941 Bomal;
Laruelle Sabine, employée, rue Chapelle Dieu 49, 5030 Gembloux;
Lemaire Jean, retraité, Rachamps 28, 6600 Bastogne;
Lobet Camille, agriculteur, rue du Gard 21, 6470 Sivry;
Materne Michel, comptable, avenue Clémentine 18, 1190 Forest;
Meurs Noëlle, épse Vanhollebeke, agricultrice, Sart Haut 1,

6210 Rèves;
Monjoie Irène, agricultrice, Remont 4, 5370 Porcheresse;
Neysen Antoine, agriculteur, route de Salm Château 108a,

6672 Beho;
Quirynen Martine, agricultrice, rue Croix Henquin 1, 6997 Blier;
Ska Pierre, agriculteur, rue Gravelotte 6, 6500 Solre-Saint-Géry;
Scohy Marie Luce, épse Colinet, agricultrice, rue Delcourt 5,

5520 Anthée;
Vandries Caroline, épse Annet, agricultrice, Hubermont 22,

6983 Ortho;
Verbois Anne, employée, rue de Bozée 116, 4432 Alleur;
Watelet José, agriculteur, rue Cochin 208, 6769 Gérouville.

TITRE Ier

Article 1er. Dans le cadre de l’activité de la Fédération Wallonne
de l’Agriculture, est créée une association dénommée : « Accueil
Champêtre en Wallonie », en abrégé : « A.C.W. ».

Art. 2. Le siège est établi chaussée de Namur 47 à
5030 Gembloux. Il peut être transféré par décision du Conseil
d’Administration dans tout autre lieu du Royaume. Toute modifi-
cation du siège social doit être publiée dans le mois de sa date aux
annexes au Moniteur belge.
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Art. 3. Son objet social a pour but le développement de toute
activité de diversification agricole et rurale ainsi que la valorisation
de l’image de marque du monde rural et agricole au sein de celui-ci
et auprès du grand public.

L’association peut poser tous les actes se rapportant directement
ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son
concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut en tout temps être dissoute.

Art. 5. L’association comprend les membres fondateurs, des
membres effectifs, des membres adhérents et des membres sympa-
thisants. Le nombre de membres effectifs n’est pas limité et ne peut
être inférieur à trois.

Les personnes présentes à la constitution de l’association sont les
membres fondateurs.

Peut être membre effectif, toute personne physique ou morale
pratiquant toute activité se rapportant à l’objet social de l’associa-
tion et payant une cotisation à la structure syndicale de la F.W.A.,
association de fait.

Peut être membre adhérent, toute personne physique ou morale
pratiquant toute activité se rapportant à l’objet social de l’associa-
tion.

Peut être membre sympathisant, toute personne physique ou
morale dont l’activité ou la représentativité est considérée comme
bénéfique pour l’association.

Le Règlement d’Ordre Intérieur détermine les conditions et la
procédure d’admission des membres selon leur catégorie.

Art. 6. L’admission des membres entraı̂ne l’adhésion aux statuts,
règlements et décisions régulièrement prises par les organes de
l’association.

Art. 7. Les membres sont libres de se retirer de l’association
moyennant notification de leur démission par lettre ordinaire
adressée au conseil d’administration.

Le Règlement d’Ordre Intérieur détermine les modalités et les
conséquences des démissions.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation
qui lui incombe dans le mois du rappel qui lui est adressé par
simple lettre à la poste.

Art. 8. L’exclusion des membres est régie par l’article 12 de la loi
du 27 juin 1921. La décision de l’assemblée est souveraine et ne doit
pas être motivée.

Le conseil d’administration peut suspendre jusqu’à la décision de
l’Assemblée Générale, les membres qui se seraient rendus coupables
d’infraction grave à la loi, aux statuts et aux lois de l’honneur et de
la bienséance.

L’associé démissionnaire ou exclu, et les ayants droit d’un associé
démissionnaire, exclu ou défunt, n’ont aucun droit à faire valoir sur
l’avoir social.

Art. 9. Les membres effectifs, les membres adhérents et les
membres sympathisants paient une cotisation annuelle. Le montant
de ces cotisations est fixé, en fonction de chaque catégorie de
membres, chaque année par l’assemblée générale, à la majorité
simple. Le montant maximum de la cotisation annuelle est fixé à
Euro 25 000.

TITRE II. — Conseil d’administration

Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration composé au minimum de cinq administrateurs et au
maximum de quinze administrateurs élus pour trois ans par
l’assemblée générale. Ils sont rééligibles.

L’ordre de sortie pour la première fois sera organisé par le Règle-
ment d’Ordre Intérieur.

Plus de la moitié du conseil sera composée obligatoirement de
membres effectifs, eux-mêmes membres effectifs de la structure
syndicale de la F.W.A., association de fait.

Les autres administrateurs pourront être choisis parmi les autres
membres ou parmi des tiers.

En cas de vacance, au cours d’un mandat, le conseil d’adminis-
tration peut désigner un administrateur provisoire, dont le choix
doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 11. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres
un président, lui-même membre effectif et deux vice-présidents.

Il choisit parmi ses membres un trésorier.
Le conseil d’administration peut inviter des observateurs et

experts extérieurs lorsqu’il le juge nécessaire pour la réalisation de
son objectif social.

Art. 12. L’assemblée générale peut révoquer un administrateur
pour faute grave ou en cas d’impossibilité d’exercer son mandat,
sur proposition du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration est investi de tous les
pouvoirs pour la gestion de l’association; il la représente en toutes
actions judiciaires ou extrajudiciaires. Il a dans sa compétence tous
les actes d’administration ou de disposition qui ne sont pas réservés
expressément par la loi ou les présents statuts à l’assemblée géné-
rale. Il peut notamment engager du personnel et fixer les conditions
de travail, les attributions et les rémunérations de celui-ci.

Art. 14. Le conseil d’administration peut déléguer une partie de
ses pouvoirs pour certains actes ou tâches à un ou plusieurs
administrateurs ou à des tiers.

Toutefois, tout retrait ou transfert de fonds doit cependant
comporter deux signatures émanant de personnes spécialement
habilitées par le conseil d’administration.

Art. 15. Pour tous les actes autres que ceux d’administration
courante ou faisant partie de mission spéciale, l’association est
valablement engagée par la signature de deux administrateurs sans
que ceux-ci aient vis-à-vis de tiers à justifier d’une délibération ou
d’un mandat quelconque.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation
du président. Les convocations doivent être faites par lettre ordi-
naire à expédier au moins trois jours avant la date de la réunion.

Art. 17. Les réunions sont présidées par le président ou, à défaut
de celui-ci, par un(e) vice-président(e) ou, à défaut, par le membre
le plus âgé.

Art. 18. Le Conseil délibère sur les points figurant à l’ordre du
jour. En cas d’urgence, il pourra discuter d’autres questions. Le
Conseil ne peut prendre de décisions que si la moitié au moins des
membres sont présents. A la seconde convocation, il statuera sur le
même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 19. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage des voix, celle de celui qui préside est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un registre des procès-verbaux
et signées par le président et un autre administrateur. Des extraits
ou copies sont valablement signés par le président ou par deux
administrateurs.

Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre
administrateur, pour autant qu’il soit porteur d’une procuration
écrite. Chaque administrateur ne peut être porteur que d’un mandat
de représentation.

TITRE III. — Assemblée générale

Art. 20. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. A sa compétence sont réservées la nomination et la révo-
cation des administrateurs, l’approbation des budgets et comptes,
l’exclusion des associés, la modification des statuts et la dissolution
volontaire de l’association.

Art. 21. L’assemblée générale doit être convoquée au moins une
fois par an. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée
par le conseil d’administration chaque fois que l’intérêt de l’asso-
ciation l’exige et chaque fois qu’un tiers au moins des associés en
font la demande. Cette demande doit indiquer l’ordre du jour.

Les convocations doivent être expédiées par lettre ordinaire cinq
jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Elles contien-
nent l’ordre du jour.

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du
conseil d’administration ou, à son défaut, par un(e)
vice-président(e).

Art. 23. Chaque membre effectif peut se faire représenter à
l’assemblée générale par un autre associé. Cependant, aucun des
membres ne pourra disposer de plus d’un mandat.

Art. 24. Les membres effectifs disposent à l’assemblée générale
d’une seule voix.
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Art. 25. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points
mentionnés à l’ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, quel que
soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf dans le cas
où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-
président qui le remplace est prépondérante.

Art. 26. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la modification des statuts que conformément à l’article 8 de la loi
du 27 juin 1921 relative aux a.s.b.l.

Art. 27. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre spécial et signées par le président et les membres
qui le désirent. Les extraits et copies sont valablement signés par le
président ou deux administrateurs.

Ce registre est conservé au siège social ou en un autre lieu défini
par l’assemblée générale. Les membres effectifs peuvent en prendre
connaissance sans déplacement du registre.

Les décisions seront éventuellement portées à la connaissance des
tiers intéressés par lettre à la poste. Toute modification aux statuts
doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur
belge. Il en est de même de toute nomination, démission ou révoca-
tion d’administrateur.

Art. 28. L’assemblée générale désignera deux commissaires
chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter
un rapport annuel. Ils sont nommés pour trois années et sont
rééligibles. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.

TITRE IV. — Dispositions transitoires
Art. 29. L’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre. Le

premier exercice prendra fin le 31 décembre 2001.
Chaque année le conseil d’administration dressera le bilan de

l’actif et du passif ainsi que le budget pour l’exercice suivant. Bilan
et budget seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Art. 30. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association que conformément à l’article 20 de la
loi du 27 juin 1921 relative aux asbl.

Art. 31. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale
désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et
indique l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur de
l’a.s.b.l. FWA, Etudes-Information.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des
liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Art. 32. Pour le fonctionnement de l’association, le Conseil
établira un Règlement d’Ordre Intérieur. Des modifications ne
peuvent être apportées que par le conseil d’administration. La
qualité de membre implique l’acceptation de ce règlement.

Art. 33. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations
sans but lucratif.

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
SIGNATURES

1. Par dérogation à l’article 9, l’assemblée générale de ce jour a
élu en qualité d’administrateurs pour un mandat courant jusqu’à
l’assemblée générale relative à l’exercice social 2001 :

Andrien Mia, agricultrice, rue du Ri d’Arse 40, 4607 Mortroux.
Annet Léon, agriculteur, Odrimont 17, 4990 Lierneux.
Baudoin Régine, agricultrice, rue de Beauffaux 40, 5081 Saint-

Denis.
Dardenne Catherine, agricultrice, chemin de Reumont 57,

5020 Malonne.
de Wouters Stany, agriculteur, ferme de Grange 2, 5537 Anhée.
Feller Gaston, agriculteur, Cens 13, 6970 Tenneville.
Flabat René, comptable, rue du Village 39, 5030 Gembloux.
Laruelle Sabine, employée, rue Chapelle Dieu 49, 5030 Gembloux.
Lemaire Jean, retraité, Rachamps 28, 6600 Bastogne.
Lobet Camille, agriculteur, rue du Gard 21, 6470 Sivry.
Neysen Antoine, agriculteur, route de Salm Château 108a,

6672 Beho.
Simon Nicole, agricultrice, rue Herbet 2, 6941 Bomal.
Vanderbeck Dominique, employée, avenue Ducpétiaux 142,

1060 Bruxelles.
Vandries Caroline, agricultrice, Hubermont 22, 6983 Ortho.
Watelet José, agriculteur, rue Cochin 208, 6769 Gérouville.

2. Le conseil d’administration de ce jour a désigné en qualité de :
Président : Lobet Camille.
Vice-président : Van Dries Caroline.
Vice-président : Simon Nicole.
Trésorier : Flabat René.
Administrateur-délégué : Laruelle Sabine.
3. Ont été désignés en qualité de Commissaires : du Ry, Sabine;

Foguenne, Paul.
4. Signatures :
Le conseil d’administration en exécution de l’article 14 des statuts

décide de déléguer le pouvoir de représenter l’association pour tous
les actes administratifs à l’égard de la poste, des administrations
publiques, des établissements privés ainsi que pour tout mouve-
ment financier à Materne Michel, av. Clémentine à Foret, Flabat
René, rue du Village à Gembloux, Laruelle Sabine, rue Chapelle
Dieu à Gembloux et Vanderbeck Dominique, av. Ducpétiaux à
Bruxelles.

Deux signatures conjointes sont obligatoires.
Fait à Gembloux, le 14 septembre 2000.

(Suivent les signatures.)

N. 2088 (25828 — 25828P)
La Baleine libre

Rue de la Schock 27
6717 Nobressart

Numéro d’identification : 2088/2001

STATUTS

Les soussignés :
Charles Anizet, employé, rue du Maitrank 93, 6700 Arlon, belge.
Georges Barnich, producteur RTBF e.r., rue des Aubépines 6,

6700 Waltzing.
Monique Chaidron, enseignante e.r., place du Midi 44,

6743 Buzenol.
André Galhaut, vétérinaire, rue de Messancy 17, 6790 Aubange.
Eric Moı̈s, étudiant, rue de la Schock 27, 6717 Nobressart.
Jean Moı̈s, enseignant, rue de la Schock 27, 6717 Nobressart.
Delphine Motte, employée, rue Jean Robie 35, 1060 Bruxelles.
Bernard Noël, étudiant, route de Redange 40, 6717 Grendel.
Ariane Thonon, peintre animalière, rue Champ du Pihot 78,

4671 Saive,
tous de nationalité belge, ont décidé de créer une association sans
but lucratif selon la loi du 27 juin 1921 et en ont arrêté les statuts
ci-dessous.

CHAPITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, compétence, durée

Article 1er. L’Association a pour dénomination « La Baleine
libre », association sans but lucratif.

Art. 2. Son siège social est établi à 6717 Nobressart (Attert), rue
de la Schock 27.

Il peut être transféré à tout autre endroit de Belgique par décision
du conseil d’administration.

Art. 3. Des sièges administratifs peuvent être établis dans
d’autres localités du pays.

Art. 4. L’Association a pour objectifs principaux :
améliorer la connaissance du milieu marin en général et des

mammifères marins en particulier;
aboutir à la protection raisonnée la plus complète possible tant de

ce même milieu que des mammifères qui y vivent;
diffuser les connaissances acquises dans son domaine tout en

respectant réalité et rigueur scientifique.
L’association exerce cette activité conformément aux dispositions

légales régissant cette matière.
Elle prend toutes initiatives et mesures utiles à la réalisation de

son objet social et peut notamment :
1. s’assurer la collaboration de personnalités éminentes du

monde scientifique et créer un conseil scientifique et des comités
techniques;

2. créer, participer, s’intéresser de quelque façon que ce soit à des
œuvres, sociétés, organisations, associations qui, par leur action,
contribuent à la réalisation, sous n’importe quelle forme, des buts
poursuivis par l’Association;
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3. acquérir, posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tout
bien meuble ou immeuble;

4. recevoir tous dons manuels, subsides, donations entre vifs ou
legs qui lui seraient accordés par des personnes physiques ou des
organismes quelconques, sous réserve d’approbation par son
conseil d’administration et conformément à l’article 16 de la loi
régissant les a.s.b.l.

Art. 5. L’association est ouverte à tous. Elle n’a aucune limitation
territoriale.

Art. 6. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle
peut, en tout temps, être dissoute.

CHAPITRE II. — Membres

Art. 7. L’association se compose d’associés appelés membres
effectifs, qui doivent être majeurs. Le nombre de membres effectifs
est limité à cent sans pouvoir être inférieur à cinq.

Il pourra être créé d’autres catégories de membres définies par le
règlement d’ordre intérieur. Ces derniers pourront être convoqués
aux assemblées générales où ils n’auront qu’une voix consultative.

Le titre de membre d’honneur sera décerné par le conseil d’admi-
nistration à toute personne œuvrant ou ayant œuvré en faveur du
monde de la cétologie de manière particulièrement remarquable.
Seul le membre d’honneur n’est pas tenu au paiement d’une
cotisation.

Art. 8. Les membres effectifs participent activement à la réalisa-
tion de l’objet social et à l’administration de l’association. Eux seuls
ont la plénitude des droits et la charge des obligations résultant des
présents statuts.

Art. 9. Peut devenir membre effectif toute personne physique
qui :

1. adhère aux présents statuts;
2. a adressé une demande au conseil d’administration qui statue

souverainement à la majorité des voix présentes ou représentées;
3. paie la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.

Art. 10. L’admission de nouveaux membres effectifs sera cons-
tatée par apposition de leur signature dans le registre social,
précédée de la date en regard de leur nom. Cette signature entraı̂ne
l’adhésion pleine et entière aux statuts.

Art. 11. Les démissions et les exclusions des membres effectifs
ont lieu dans les conditions déterminées par l’article 12 de la loi
régissant les a.s.b.l.

Est réputé démissionnaire, le membre effectif n’ayant pas soldé la
cotisation minimale de l’année en cours au jour de l’assemblée
générale.

Tout membre effectif est libre de se retirer de l’association en
adressant sa démission par lettre recommandée au conseil d’admi-
nistration. Tout membre effectif peut être exclu, notamment pour les
motifs suivants :

1. violation de ses engagements;
2. inobservation des statuts et des règlements établis pour leur

exécution;
3. manquements graves à l’honneur;
4. condamnation judiciaire pour un fait entachant l’honorabilité;
5. l’interdiction.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par

une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à cette fin, et à
la majorité des deux tiers des présents. Le membre menacé d’exclu-
sion est préalablement entendu par le conseil d’administration qui
dresse procès-verbal des faits et des explications.

Ce procès-verbal est soumis à l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 12. Le montant des diverses cotisations est fixé par règle-
ment d’ordre intérieur.

CHAPITRE III. — Administration et surveillance, gestion journalière

Art. 13. Toute personne physique ou morale peut, par voie de
paiement de la cotisation, devenir membre affilié.

Art. 14. Les membres effectifs et affiliés démissionnaires ou
exclus ainsi que leurs héritiers, successeurs ou ayants droit sont
tenus au paiement des cotisations et autres rétributions qui leur
incombent en vertu de leurs engagements. Ils ne peuvent réclamer
le montant des cotisations versées par eux ou par leurs prédéces-
seurs.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de
comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Ils n’ont aucun droit
sur le Fonds Social de l’association.

Art. 15. L’Association est administrée par un conseil composé de
trois administrateurs au moins et de onze au plus. Ils sont nommés
par l’assemblée générale, parmi les membres effectifs, pour une
durée maximale de quatre ans. Les administrateurs sortants sont
toujours rééligibles.

Tout administrateur désigné pour pourvoir à une vacance
survenue en cours de mandat sera nommé pour le temps nécessaire
à l’achèvement de celui-ci.

Art. 16. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres
une ou plusieurs personnes pour exercer les fonctions de président,
de secrétaire et de trésorier. La durée du mandat est de quatre ans.

Les membres sortants sont toujours rééligibles. Le président
assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix délibé-
rative prépondérante.

Art. 17. L’assemblée générale peut admettre dans le conseil
d’administration, avec voix consultative, quatre conseillers (non-
membres) au maximum pouvant contribuer, par une activité parti-
culière, à la prospérité de l’association.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du
président.

La convocation doit mentionner l’ordre du jour. Il doit être
convoqué dans les trente jours si le quart des administrateurs en
fait la demande écrite adressée au président. Le conseil ne peut
statuer valablement que si la majorité des administrateurs est
présente ou valablement représentée. A cet effet, chaque membre du
conseil d’administration peut donner procuration à un autre
membre, un mandataire ne pouvant toutefois disposer, outre sa
propre voix, de plus d’un mandat. Dans le cas où le quorum de
présences ne serait pas atteint, un nouveau conseil, convoqué avec
le même ordre du jour, pourra délibérer valablement quel que soit
le nombre de membres présents et les décisions seront prises à la
majorité absolue des administrateurs présents. Les décisions sont
consignées dans le registre des procès-verbaux, signé du président
et du secrétaire de séance. Les extraits à fournir, en justice ou
ailleurs, sont signés par deux administrateurs.

Art. 19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée
générale, par la loi ou les statuts, est de sa compétence. Il arrête les
règlements d’ordre intérieur. Il fait notamment tout traité, loue,
achète, aliène tous biens meubles et immeubles. Il prend et consent
toutes inscriptions hypothécaires et autre garanties, donne main-
levée avec renonciation à tous droits réels et, s’il y a lieu, à l’action
résolutoire de toutes transcriptions, oppositions et saisies, tant avant
qu’après paiements; il dispense le conservateur de prendre des
inscriptions d’office. Il autorise la voie parée. Il statue sur l’accep-
tation des dons et des legs. Il accepte et reçoit tous subsides et
subventions privés ou officiels. Il crée tous emplois nécessaires. Il
nomme et révoque les membres du personnel, détermine leurs
attributions et fixe leurs salaires. Il peut donner délégation au
trésorier en toutes ces matières.

Art. 20. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux du
service journalier, sont, à moins de délégation spéciale du conseil,
signés par deux membres du conseil d’administration, lesquels
n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une délibération préalable
du conseil d’administration. Il en est notamment ainsi des actes
authentiques. Les actes de gestion journalière, et notamment quit-
tances, traites, effets de commerce, chèques, mandats et virements
postaux, sont valablement signés par le trésorier nommé par le
conseil d’administration.

Art. 21. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, représenté par l’un au moins de ses
membres.

Art. 22. Sans préjudice de toute autre disposition légale en la
matière, la surveillance de l’association est confiée à un collège d’au
moins deux commissaires, choisis par l’Assemblée Générale parmi
les membres effectifs, à l’exclusion des fonctions de président et de
trésorier. Le renouvellement des commissaires se fait par moitié en
assemblée générale tous les deux ans. Les commissaires sortants
sont rééligibles.

Art. 23. Le collège des commissaires a les pouvoirs les plus
étendus en ce qui concerne la vérification, tant de la comptabilité
que de l’emploi des fonds. Cette mission doit s’exercer sans dépla-
cement de documents.

Art. 24. Toutes les fonctions des administrateurs et commissaires
sont prestées à titre gracieux. Par dérogation, le conseil d’adminis-
tration peut décider le remboursement de frais de déplacements ou
de séjour. Une mission spéciale peut être confiée contre rémunéra-
tion à un administrateur.

Il existe une incompatibilité entre toute fonction rémunérée au
sein de l’association et la fonction d’administrateur.
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CHAPITRE IV. — Assemblée générale

Art. 25. L’assemblée générale est composée des seuls membres
effectifs.

Art. 26. Les matières relevées ci-après sont exclusivement de la
compétence de l’assemblée générale :

1. Les modifications de statuts.
2. La nomination et la révocation des administrateurs et des

commissaires.
3. L’approbation des budgets et des comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. L’exclusion de membres effectifs.

Art. 27. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année au cours du premier semestre. L’assemblée peut être réunie
extraordinairement autant de fois que l’intérêt de l’association
l’exige. Elle doit l’être lorsqu’un cinquième au moins des membres
effectifs en fait la demande motivée par écrit au président du conseil
d’administration. Dans ce cas, l’assemblée est convoquée dans les
quinze jours. Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu
indiqués dans la convocation. Tous les membres effectifs doivent y
être convoqués.

Art. 28. Les convocations sont faites au nom du conseil d’admi-
nistration, soit par circulaire, soit par lettre missive ordinaire,
adressée à chaque membre effectif, huit jours au moins avant la
réunion et signée au nom du conseil, par le président ou un
administrateur. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de
ces formalités. Les convocations contiennent l’ordre du jour.
L’Assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre du
jour. Toute proposition signée par au moins un cinquième des
membres effectifs de l’Association et adressée par écrit au président
du conseil d’administration, quinze jours avant la date de l’assem-
blée, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 29. L’assemblée est présidée par le président du conseil
d’administration et en cas d’empêchement de celui-ci par le membre
du conseil le plus ancien.

Art. 30. Les membres effectifs pourront donner procuration à un
autre membre effectif en vue de les représenter à l’assemblée géné-
rale. Un mandataire ne peut toutefois disposer, outre sa propre voix,
de plus d’un mandat. Le conseil d’administration peut exiger que
les procurations soient déposées au siège social, trois jours au moins
avant l’assemblée.

Art. 31. L’assemblée générale statue valablement quel que soit le
nombre de membres effectifs présents ou représentés. Les décisions
sont prises à la majorité absolue des voix. Toutefois, les décisions de
l’assemblée comportant modifications aux statuts, exclusion de
membres effectifs ou dissolution volontaire de l’association ne sont
prises que moyennant conditions spéciales de présence, de majorité
et éventuellement d’homologation judiciaire requises par la loi.

Art. 32. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans le registre des procès-verbaux, signés par le président et le
secrétaire de séance. Les extraits à produire, en justice ou ailleurs,
sont signés par deux administrateurs.

CHAPITRE V. — Budgets et comptes

Art. 33. Chaque année sont dressés le compte de l’exercice écoulé
arrêté à la date du 31 décembre et le budget du prochain exercice.
L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale
prévue à l’article 27 des présents statuts.

CHAPITRE VI. — Dissolution, liquidation

Art. 34. En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale
désigne, dans les formes requises pour les modifications aux statuts,
un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Art. 35. Après remboursements des créanciers, l’actif net sera
versé à une ou plusieurs institutions désignées par l’assemblée
générale et poursuivant un but similaire à celui de l’association.

CHAPITRE VII. — Ressources et rapports

Art. 36. L’association dispose des ressources suivantes :
1. des cotisations des membres effectifs et affiliés;
2. des paiements par les membres effectifs et affiliés des presta-

tions qui leur sont fournies;
3. des subventions, libéralités, intérêts des fonds placés et toutes

autres ressources généralement quelconques.

CHAPITRE VIII. — Divers
Art. 37. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les

membres effectifs déclarent en référer à la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif et aux prescriptions légales et régle-
mentaires. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement
d’ordre intérieur précisant les modalités de fonctionnement de
l’association.

L’association est fondée en date du 21 décembre 2000.

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit.

Ils ont élu comme administrateurs et commissaires aux comptes :
Président-trésorier : Jean Moı̈s.
Secrétaire : Monique Chaidron.
Administrateurs : Georges Barnich, André Galhaut.
Commissaires : Charles Anizet, Eric Moı̈s.
(Suivent les signatures.)

N. 2089 (26065 — 26065P)
Zorgkas van de Vaderlandsche, BBL Life,

BBL Insurance en RVS Verzekeringen voor ING België

Desguinlei 92
2018 Antwepen

Identificatienummer : 2089/2001

STATUTEN
De ondergetekenden :
1. De Vaderlandsche N.V., vertegenwoordigd door de heer Walter

Van Pottelberge gedelegeerd bestuurder, Desguinlei 92,
2018 Antwerpen;

2. BBL Life N.V., vertegenwoordigd door de heer Frederik Schal-
ckens, gedelegeerd bestuurder, Marnixlaan 23, 1000 Brussel;

3. RVS Verzekeringen N.V., vertegenwoordigd door de heer
François Ghysels, bestuurder, Henri Matisselaan 16, 1140 Brussel,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, met de hiernavolgende statuten.

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De Vereniging draagt als naam : « Zorgkas van De

Vaderlandsche, BBL Life, BBL Insurance en RVS Verzekeringen voor
ING België, Vereniging Zonder Winstoogmerk ».

In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van
de afkortingen : « Zorgkas De Vaderlandsche, v.z.w. », « Zorgkas
BBL Life, v.z.w. », « Zorgkas BBL Insurance, v.z.w. », « Zorgkas RVS
Verzekeringen, v.z.w. », « Zorgkas ING België, v.z.w. », en de verta-
lingen « Caisse d’assurance dépendance Patriotique, a.s.b.l. »,
« Caisse d’assurance dépendance BBL Life, a.s.b.l. », « Caisse
d’assurance dépendance BBL Insurance, a.s.b.l. », « Caisse
d’assurance dépendance RVS Assurances, a.s.b.l. », « Caisse
d’assurance dépendance ING Belgique, a.s.b.l. ».

Art. 2. De vereniging is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Desguinlei 92.

De zetel mag naar elk ander adres binnen de stad Antwerpen
overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van
Beheer.

Het werkingsgebied van de vereniging strekt zich uit over het
Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
van België.

Voor zover en voor zolang dit wordt toegelaten door het decreet
van 30 maart 1999 betreffende de organisatie van de
zorgverzekering, de uitvoeringsbesluiten en/of elke andere wette-
lijke bepaling strekt haar werkgebied zich tevens uit over het Waalse
Gewest van België.

Art. 3. De vereniging heeft als doel de bevordering en facilitering
van de bescherming van personen tegen het risico van een verlies
aan zelfredzaamheid.

In hoofdorde heeft de vereniging tot doel op te treden als Zorgkas
in de uitvoering van de zorgverzekering overeenkomstig het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 betref-
fende de organisatie van de zorgverzekering, hierna het decreet
genoemd, en alle bestaande en toekomstige uitvoeringsbesluiten
van het decreet.
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In bijkomende orde heeft de vereniging als doel alle activiteiten
die nodig of nuttig zijn om de bescherming van personen tegen het
risico van een verlies aan zelfredzaamheid te bevorderen of te
faciliteren, voor zover en voor zolang dit door het decreet wordt
opgelegd of toegelaten.

De vereniging kan met het oog op het realiseren van haar maat-
schappelijk doel, zij het slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden
stellen, enkel voorzover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt
besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan te allen tijde worden ontbonden, mits inachtneming van

de regels die hiervoor door het decreet, de uitvoeringsbesluiten en
de VZW-wet van 27 juni 1921 worden opgelegd.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie
bedragen. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende
leden.

De vereniging telt werkende, adviserende en niet-werkende
leden.

Art. 6. Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad van beheer
als zodanig wordt toegelaten.

Art. 7. Elke natuurlijke persoon die zich onder de voorwaarden
van het decreet laat inschrijven in de ″Zorgkas van De Vaderland-
sche, BBL Life, BBL Insurance en RVS Verzekeringen voor ING
België, Vereniging Zonder Winstoogmerk″ wordt automatisch niet-
werkend lid.

Niet-werkende leden hebben in beginsel alleen de rechten en
verplichtingen die voor hen worden vastgesteld door of krachtens
het decreet, of door de v.z.w.-wet.

De Raad van beheer kan in het huishoudelijk reglement bijko-
mende rechten en verplichtingen opleggen voor de niet-werkende
leden, voor zover dit toegelaten wordt door het decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten.

Art. 8. De raad van beheer kan, onder de door hem te bepalen
voorwaarden en voor de door hem te bepalen termijn, elke natuur-
lijke persoon of rechtspersoon als adviserend lid tot de vereniging
toelaten. De adviserende leden zijn niet-werkende leden die op
verzoek van de raad van beheer, zonder stemrecht, aan de werk-
zaamheden van de raad van beheer kunnen deelnemen.

Art. 9. De jaarlijkse bijdrage van de werkende en niet-werkende
leden bedraagt maximum Euro 1 000.

De verplichte bijdrage voor de zorgverzekering zoals die door het
decreet wordt opgelegd wordt voor de interpretatie van deze
statuten als lidgeld beschouwd.

Desgevallend stelt de raad van beheerjaarlijks, naast de verplichte
bijdrage krachtens het decreet, een bijkomend lidgeld vast binnen
de grenzen van hetgeen het decreet toelaat of oplegt.

Art. 10. Elk werkend lid en elk adviserend lid kan te allen tijde
uit de vereniging treden, mits een opzegtermijn van twee maanden
wordt gerespecteerd en mits het ontslag per aangetekende brief ter
kennis van de raad van beheer wordt gebracht. De raad van beheer
kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de opzegtermijn verlenen.

De uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de algemene
vergadering en met meerderheid van twee derden van aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.

De uitsluiting van een adviserend lid kan ten allen tijde en met
onmiddellijke ingang door de raad van beheer worden beslist.

Art. 11. Elk niet-werkend lid dat onder toepassing van het
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten niet langer ingeschreven is in
de « Zorgkas van De Vaderlandsche, BBL Life, BBL Insurance en
RVS Verzekeringen voor ING België, vereniging zonder winstoog-
merk » houdt automatisch op lid te zijn van de vereniging.

Met inachtneming van de bepalingen van het decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten stelt de raad van beheer in het huishoudelijk
reglement de voorwaarden vast waaronder een niet-werkend lid
wordt uitgesloten. De uitsluitingsbeslissing wordt getroffen door de
raad van beheer of de persoon of personen die daartoe door de raad
van beheer gemachtigd worden.

Art. 12. Uittredende leden of uitgesloten leden en hun rechtsop-
volgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen
of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III. — Raad van beheer

Art. 13. § 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van
beheer van tenminste drie en ten hoogste tien leden, die al dan niet
werkend lid van de vereniging zijn.

Zij worden voor een periode van drie jaar benoemd door de
algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.

Bij het verstrijken van hun mandaat blijven de leden van de raad
van beheer in dienst tot in hun vervanging is voorzien.

§ 2. De leden van de raad van beheer komen onderling een verde-
ling van taken en bevoegdheden overeen. Daarbij kiest de raad uit
zijn leden minstens een voorzitter, een secretaris en een penning-
meester.

§ 3. De handtekening van de secretaris en de voorzitter van de
raad van beheer volstaan om de vereniging rechtsgeldig te
verbinden tegenover derden.

§ 4. De voorzitter kan zijn bevoegdheid om de vereniging
rechtsgeldig te verbinden delegeren aan een ander lid van de raad
van beheer, met inbegrip van de secretaris. De voorzitter bepaalt de
duur van de bevoegdheidsdelegatie en kan de delegatie beperken
tot verbintenissen die het bedrag van een bepaalde som niet
overtreffen.

§ 5. De leden van de raad van beheer oefenen hun mandaat
kosteloos uit.

Art. 14. Om tot beheerder te kunnen verkozen worden, moet
men voldoen aan de voorwaarden die voorzien worden door het
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Men mag ook niet verkeren in
één van de uitsluitingsgronden die voorzien worden door het
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 15. In geval van vacature tijdens een mandaat nemen de
overige leden van de raad van beheer de taken en bevoegdheden
van het weggevallen lid voor de duur van hét mandaat over.

Indien door vacature tijdens het mandaat het aantal leden van de
raad van beheer minder dan drie zou bedragen, wordt een voor-
lopig beheerder door de algemene vergadering benoemd. Deze
beheerder voltooit in dat geval het mandaat van de beheerder de hij
of zij vervangt.

Art. 16. § 1. De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de
voorzitter, de secretaris of minstens twee van de overige beheerders.

De voorzitter zit de raad van beheer voor. Bij diens afwezigheid
wordt de Raad voorgezeten door de secretaris. Bij diens afwezig-
heid wordt de Raad voorgezeten door de oudste van de beheerders.

De raad van beheer vergadert slechts indien de meerderheid van
de beheerders aanwezig is.

§ 2. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, behalve voor die beslissingen waarvan de v.z.w.-wet,
het decreet en de huidige en/of toekomstige uitvoeringsbesluiten
de gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit zouden vereisen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

§ 3. Elke beheerder mag zich bij volmacht laten vertegenwoor-
digen door een andere beheerder. Het aantal volmachten is beperkt
tot twee per beheerder.

§ 4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die onder-
tekend worden door de voorzitter of de secretaris, of door twee
andere beheerders, en ingeschreven worden in een daartoe bestemd
register.

§ 5. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere
akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of de secre-
taris, of door twee andere beheerders.

Art. 17. § 1. De raad van beheer bestuurt de vereniging en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
degene die door deze statuten, de wet of het decreet uitdrukkelijk
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

§ 2. De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden. Deze
overdracht van bevoegdheden is ten allen tijde herroepbaar.

§ 3. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening van twee beheerders.

§ 4. De raad van beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen
uit die hij nodig oordeelt.
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Art. 18. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden, en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de
raad van beheer. Bij diens afwezigheid wordt de algemene verga-
dering voorgezeten door de secretaris van de raad van beheer.

Met uitzondering van de door de wet, het decreet en door deze
statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij
algemene meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
beslist de stem van de Voorzitter.

Elk lid mag zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een
ander lid. Het aantal volmachten is beperkt tot twee per lid.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Art. 19. Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor :
Het wijzigen van de statuten;
Het benoemen en afzetten van de leden van de raad van beheer;
Het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
Het ontbinden van de vereniging;
De uitsluiting van werkende leden.

Art. 20. § 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de
vereniging dit vereist.

De algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. De jaarlijkse
bijeenkomst van de algemene vergadering vindt plaats in de maand
(december).

§ 2. Op verzoek van minstens één vijfde van de werkende leden
is de raad van beheer verplicht een buitengewone algemene verga-
dering bijeen te roepen.

§ 3. De oproepingen voor de algemene vergadering moeten, om
geldig te zijn, worden ondertekend door de Voorzitter, de secretaris
of een vijfde van de werkende leden. Alle werkende leden moeten
opgeroepen worden per gewone brief, ten minste twee dagen voor
de vergadering. De oproepingsbrief bevat de agenda die wordt
vastgesteld door de raad van beheer. Het staat de algemene
vergadering vrij alle onderwerpen te behandelen die op de bijeen-
komst aan de agenda worden toegevoegd.

Art. 21. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot wijzi-
ging van de statuten indien die wijziging in de oproeping is
vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt dan
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig
besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-
digde leden. Dit besluit tot wijziging moet door de Rechtbank van
Eerste Aanleg worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
vereist, ook op de tweede vergadering.

Dezelfde regels dienen te worden nageleefd bij ontbinding van
de vereniging.

Art. 22. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts
met éénparigheid van stemmen worden besloten.

Art. 23. Een meerderheid van twee derden van de stemmen is
vereist voor het uitsluiten van een lid.

Art. 24. Van elke algemene vergadering worden notulen opge-
maakt, die ondertekend worden door de voorzitter of de secretaris,
en opgenomen worden in een bijzonder register.

De notulen worden per brief medegedeeld aan de werkende
leden.

Niet-werkende leden alsook derden die een belang kunnen
aantonen kunnen inzage vragen van deze besluiten.

TITEL IV. — Begrotingen en rekeningen

Art. 25. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december.

De raad van beheer bereidt de rekeningen en begrotingen voor
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

TITEL V. — Ontbinding en vereffening

Art. 26. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de alge-
mene vergadering of bij gebrek daaraan de Rechtbank, een of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 27. Ingeval van ontbinding worden de activa, na
aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft en die
wordt aangeduid door de algemene vergadering.

Art. 28. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met
hetgeen in de wet van 27 juni 1921, het decreet of zijn uitvoerings-
besluiten wordt bepaald, worden geacht niet te bestaan voor zover
en voor zolang de strijdigheid voortduurt.

Aldus opgemaakt te Antwerpen op 14 december 2000.

(Volgen de handtekeningen.)

RAAD VAN BEHEER

Beraadslaging en stemming

A. Met éénparigheid van stemmen worden de volgende leden
toegelaten tot de algemene vergadering van de v.z.w. :

1. William Mertès, lid directiecomité De Vaderlandsche N.V.,
avenue des Acacias 33 te 1310 La Hulpe.

2. Steven Vansteenkiste, adviseur Sociale Zekerheid De Vader-
landsche N.V., Endepoelstraat 21 te 3210 Linden.

3. Koen Vanvinckenroye, hoofd afdeling Ziekte-Ongevallen De
Vaderlandsche N.V., Rode-Kruisstraat 15 te 2220 Heist-op-den-Berg.

B. De algemene vergadering stelt vast dat de statuten goedge-
keurd zijn. De vereniging is daardoor formeel opgericht. De rechts-
persoonlijkheid wordt verworven na de publicatie van de
oprichtingsakte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering stelt bij éénparigheid vast dat zij
rechtsgeldig is bijeengeroepen.

Aan de hand van artikel 14 van de statuten stelt de algemene
vergadering vast dat de raad van beheer bestaat uit :

1. BBL Life N.V., vertegenwoordigd door de heer Frederik Schal-
ckens.

2. De Vaderiandsche N.V., vertegenwoordigd door de heer Walter
Van Pottelberge.

3. RVS Verzekeringen N.V., vertegenwoordigd door de heer
François Ghysels.

4. William Mertès.
5. Steven Vansteenkiste.
6. Koen Vanvinckenroye.
(Get.) Frederik Schalckens, Walter van Pottelberge, François

Ghysels.

N. 2090 (25996)
Dienstencentrum Brabantia

Ninoofsesteenweg 340
Anderlecht (1070 Brussel)

Identificatienummer : 15963/94

RAAD VAN BEHEER

De Boeck, Ronny, zelfstandig, Erondegem.
De Leener, Patrick, bediende, Meise.
Malfroy, Godelieve, gepensioneerd, Erondegem.
Muutjens, Jeanne, gepensioneerd, Tervuren.
Rooze, Henri, leraar, Wemmel.
Smets, Marcel, zaakvoerder, Kapelle-op-den-Bos.
Vander Roost, Arnold, drukker, Itterbeek.
Van Steenkiste, Oktaaf, gepensioneerd, Kampenhout.

Samenstelling van het bestuurscomité

Rooze, Henri, voorzitter.
Vander Roost, Arnold, ondervoorzitter.
De Leener, Patrick, penningmeester,

allen van Belgische nationaliteit.
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N. 2091 (25609 — 25609P)
Vrienden van de Klara Varga-Capelier Stichting
afgekort : « Vrienden van de K.V.C.-Stichting »

Ichtegemstraat 78
8610 Kortemark

Identificatienummer : 2091/2001

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden :
1. Monika Blomme, verzorgster R.V.T., Ichtegemstraat 78,

Kortemark.
2. Etienne De Brabandere, priester-emeritus, Vinkaertstraat 8,

Kortemark.
3. Hubert Seldenslach, sociaal-adviseur, Fortuinstraat 10,

Oostende.
4. Rika Van Rumbeke, zonder beroep, Enclus du Bas 9, Orroir.
5. Dirk Vergote, coördinator-administrateur, Ommegangstraat 11,

Izegem,
allen van Belgische nationaliteit, werden als volgt de statuten
opgesteld van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkom-
stig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming :
« Vrienden van de Klara Varga-Capelier Stichting », afgekort :
« Vrienden van de K.V.C. - Stichting ».

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 8610 Korte-
mark, Ichtegemstraat 78. Hij kan verplaatst worden door de alge-
mene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt
zoals vereist bij een statutenwijziging. Bij beslissing van de beheer-
raad kan de vereniging bijhuizen openen in elke andere gemeente
van het Rijk. Iedere verandering van zetel moet binnen de maand
worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Hoofddoel van de vereniging is :
§ 1. Het verlenen van morele en geestelijke steun aan personen

die het slachtoffer zijn geworden van mistoestanden, maatschappe-
lijk isolement, rampen en catastrofen om zodoende humanitaire
hulp te verstrekken; in dit kader zal de vereniging de giften,
bijdragen en diensten die vrijwillig door haar niet-effectieve leden,
effectieve leden en ereleden worden/werden geschonken en
geboden met het oog op haar humanitaire werken, coördineren.

§ 2. Tegelijkertijd zal worden gestreefd naar een beter collectief
bewustzijn, een ″nieuwe maatschappelijke beweging″, conform de
principes : vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid; ondersteuning en
opvang van sociaal gehandicapten en kansarmen staat hierbij
centraal, m.a.w. het proberen om door onderlinge vriendschap,
samenwerking en vertrouwen te ontwikkelen onder de mensen, van
welke strekking, ideologie, religieuze-filosofische overtuiging,
professie, nationaliteit, afstamming, rang en/of stand dan ook.
Hoofdzakelijk en op basis van de samenstelling van alle verzamelde
gegevens en reacties zal de vereniging trachten te fungeren als
″kruispuntbank″ om (rechts)personen te laten samen- en/of
meewerken naar hun eigen goeddunken, vermogen en motivatie.

§ 3. Tegelijkertijd zal de vereniging trachten de sensibiliteit aan te
wakkeren en in stand te houden, teneinde een forum te vormen
voor verwerving/uitwisseling van ideeën en kennis in foro cons-
cientiae. In dit kader kan de vereniging voordrachten organiseren,
symposia inrichten of welke andere manifestatie dan ook; bij het
begin van ieder kwartaal zal een tijdschrift worden verstuurd aan
alle leden.

§ 4. Tegelijkertijd fungeert de vereniging als ″doorgeefluik″ naar
de reeds bestaande en voor haar gekende (openbare) diensten,
groeperingen en/of instellingen en dit op eenvoudig doch uitdruk-
kelijk verzoek van de belanghebbende(n).

§ 5. De vereniging zal ook jaarlijks een nominatie organiseren
door haar leden inzake personen die de moed en het doorzet-
tingsvermogen hebben gehad en blijven volharden om een kente-
ring te brengen in prangende maatschappelijke aangelegenheden;
de huldiging van de verkozene gebeurt steeds op de 3e vrijdag van
januari en heeft betrekking op het voorgaande kalenderjaar. De
verkozene wordt automatisch erelid van de vereniging.

Om haar doel te verwezenlijken zal de vereniging alle daden van
burgerlijke of commerciële aard mogen verrichten, inbegrepen het
aanwerven van personeel mede het aankopen, beheren of exploi-
teren van onroerende en roerende goederen. Hiertoe mag de vereni-
ging zich aansluiten bij ander soortgelijke verenigingen in binnen-
en buitenland, deelnemen aan debatten over de vereniging
aanbelangende materies mede het ruim verspreiden van prospectie,
lees via bus-aan-bus-bedeling, gerichte mailings en losse uitgiftes.
Zij kan overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen en op bijkom-
stige wijze alle handelsdaden stellen, voor zover de opbrengst
hiervan uitsluitend, wordt aangewend voor het doel waarvoor de
vereniging werd opgericht. Deze opsomming is niet restrictief.

Zij kan toetreden tot of deelgenoot worden van elke publieke of
privé-organisatie waarvan de doelstellingen geheel of gedeeltelijk
lijken op de hare of waarvan toetreding of deelgenootschap een
noodzakelijke voorwaarde is om haar missies geheel of gedeeltelijk
uit te voeren.

De vereniging staat buiten en boven alle politieke strekkingen.

Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. Zij kan
te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering met
een tweederde meerderheid.

TITEL II. — Leden

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie
bedragen. De vereniging telt effectieve leden, niet-effectieve leden
en ereleden. De ereleden zijn personen die wegens bewezen dien-
sten, op voorstel van de raad van beheer door de algemene
vergadering met gewone meerderheid worden verkozen tot erelid.
De rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden worden
ingeschreven in een huishoudelijk reglement. Effectieve leden zijn
diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en
diegenen wiens naam is vermeld op de alfabetische ledenlijst die
jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank
van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve
leden.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepas-
selijk. Minstens drie vijfde van de effectieve leden moeten de
Belgische nationaliteit bezitten, hetzij door geboorte, hetzij door
naturalisatie. De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve
leden.

In de statuten wordt met de term ″lid″ uitdrukkelijk verwezen
naar de effectieve leden.

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Zij nemen geen persoon-
lijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen
goederen voor de schulden van de vereniging.

Art. 6. De beheerraad beslist zonder verhaal over de aanneming
van nieuwe leden. Wie lid verlangt te worden van de vereniging,
moet een schriftelijk verzoek richten tot de beheerraad en een
uittreksel uit zijn geboorteakte bijvoegen, alsook een bewijs van
nationaliteit. De beheerraad beslist over zijn/haar vraag binnen de
maand en de beslissing dient niet gemotiveerd doch evenwel
schriftelijk gemeld aan de verzoek(st)er.

Art. 7. Na zijn opneming in de vereniging moet elk lid zijn
handtekening op het ledenregister plaatsen.

Art. 8. De leden kunnen op elk tijdstip uit de vereniging treden;
hun ontslag zullen zij per aangetekende brief aan de beheerraad
betekenen.

Art. 9. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene
vergadering van de leden uitgesproken worden. Deze zal in een
geheime stemming met een meerderheid van twee derde der
aanwezigen beslissen, nadat het betrokken lid in zijn uitleggingen
zal gehoord zijn.

Het niet naleven van de statutaire of regelende voorschriften is
een reden tot uitsluiting.

De ontslaggevende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen
van een overleden lid, hebben niet het minste recht op het maat-
schappelijk fonds en kunnen noch opgave of voorlegging van
rekeningen, noch het leggen der zegels, noch een inventaris eisen of
vorderen.
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TITEL III. — Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is de soevereine macht van de
vereniging. Zij bezit de macht om statuten te wijzigen, beheerders
te benoemen en af te zetten, de rekeningen en begrotingen goed te
keuren, de vereniging vrijwillig te ontbinden en een lid uit te
sluiten. Ze wordt voorgezeten voor de voorzitter van de raad van
beheer, of door de oudste ondervoorzitter.

Art. 11. Ieder jaar, de 3e donderdag van de maand maart, heeft
er een algemene vergadering plaats. Er moet een bijzondere alge-
mene vergadering worden gehouden op aanvraag van minstens één
vijfde van de effectieve leden. Daarenboven, telkens als het maat-
schappelijk belang het vergt, kan zulke vergadering door de raad
van beheer bijeengeroepen worden.

Iedere vergadering wordt ten maatschappelijke zetel gehouden
op de dag en het uur in de bijeenroeping bepaald; alle effectieve
leden moeten ontboden worden.

Art. 12. De leden worden schriftelijk door de raad van beheer op
de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodiging bevat de te
behandelen agendapunten. Slechts over de op de agenda vermelde
punten kan de vergadering geldig beraadslagen. Moet op de agenda
geplaatst worden, elk voorstel dat ondertekend is door een aantal
leden gelijk aan het twintigste van de laatste jaarlijkse lijst. De
uitnodiging wordt minstens, zeven dagen vóór de algemene verga-
dering aan de leden toegezonden per brief, per fax of per elektro-
nische mail.

Art. 13. Ieder lid heeft het recht aan de vergadering deel te
nemen, hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een last-
hebber zijner keuze, voor zover laatstgenoemde zelf lid is. Elk lid
kan hoogstens één volmacht krijgen om een ander lid te vertegen-
woordigen op de algemene vergadering. Alle leden zijn op gelijke
wijze stemgerechtigd en beschikken over één stem.

Art. 14. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, en de beslissingen
worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen
genomen. In geval van staking der stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend. In afwijking van bovenstaande alinea, moeten
de beslissing(en) van de algemene vergadering inzake wijziging der
statuten, uitsluiting van leden of vervroegde ontbinding van de
vereniging, genomen worden zoals bepaald in de artikelen 8, 12 en
20 van de wet van 27 juni 1921, voornoemd (bijzondere voor-
waarden van tegenwoordigheid, meerderheid en eventuele
bekrachtiging door de rechtbank).

Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien
die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.

Wordt dit getal niet bereikt, moet een tweede algemene vergade-
ring worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen
ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede algemene
vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door
de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke
statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de
tweede algemene vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten
worden met eenparigheid van stemmen.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde
regels als deze beschreven door het wijzigen van de statuten vereist.

Een meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor
het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
op de agenda geplaatst worden en moet het lid uitgenodigd worden
om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 15. De beslissingen van de algemene vergadering worden in
een bijzonder register overgeschreven, ondertekend door de voor-
zitter en de secretaris alsook de leden die erom verzoeken. Het
register wordt ten maatschappelijke zetel bewaard, waar alle
belanghebbenden er kennis kunnen van nemen, echter zonder
verplaatsing van de registers.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
samengesteld uit ten minste drie beheerders door de algemene
vergadering onder de leden benoemd voor onbepaalde duur. Zij
kunnen te allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden.

Art. 17. De beheerders zijn persoonlijk niet gebonden door de
verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is
beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving(en).

Art. 18. De beheerraad kiest onder zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 19. De raad vergadert op bijeenroepingen. Hij mag slechts
geldig beslissingen nemen indien de meerderheid zijner leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn beslissingen worden
genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; die van de
voorzitter is beslissend. De beslissingen van de raad worden in
notulen opgenomen en ingeschreven in een bijzonder register.

Art. 20. De beheerraad heeft de meest volstrekte macht voor het
stellen van daden van beheer of van beschikking die de vereniging
aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op
grond van de wet of van deze statuten. Hij bezit namelijk de macht
om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die krachtens
artikel 3 van deze statuten, tot het maatschappelijk doel behoren.
Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan
kwijtschrift geven of eisen; alle inbewaargevingen doen en
ontvangen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen,
verwisselen of vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs
voor langer dan negen jaar; giften, tegemoetkomingen en legaten
aanvaarden onder de wettelijke voorwaarden; alle officiële subsidies
en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle contracten,
verkopingen en onderaannemingen aannemen en sluiten; alle
leningen aangaan met of zonder waarborg, de maatschappelijke
onroerende goederen met hypotheek bezwaren; alle leningen en
voorschotten met beding van dadelijke uitwinning aangaan en
toestaan; alle rechten uit verbintenissen of alle zakelijke rechten
verzaken, alsook alle zakelijke of persoonlijke onzekerheidsstel-
lingen; handlichting geven vóór of na betaling van alle geprivile-
gieerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslag-
nemingen of andere verhinderingen; pleiten zowel als eiser of als
verweerder, voor alle rechtsmachten en alle vonnissen uitvoeren of
doen uitvoeren; dadingen aangaan, compromis sluiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

Art. 21. De raad kan het dagelijks beheer van de vereniging
aanvaarden, samen met het gebruik van de maatschappelijke hand-
tekening voor dat beheer, aan een tussen zijn leden verkozen
afgevaardigd-beheerder, en wiens macht, alsook eventuele bezoldi-
ging door hem vastgesteld worden; hij kan eveneens alle bijzondere
machten verlenen aan alle lasthebbers zijner keuze.

Art. 22. De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwe-
rende partij, worden in naam van de vereniging door de beheer-
raad gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of
van de afgevaardigd-beheerder.

Art. 23. Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle
machten en lastgevingen, alle afzettingen van agenten, bedienden
en loontrekkenden van de vereniging, bij ontstentenis van één door
een bijzondere beslissing van de raad van beheer gegeven lastge-
ving, worden door de voorzitter van de vereniging getekend, die
tegenover derden geen rechtvaardiging zal moeten geven van een
voorafgaande beslissing van de raad.

TITEL V. — Rekeningen, begrotingen

Art. 24. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot
31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de
dag van oprichting tot 31 december 2001. De raad van beheer
bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeu-
ring voor aan de algemene vergadering.

TITEL VI. — Ontbinding

Art. 25. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en
ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot
ontbinding besluiten indien tweederde van de leden op de alge-
mene vergadering aanwezig zijn en er bovendien een tweederde
akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

Zijn geen tweederde van de leden op deze algemene vergadering
aanwezig, dan moet een tweede algemene vergadering worden
bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwe-
zige leden maar mits een tweederde meerderheid wordt akkoord
gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. De besluiten
genomen op deze tweede algemene vergadering dienen evenwel
door de burgerlijke rechtbank te worden bekrachtigd.

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene verga-
dering, of bij gebrek daarvan de rechtbank, één of meer veref-
fenaar(s). Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
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De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden over-
gedragen aan de vereniging ″Klara, Varga-Capelier Stichting v.z.w.″,
identificatie-nummer 14.532/92; bij ontstentenis zal een eventueel
batig saldo worden overgemaakt naar een vereniging waarvan het
doel zo nauwkeurig mogelijk beantwoordt aan dit van de vereni-
ging.

Art. 26. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is blijft de
wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van
stemmen op de stichtingsvergadering, in 7 exemplaren, waarvan
ieder lid een exemplaar ontvangt. Eén exemplaar is bestemd voor
het bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is
bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene
vergadering.

Kortemark, 16 december 2000.
(Get.) Monika Blomme, Etienne de Brabandere, Hubert Seldens-

lach, Rika Van Rumbeke, Dirk Vergote.

RAAD VAN BEHEER

De raad van beheer is als volgt samengesteld :
Blomme, Monika, verzorgster R.V.T., Ichtegemstraat 78,

8610 Kortemark.
De Brabandere, Etienne, priester-emeritus, Vinkaertstraat 8,

8610 Kortemark.
Seldenslach, Hubert, sociaal-adviseur, Fortuinstraat 10,

8400 Oostende.
Vergote, Dirk, coördinator-administrateur, Ommegangstraat 11,

8870 Izegem.
De beheerders hebben onder elkaar aangesteld als :
Voorzitter : Vergote, Dirk.
Ondervoorzitter : De Brabandere, Etienne.
Secretaris : Seldenslach, Hubert.
Penningmeester : Blomme, Monika.
Afgevaardigd-beheerder : Vergote, Dirk.
Kortemark, 16 december 2000.
(Get.) Blomme Monika, De Brabandere Etienne, Seldenslach

Hubert, Van Rumbeke Rika, Vergote Dirk.

N. 2092 (25183)
Sint-Jozefscollege

Schaluin 28
3200 Aarschot

Identificatienummer : 3394/63

ONTSLAG — BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering van 11 oktober 2000

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beheerder
van Jozef Hendrickx.

Als nieuwe beheerder wordt aangeduid : André Pypen, directeur
SO, Grote Markt 1, 3440 Zoutleeuw

De nieuwe beheerder heeft de Belgische nationaliteit.
Hugo van Malcot wordt bevestigd als afgevaardigd beheerder.
Hij wordt onder meer belast met het dagelijks beheer van de

vereniging en gevolmachtigd om door hun afzonderlijke handteke-
ning de vereniging als zodanig te verbinden, alsook voor alle
handelingen tegenover Postcheque, banken en spaarkassen en
tegenover het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen tot het verlenen
van volmacht.

Godfried Vande Cauter, wordt bevestigd als voorzitter van de
vereniging.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld : André Andries,
Rigobert Boeckmans, Jozef Ceulemans, Karel Cools, Marc Govaerts,
André Pypen, François Schellekens, Frans Stoffelen, Jan Uten,
Godfried Vande Cauter en Hugo Van Malcot.

Aarschot, 11 oktober 2000.

Echt verklaard :

(Get.) G. Vande Cauter, (Get.) A. Pypen,
voorzitter. beheerder.

N. 2093 (25178)
Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13
3000 Leuven

Identificatienummer : 3551/63

ONTSLAG — BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering van 10 oktober 2000

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beheerders
van Jozef Hendrickx en Maggy Weemaes.

Als nieuwe beheerders worden aangesteld :
Willy Struyf, gepensioneerd, Rozenlaan 1, 3360 Bierbeek.
Greet Uten, geneesheer, Maleizenstraat 56, 3020 Herent.
Danny Pijls wordt bevestigd als afgevaardigd beheerder.
Hij wordt onder meer belast met het dagelijks beheer van de

vereniging en gevolmachtigd om door hun afzonderlijke handteke-
ning de vereniging als zodanig te verbinden, alsook voor alle
handelingen tegenover Postcheque, banken en spaarkassen en
tegenover het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen tot het verlenen
van volmacht.

Godfried Vande Cauter, wordt bevestigd als voorzitter van de
vereniging.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld : Walter Buijs,
Jean De Wulf, Geert Haven, Bruno Hiroux, Erik Krokaert, Danny
Pijls, Willy Struyf, Greet Uten, Godfried Vande Cauter, en Greta Van
Mol.

Leuven, 10 oktober 2000.

Echt verklaard :

(Get.) G. Vande Cauter, (Get.) G. Van Mol,
voorzitter. beheerder.

N. 2094 (24883)
Groupe S — Auxiliaire social patronal,

en abrégé : « Groupe S — SOPA »

Rue des Ursulines 2A
1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 2683/47

MODIFICATION AUX STATUTS
RÉÉLECTION — NOMINATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION — POUVOIR

Extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale
et du conseil d’administration du 23 novembre 2000

A. Modification aux statuts

En sa séance du 23 novembre 2000, l’assemblée générale a
approuvé, selon le quorum requis par la loi du 27 juin 1921, les
modifications statutaires suivantes :

Article 9. Remplacement par le texte suivant :
« L’administration du Groupe S — SOPA est confiée à un conseil

d’administration de neuf membres au moins, dont la majorité doit
être choisie obligatoirement parmi les membres effectifs.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales.

Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée géénrale des
membres effectifs. Le mandat d’administrateur est gratuit.

Lorsqu’une personne morale est désignée comme administrateur,
elle indique son (ou ses) représentant(s) permanent(s) au conseil.
Celui-ci (ou ceux-ci) doit (doivent) être agréé(s) par l’assemblée
générale. »

Article 11. Remplacement par le texte suivant :
« Chaque année, le conseil choisit dans son sein un président et

un ou trois vice-présidents. Au cas où l’un des membres du conseil
d’administration viendrait à décéder ou à cesser ses fonctions au
cours d’un exercice, le conseil pourra pourvoir à son remplacement.

Cette nomination sera faite provisoirement et soumise à la
ratification de la première assemblée générale. »
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Article 17. Remplacement par le texte suivant :
« L’assemblée générale se compose des membres effectifs du

Groupe S — SOPA.
Ses attributions consistent :
1° à nommer ou à révoquer les administrateurs et en fixer le

nombre;
2° à approuver ou à rejeter annuellement les budgets et les

comptes;
3° à exclure des membres effectifs de l’association;
4° à modifier les statuts;
5° à prononcer la dissolution de l’association et à déterminer

l’affectation du solde actif des comptes dont il est question à
l’article 29;

6° à exercer tous autres pouvoirs qui lui seraient conférés par la
loi ou par les statuts;

7° à nommer les commissaires.
Le fait pour un administrateur d’assister à moins d’une réunion

du conseil d’administration par an pourra être considéré comme
cause de révocation qui sera soumise par le conseil d’administration
à la délibération de l’assemblée générale.

Celle-ci statuera sur cette révocation à la majorité simple des voix
des membres présents ou représentés.

Le membre effectif, qui assistera à moins d’une réunion de
l’assemblée géénrale par an pourra être exclu de celle-ci.

Le membre effectif dont l’exclusion est envisagée devra être
convoqué afin de pouvoir présenter sa défense.

La décision d’exclusion ne pourra être prise qu’à la majorité des
deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Les candidatures au conseil d’administration et des commissaires
doivent parvenir au comité directeur, quinze jours avant l’assemblée
générale et être parrainées par sept membres effectifs.

Sauf dans le cas où il est stipulé autrement par la loi, l’assemblée
générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés. »

B. Nominations statutaires
(renouvellement et non-renouvellement)

MM. Bernard Sacré et Philippe Lacroix sont réélus en qualité
d’administrateur pour un nouveau terme de trois ans. Leur mandat
expirera fin 2003.

M. Philippe Draps est réélu en qualité d’administrateur pour un
terme exceptionnel d’un an. Son mandat expirera fin 2001.

En application de l’article 9, alinéa 3 des statuts, MM. Bart Daniels
et Jean-Charles Freimüller sont agréés en tant que nouveaux repré-
sentants de la S.A. AGF Belgium Insurance.

Ils poursuivront les mandats (jusque fin 2002) des représentants
précédents MM. Alain Levaux et Olivier Sperat-Czar.

L’assemblée générale a nommé en qualité de membre effectif de
la S.A. Sobeltra.

Elle sera représentée à l’assemblée générale et au conseil d’admi-
nistration par M. Bernard Cornez.

Son mandat expirera fin 2003.
Les mandats de MM. Jean Ruttiens et Emmanuel-Charles Trojan,

ne sont pas renouvelés.

C. Composition du conseil d’administration

A la suite de ces nominations, le conseil d’administration se
compose comme suit :

Président : d’honneur : A. De Meester, rue Berckmans 73,
1060 Bruxelles;

Past-président : J.P. Vincent, avenue Bechet 6, 1950 Kraainem;
Président : P. Potteau Heulestraat 84, 8560 Wevelgem-Gullegem

(sortant fin 2001);
Vice-présidents :

V. Favier, rue Albert Mille 19, 7740 Pecq (sortant fin 2001);
J. De Meester, drève du Fory 1, 1331 Rosières (sortant fin 2001);
L. Vaessen, Daalderdijk 4, 3650 Dilsen (sortant fin 2002);

Membres :
Ph. Draps, avenue van Gijsel 42, 1780 Wemmel (sortant fin 2001);
J.P. Coirbay, avenue Marie-José 10, 1200 Bruxelles (sortant

fin 2002);
C. Hazaer, rue des Sept Meuse 21, 5170 Rivière (sortant fin 2002);
J. Janssen, Maastrichterstraat 428, 3740 Mopertingen (sortant

fin 2001);

Ph. Lacroix, Hameau Les Bois 1, 7181 Arquennes (sortant
fin 2003);

I. Cassart, Plutsingenstraat 2, 1670 Heikruis (sortant fin 2001);
M. D’Hooge, Egelantierlaan 21, 8660 De Panne (sortant fin 2001);
P. Driesen, Dommelweg 15, 3900 Overpelt (sortant fin 2001);
A. Vandezande, O.L. Vrouwstraat 18, 3054 Oud-Heverlee (sortant

fin 2002);
B. Sacré, rue des Fanges 29, 6880 Bertrix (sortant fin 2003);
Ch. Roulling, Elegemstraat 28, 1700 Dilbeek (sortant fin 2001);
J.P. De Baets, Tentoonstellingslaan 44, 2020 Antwerpen (sortant

fin 2002);
A. Dherte, boulevard Rousseau 9, 7800 Ath (sortant fin 2002);
B. Cornez, rue des Preelles 77, 7012 Jemappes (sortant fin 2003);
B. Daniels, rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles (sortant fin 2002);
J.Ch. Freimüller, rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles (sortant

fin 2002).

D. Composition du collège des commissaires aux comptes

Le collège des commissaires aux comptes se compose comme
suit :

G. Hof, Berkenlaan 6, 1831 Diegem;
J. Roebben, Kapellei 13a, 2900 Schoten.

E. Signatures sociales

Lors de sa réunion du 23 novembre 2000, le conseil d’administra-
tion a décidé d’attribuer les signatures sociales pour l’exercice 2001
ainsi qu’il suit :

a) Comptes généraux et paiements aux fournisseurs : deux signa-
tures du premier ou du deuxième groupe.

Premier groupe :
Président : M. P. Potteau;
Vice-présidents : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur général : G. Stubbe;
Secrétaire général : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Deuxième groupe :
MM. C. Ledoux, B. Meyts, D. Hugo, C. Lau.
b) Comptes spéciaux : deux signatures dont une de chaque

groupe.
(Appointements)

Premier groupe :
Président : M. P. Potteau;
Vice-présidents : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur général : G. Stubbe;
Secrétaire général : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Deuxième groupe :
Mme M. Cuypers, MM. L. Daubioul, L. Dannau.
c) Paiements à destination de l’O.N.S.S. des contributions et des

fonds sociaux (via modem) : deux signatures du premier ou du
deuxième groupe.

Premier groupe :
Président : M. P. Potteau;
Vice-présidents : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur général : G. Stubbe;
Secrétaire général : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Deuxième groupe :
MM. C. Ledoux, B. Meyts, D. Hugo, C. Lau.

Pour copie conforme :

(Signé) D. Feys, (Signé) G. Stubbe,
secrétaire général-secrétaire de séance. directeur général
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Groupe S — Auxiliaire social patronal,
en abrégé : « Groupe S — SOPA »

Ursulinenstraat 2A
1000 Brussel

Identificatienummer : 2683/47

WIJZIGING STATUTEN
HERKIEZING — BENOEMING

RAAD VAN BESTUUR — VOLMACHT

Uittreksels uit de processen-verbaal van de algemene vergadering
en van de raad van bestuur van 23 november 2000

A. Wijziging van de statuten

Op 23 november 2000, hechtte de algemene vergadering met het
quorum vereist door de wet van 27 juni 1921, haar goedkeuring aan
de volgende veranderingen van de statuten :

Artikel 9. Vervangen door de volgende tekst :
« Groep S — SOPA wordt bestuurd door de raad van bestuur van

minstens negen leden waarvan de meerderheid verplicht moet
gekozen worden onder de effectieve leden.

De bestuurders mogen natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Zij worden aangesteld en afgezet door de algemene vergadering

van de effectieve leden. Het mandaat van bestuurder is kosteloos.
Waneer een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld dan

duidt hij zijn permanente vertegenwoordiger(s) in de raad aan. Die
moet(en) aanvaard worden door de algemene vergadering. »

Artikel 11. Vervangen door de volgende tekst :
« De raad kiest jaarlijks in zijn schoot een voorzitter en een of drie

ondervoorzitters. Ingeval dat een lid van de raad zou komen te
overlijden of zijn functie neer te leggen in de loop van het dienstjaar,
mag de raad in zijn vervanging voorzien.

Deze benoeming zal te voorlopige titel geschieden en dient
onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene
vergadering. »

Artikel 17. Vervangen door de volgende tekst :
« De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden van de

vereniging.
Haar bevoegdheden bestaan uit :
1° de bestuuders benoemen en afstellen en er het getal van

vaststellen;
2° jaarlijks de begrotingen en rekeningen goedkeuren of

verwerpen;
3° leden uit de vereniging sluiten;
4° de statuten wijzigen;
5° de ontbinding van de vereniging uitspreken en over de toewij-

zing van het batig saldo der rekening waarvan sprake in artikel 29,
beslissen;

6° alle andere machten uitoefenen die haar zouden toegekend
worden krachtens de wet of door de statuten;

7° de benoeming van de commissarissen.
Wanneer een bestuurder aan minder dan één vergadering van de

raad van bestuur per jaar deelneemt dan zal dit kunnen beschouwd
worden als een reden voor afzetting die door de raad van bestuur
aan de beraadslaging van de algemene vergadering zal worden
voorgelegd.

De algemene vergadering zal over deze afzetting beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of verte-
genwoordigde leden.

Het effectief lid dat aan minder dan één vergadering van de
algemene vergadering per jaar deelneemt kan hier worden uitge-
sloten.

Het effectief lid waarvan de uitsluiting wordt overwogen zal
worden opgeroepen om zijn verdediging op te nemen.

De beslissing van uitsluiting moet worden genomen met een
meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoor-
digde leden.

De kandidaturen voor de raad van bestuur en van de commis-
sarissen moeten vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij het
bestuurscomité worden ingediend door zeven effectieve leden.

Buiten de gevallen waarin het anders wordt voorzien door de
wet, beslist de algemene vergadering geldig welk ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden zij en worden de beslis-
singen genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegen-
woordigde leden. »

B. Statutaire benoemingen (hernieuwing en niet-hernieuwing)

De heren Bernard Sacré en Philippe Lacroix worden als bestuur-
ders herkozen voor een termijn van drie jaar. Hun mandaat zal
eindigen eind 2003.

De heer Philippe Draps wordt als bestuurder herkozen voor een
termijn van één jaar. Zijn mandaat verstrijkt eind 2001.

In toepassing van artikel 9, § 3 van de statuten worden de
heren Bart Daniels en Jean-Charles Freimüller aangenomen als
nieuwe vertegenwoordigers van de N.V. AGF Belgium Insurance.

Zij zullen de mandaten voltooien (eind 2002) van de vorige
vertegenwoordigers de heren Alain Levaux et Olivier Sperat-Czar.

De algemene vergadering benoemde de S.A. Sobeltra tot effectief
lid. Zij zal in de algemene vergadering alsook in de raad van
bestuur worden vertegenwoordigd door de heer Bernard Cornez.

Zijn mandaat loopt tot eind 2003.
De mandaten van de heren Jean Ruttiens en Emmanuel-Charles

Trojan worden niet hernieuwd.

C. Samenstelling van de raad van bestuur

Na deze benoemingen is de raad van bestuur als volgt samenge-
steld :

Erevoorzitter : A. De Meester, Berckmansstraat 73, 1060 Brussel;
Past-voorzitter : J.P. Vincent, avenue Bechet 6, 1950 Kraainem;
Voorzitter : P. Potteau Heulestraat 84, 8560 Wevelgem-Gullegem

(aftredend 2001);
Ondervoorzitters :

V. Favier, rue Albert Mille 19, 7740 Pecq (aftredend 2001);
J. De Meester, drève du Fory 1, 1331 Rosières (aftredend 2001);
L. Vaessen, Daalderdijk 4, 3650 Dilsen (aftredend 2002);

Leden :
Ph. Draps, Van Gijsellaan 42, 1780 Wemmel (aftredend 2001);
J.P. Coirbay, Marie-Josélaan 10, 1200 Bruxelles (aftredend 2002);
C. Hazaer, rue des Sept Meuse 21, 5170 Rivière (aftredend 2002);
J. Janssen, Maastrichterstraat 428, 3740 Mopertingen (aftre-

dend 2001);
Ph. Lacroix, Hameau Les Bois 1, 7181 Arquennes (aftredend 2003);
I. Cassart, Plutsingenstraat 2, 1670 Heikruis (aftredend 2001);
M. D’Hooge, Egelantierlaan 21, 8660 De Panne (aftredend 2001);
P. Driesen, Dommelweg 15, 3900 Overpelt (aftredend 2001);
A. Vandezande, O.L. Vrouwstraat 18, 3054 Oud-Heverlee (aftre-

dend 2002);
B. Sacré, rue des Fanges 29, 6880 Bertrix (aftredend 2003);
Ch. Roulling, Elegemstraat 28, 1700 Dilbeek (aftredend 2001);
J.P. De Baets, Tentoonstellingslaan 44, 2020 Antwerpen (aftre-

dend 2002);
A. Dherte, boulevard Rousseau 9, 7800 Ath (aftredend 2002);
B. Cornez, rue des Preelles 77, 7012 Jemappes (aftredend 2003);
B. Daniels, Lekenstraat 35, 1000 Brussel (aftredend 2002);
J.Ch. Freimüller, Lakensestraat 35, 1000 Bruxelles (aftredend

fin 2002).

D. Samenstelling van het college der commissarissen

Het college van commissarissen is als volgt samengesteld :
G. Hof, Berkenlaan 6, 1831 Diegem;
J. Roebben, Kapellei 13a, 2900 Schoten.

E. Maatschappelijke handtekeningen

Tijdens zijn vergadering van 23 november 2000, kende de raad
van bestuur de maatschappelijke handtekeningen voor het dienst-
jaar 2001 als volgt toe :

a) Algemene vergaderingen en betaling van de leveranciers :
twee handtekeningen van de eerste of de tweede groep.

Eerste groep :
Voorzitter : M. P. Potteau;
Ondervoorzitters : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur-generaal : G. Stubbe;
Secretaris generaal : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Tweede groep :
MM. C. Ledoux, B. Meyts, D. Hugo, C. Lau.
b) Bijzondere rekeningen : twee handtekeningen bestaande uit

één van elke groep.
(Wedden)
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Eerste groep :
Voorzitter : M. P. Potteau;
Ondervoorzitters : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur-generaal : G. Stubbe;
Secretaris generaal : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Tweede groep :
Mme M. Cuypers, MM. L. Daubioul, L. Dannau.
c) Betalingen aan de R.S.Z., de betalingen en de sociale fondsen

(via modem) : twee handtekeningen van de eerste of van de tweede
groep.

Eerste groep :
Voorzitter : M. P. Potteau;
Ondervoorzitters : V. Favier, J. De Meester, L. Vaessen;
Directeur-generaal : G. Stubbe;
Secretaris generaal : D. Feys;
Directeur : R. Vanderhoydonk;

Tweede groep :
MM. C. Ledoux, B. Meyts, D. Hugo, C. Lau.

Voor eensluidend afschrift :

(Get.) D. Feys, (Get.) G. Stubbe,
secretaris-generaal-secretaris van de zitting. directeur generaal.

N. 2095 (25285 — 25285P)
Fédération Wallonne de l’Agriculture Etudes - Information,

en abrégé : « FWA Etudes-Information »

Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux

Numéro d’identification : 2095/2001

STATUTS

Les soussignés qualifiés ci-après ont convenu de constituer une
association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921
dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

Dénomination, siège social, durée

Dénomination

Article 1er. L’association est dénommée : « Fédération Wallonne
de l’Agriculture Etudes - Information », en abrégé : « FWA Etudes-
Information ».

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces
émanant de l’association mentionneront cette dénomination,
précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but
lucratif » écrits en toutes lettres.

Siège social

Art. 2. Son siège social est établi à Gembloux, chaussée de
Namur 47.

Il peut être transféré par décision du conseil d’administration
dans tout autre lieu du territoire de la Région Wallonne.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois
de sa date aux annexes au Moniteur belge.

Durée

Art. 3. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Objet

Art. 4. L’association a pour objet d’assurer le support logistique
à la réalisation et au développement de l’organisation de défense
professionnelle ″Fédération Wallonne de l’Agriculture″ et ce, par la
gestion des moyens et mise en oeuvre de méthodes propres au
fonctionnement d’une entreprise, ainsi que toute mission pouvant
contribuer au développement de l’agriculture en général.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours
et s’intéresser à toute activité similaire à la sienne.

Associés

Admission

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre minimum de membres effectifs ne
peut être inférieur à 3.

Seules les personnes exerçant un mandat au sein du Comité
Directeur Syndical de la FWA, association de fait, peuvent être
membres effectifs. Les admissions sont décidées par l’assemblée
générale statuant à la majorité simple des voix.

Le membre qui n’exerce plus de mandat au sein du Comité
Directeur Syndical de la FWA est réputé démissionnaire.

Sont membres adhérents, les personnes physiques ou morales
membres de la Fédération Wallonne de l’Agriculture, association de
fait.

Démission, exclusion

Art. 6. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit leur démission au conseil
d’administration.

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assem-
blée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

L’associé démissionnaire ou exclu, ainsi que les héritiers ou
ayants droit de l’associé décédé n’ont aucun droit sur le fonds social.

Cotisations

Art. 7. Les membres effectifs ne sont astreints à aucun droit
d’entrée, ni au paiement d’aucune cotisation. Ils apportent à l’asso-
ciation le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

Les membres adhérents paient une cotisation annuelle dont le
montant ne pourra dépasser Euro 25 000 indexés.

Assemblée générale

Art. 8. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Art. 9. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui sont expressément reconnus
par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
1. Les modifications aux statuts sociaux.
2. La nomination et la révocation des administrateurs.
3. L’approbation des budgets et des comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. Les exclusions d’associés.
6. La transformation de l’association en société à finalité sociale.

Art. 10. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par courrier ordinaire adressé à chaque membre,
au moins huit jours avant l’assemblée, et signé par le Président au
nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12, 20 et 26quater de la loi

du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un, l’assemblée peut
délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à
l’ordre du jour.

Art. 11. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il
peut se faire représenter par un mandataire. Celui-ci doit être
associé. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule
procuration. La procuration peut être donnée par tout support écrit :
lettre, fax, e-mail,...

Art. 12. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande.

Art. 13. L’assemblée générale est présidée par le Président du
conseil d’administration.

Art. 14. Tous les associés ont un droit de vote égal à l’assemblée
générale, chacun disposant d’une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes
ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’adminis-
trateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 15. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association, sur la modification des statuts ou sur
la transformation de l’association en société à finalité sociale que
conformément aux articles 8, 20 et 26quater de la loi du vingt-sept
juin mil neuf cent vingt et un relative aux associations sans but
lucratif.
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Art. 16. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux, elles sont signées par le prési-
dent et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social
où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans
déplacement du registre.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes au Moniteur Belge. Il en est de même de toute
nomination, démission ou révocation d’Administrateur.

Conseil d’administration

Art. 17. L’association est administrée par un conseil composé de
trois Administrateurs au moins nommés par l’assemblée générale
parmi les membres du Bureau de la FWA, association de fait.

L’administrateur qui ne serait plus membre du Bureau de la FWA
association de fait, est réputé démissionnaire.

La durée du mandat est de 3 ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 18. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 19. Le Conseil désigne parmi ses membres un président et
un vice-président.

En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont assumées
par le vice-président ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs
présents.

Art. 20. Le conseil se réunit sur convocation du président. Il ne
peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Un
administrateur peut se faire remplacer par un autre administrateur.
Le mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Celle-ci peut être donnée par lettre, fax, e-mail.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix; quand il
y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est
prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux
signés par le président et un autre administrateur et inscrites dans
un registre spécial.

Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront
signés par le président ou deux administrateurs.

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou
les présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Art. 22. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’asso-
ciation, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur Délégué et/ou à un tiers dont il fixera les pouvoirs.

Art. 23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du prési-
dent ou de l’administrateur délégué.

Art. 24. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de
gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale
du conseil, soit par le Président, soit par deux administrateurs,
lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Règlement d’ordre intérieur

Art. 26. Un Règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par
le conseil d’administration à l’assemblée générale. Les modifications
à ce règlement seront apportées par une assemblée générale,
statuant à la majorité simple des associés présents ou représentés.

Comptes et budget

Art. 27. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre.

Art. 28. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice
suivant seront annuellement soumis à l’approbation de l’assemblé
générale ordinaire.

Art. 29. L’assemblée générale désignera six commissaires, dont
un réviseur d’entreprise, chargés de vérifier les comptes de l’asso-
ciation et de lui présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour
trois années et sont rééligibles.

Excepté le réviseur d’entreprise, ils exercent leurs fonctions à titre
gratuit.

Dissolution, liquidation

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une
activité se rapprochant de celle de l’association.

Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des
liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.

Dispositions diverses

Art. 31. A l’instant, les comparants se sont réunis et ont pris les
décisions suivantes à l’unanimité :

1. Premier exercice social : le premier exercice social commencera
le 1er janvier 2001 et se clôturera le trente et un décembre 2001.

2. Administrateurs : le nombre d’administrateurs est fixé à
seize (16).

Sont appelés à cette fonction :
Lambert Franc, agriculteur, route de Gosselies 164 à 6220 Gosse-

lies.
Pierre Ska, agriculteur, rue Gravelotte 6 à 6500 Solre Saint-Géry.
Henri Canivet, agriculteur, rue Petin 4 à 6464 Baileux.
Hubert Godfrind, agriculteur, rue Malmaison 15 à 5032 Isnes.
Francis Goreux, agriculteur, Neuve Cour 2 à 1428 Lillois.
Lucien Royen, agriculteur, La Forge 19 à 4890 Thimister.
Philippe Cleiren, agriculteur, chemin de la Vallée 9 à 1495 Sart-

Dames-Avelines.
Jean-François Leboutte, agriculteur, Moressée 12 à 5377 Heure.
Joseph Neu, agriculteur, Boeur 14B à 6692 Tarigny.
Camille Vanvinckenroy, agriculteur, rue de la Bruyère 18 à

4287 Lincent.
Bernard Vanvinckenroye, agriculteur, La Bosquée 1 à 4280 Cras-

Avernas.
Philippe Delannoy, agriculteur, rue Ropaix 227 à 7370 Dour.
Irène Monjoie, agricultrice, Remont 4 à 5370 Porcheresse.
Micheline Develter, agricultrice, rue de Silly 20 à 7830 Thoricourt.
Jean-Pierre Champagne, employé, avenue du Monde 86 à

1400 Nivelles.
Sabine Laruelle, employée, rue Chapelle Dieu 49 à

5030 Gembloux,
ici présents et qui acceptent.

Les administrateurs ont désigné en qualité de :
Président : Lambert Franc.
Vice-président : Pierre Ska.
Administrateur délégué : Jean-Pierre Champagne.

plus amplement qualifiés ci-dessus.
3. Commissaires :

Ont été désignés en qualité de Commissaires :
Beck Michel, agriculteur, rue du Monin 73, 5362 Achet (Hamois).
Cossement Jacques, agriculteur, chée de Mons 187, 7534 Barry.
Decoster Marc, agriculteur, ruelle du Procureur 2, 1370 Jodoigne.
Ernoux Etienne, agriculteur, Ferme du Reuleau 116, 5590 Sovet.
Vaneetvelde Richard, agriculteur, Nantimont 12, 6720 Habay-la-

Vieille.
Dewolf Michel, réviseur d’entreprise, avenue de l’Arbalète 60,

1170 Bruxelles,
qui acceptent ce mandat.

4. Signatures :
Le conseil d’administration en exécution de l’article 24 des statuts

décide de déléguer le pouvoir de représenter l’association pour tous
les actes administratifs à l’égard de la Poste, des administrations
publiques, des établissements privés ainsi que pour tout mouve-
ment financier à M. René Flabat, rue du Village à Sauvenière et à M.
Michel Materne, rue Clémentine à Bruxelles.

La signature de l’un ou de l’autre doit être accompagnée de la
signature d’un administrateur.

Art. 32. Ont comparu comme membres fondateurs (52) :
Balle Daniel, agriculteur, Quartier de Tavier 71, 5620 Hemptinne.
Beck Michel, agriculteur, rue du Monin 73, 5362 Achet (Hamois).
Canivet Henri, agriculteur, rue Petin 4, 6464 Baileux.
Cloos Jean-Luc, agriculteur, rue Jean de Feller 103, 6700 Arlon.
Collignon Gilbert, agriculteur, Aviscourt 2, 6680 Sainte-Ode.
Cossement Jacques, agriculteur, chée de Mons 187, 7534 Barry.
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Cleiren Philippe, agriculteur, chemin de la Vallée 9, 1495 Sart-
Dames-Aveline.

Declippel Luc, agriculteur, chemin des Etangs 21, 7866 Ollignies.

Decoster Marc, agriculteur, ruelle du Procureur 2, 1370 Jodoigne.

Deglin Henri, agriculteur, rue du Patronage 38, 6800 Bras.

Delannoy Philippe, agriculteur, rue Ropaix 227, 7370 Dour.

Delmotte Didier, agriculteur, rue des Ardennes 3, 4190 Ferrières.

Develter Micheline, agriculteur, rue de Silly 20, 7830 Thoricourt.

Devillers Firmin, agriculteur, rue de l’Ecole 5, 4254 Geer.

D’Haemer Kris, agriculteur, rue Petit Bruxelles 4, 7830 Silly.

Diskeuve Philippe, agriculteur, rue du Château 2, 5560 Finne-
vaux.

Ernoux Etienne, agriculteur, Ferme du Reuleau 116, 5590 Sovet.

Franc Lambert, agriculteur, route de Gosselies 164, 6220 Fleurus.

Genin Hugo, agriculteur, Ferme de Chession 18, 5170 Arbre.

Geron Luc, agriculteur, rue José 76, 4651 Battice.

Godfrind Hubert, agriculteur, rue Malmaison 15, 5032 Isnes.

Goffaux Claudine, agriculteur, rue des Bruyères 81,
5140 Sombreffe.

Goreux Francis, agriculteur, rue de la Neuve Cour 2, 1428 Lillois.

Halleux Pierre, agriculteur, rue du Bas Daussoulx 20, 5020 Daus-
soulx.

Henry Françoise, agriculteur, rue des Ruelles 31, 5600 Surice.

Jacobs Guy, agriculteur, chemin de Messe 8, 6840 Tournay.

Leboutte Jean-François, agriculteur, Moressée 12, 5377 Heure.

Lemaire Joseph, agriculteur rue Bruyères 8, 4950 Waimes.

Mailleux Jacques, agriculteur, rue Pierre Côme 2, 5380 Marchove-
lette.

Marot Jean-Marie, agriculteur, rue de Bois 9, 4650 Clavier.

Mestdagh Yves, agriculteur, rue du Palais 16, 7760 Pottes.

Mohy Henri, agriculteur, Ferme des Socquettes, 6850 Carlsbourg.

Monjoie Irène, agriculteur, Remont 4, 5370 Porcheresse.

Neu Joseph, agriculteur, Boeur 14B, 6692 Tavigny.

Pirotte Francis, agriculteur, Ferme de Fosset 9a, 6680 Sainte-Ode.

Ponthier Joseph, agriculteur, rue de l’Abevreye 15, 4140 Sprimont.

Pottiez Christiane, agriculteur, rue P. Gigot 3, 7332 Sirault.

Pussemier Eddy, agriculteur, rue du Bois Planté 1, 1421 Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac.

Royen Lucien, agriculteur, La Forge 19, 4890 Thimister.

Sablon Béatrice, agriculteur, Grand’Rue 22, 1341 Ceroux Mousty.

Ska Pierre, agriculteur, rue Gravelotte 6, 6500 Solre-Saint-Gery.

Vandepopeliere Johnny, agriculteur, rue du Bas 222, 6220 Fleurus.

Vaneetvelde Richard, agriculteur, Nantimont 12, 6720 Habay-la-
Vieille.

Van Landschoot Jean, agriculteur, Fond Martin 12,
6500 Barbencon.

Vanquickelberghe Bernard, agriculteur, rue Duquesne 27,
7911 Oeudeghien.

Vanquickelberghe Hélène, agriculteur, rue Duquesne 27,
7911 Oeudeghien.

Vanvinckenroye Bernard, agriculteur, La Bosquée 1, 4280 Cras-
Avernas.

Vanvinckenroy Camille, agriculteur, rue de la Bruyère 18,
4287 Lincent.

Vromman Pierre, agriculteur, grand Route 111, 4287, 1474 Ways.

Waucomont Robert, agriculteur, Bouxhmont 659, 4654 Charneux.

M. Withagen Pierre, agriculteur, rue de la Bruyère 3, 5081 Saint-
Denis.

Zabus-Polet Véronique, agriculteur, rue des Bruyères 16,
7041 Givry.

Fait à Gembloux, le 11 décembre 2000.

(Suivent les signatures.)

N. 2096 (25180)
Sint-Pieterscollege

Léon Theodorstraat 167
Jette (1090 Brussel)

Identificatienummer : 7519/72

ONTSLAG — BENOEMING — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering van 24 oktober 2000

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beheerder
van Jozef Hendrickx.

Als nieuwe beheerder wordt aangeduid : Jos Verelst, directeur SO,
Berlaarbaan 229, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De nieuwe beheerder heeft de Belgische nationaliteit.
Petrus Van den Cruyce wordt bevestigd als afgevaardigd

beheerder.
Hij wordt onder meer belast met het dagelijks beheer van de

vereniging en gevolmachtigd om door hun afzonderlijke handteke-
ning de vereniging als zodanig te verbinden, alsook voor alle
handelingen tegenover Postcheque, banken en spaarkassen en
tegenover het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen tot het verlenen
van volmacht.

Godfried Vande Cauter, wordt bevestigd als voorzitter van de
vereniging.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld : Jean De Wulf,
Gilbert Parewyck, Christiane Sabo, Frans Stoffelen, Godfried Vande
Cauter, Petrus Van Den Cruyse, Jos Verelst en Christiane Vervoort.

Jette, 24 oktober 2000.

Echt verklaard :

(Get.) G. Vande Cauter, (Get.) P. Van Den Cruyce,
voorzitter. afgevaardigd beheerder.

N. 2097 (24107)
Standard Femina de Braine

Grand Place 15
7090 Braine-le-Comte

Numéro d’identification : 23832/95

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale du 30 juin 2000

Conseil d’administration

Présidente : Vanessa Vandamme, employée, rue Jean Jaurés 83,
7190 Ecaussinnes.

Vice-président : Roger Joinneau, ouvrier carrier, chemin de la
Berlière 10, 7060 Soignies.

Secrétaire-correspondant qualifié : Thierry Vanderbeurght, cafe-
tier, Grand Place 15, 7090 Braine-le-Comte.

Trésorière : Jeanine Lepoivre, fonctionnaire, rue Oscar Denayst 16,
7090 Braine-le-Comte.

Administrateurs :
Arthur Quevy, adm. de sociétés, rue des Fusilles 19, 7020 Masnuy-

Saint-Jean.
Eric François, chauffeur-livreur, rue Jean Jaurés 83, 7190 Ecaus-

sinnes.
Marc Hubleau, employé, rue de la Gare 18a, 7090 Braine-le-

Comte.
Michel Dusart, directeur de banque, Grand Place 18/2,

7090 Braine-le- Comte.
Toutes les personnes étant de nationalité belge.

Patrick Gabriel, pré-retraité, rue Oscar Denayst 16, 7090 Braine-
le-Comte, de nationalité française.

(Signé) Vanessa Vandamme, (Signé) Thierry Vanderbeurght,
présidente. secrétaire-correspondant qualifié.
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N. 2098 (24392)
Stichting Anti Stalking

Hingenesteenweg 111
3600 Genk

Identificatienummer : 4098/98

BENOEMINGEN — ONTSLAG — RAAD VAN BESTUUR
HERKIEZING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
d.d. 28 december 1999 gehouden te 3600 Genk, Kuilenstraat 16.

De bijzondere algemene vergadering stelt drie nieuwe actieve
leden aan die ook als lid van de raad van bestuur worden
aanvaardt :

Mevr. Ellen Ogez, Resedalaan 22, 1910 Berg-Kampenhout.
Mevr. Veronique Dullers, Delweg 16, 3600 Genk.
De heer Thomas Creten, Castershoflaan 88, bus 2, 2170

Antwerpen.
Het ontslag van de heer Rony Cuyt, als voorzitter en lid van de

raad van bestuur wordt met éénparigheid aanvaard. Wordt aange-
steld als nieuwe voorzitter vóór een periode van 5 jaar, de heer
Claesen, Eddy.

Ingevolge deze wijzigingen is het bestuur als volgt samengesteld :
Claesen, Eddy, voorzitter en schatbewaarder; Kaat Raes, onder-

voorzitter; Ellen Ogez, lid van het bestuur; Veronique Dullers,
secretaresse; Thomas Creten, lid van het bestuur.

De bijzondere algemene vergadering beslist ook met eenparig-
heid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de
Kuilenstraat 16, te 3600 Genk. Artikel 2 van de statuten wordt in die
zin aangepast.

Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Eddy Claesen,

Voorzitter.

N. 2099 (24735 — 24735P)
Axa Atout Cœur

Boulevard du Souverain 25
Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)
Numéro d’identification : 2099/2001

STATUTS

Partie I. Comparution des parties, constitution
L’an deux mille, le quatorze novembre, à Ixelles, rue Capitaine

Crespel 16, en l’étude.
Devant nous, Edwin Van Laethem, notaire de résidence à Ixelles,

détenteur de la minute, et Jean-François Poelman, notaire de rési-
dence à Schaerbeek.

Comparaissent :
1. Comte Jean-Pierre de Launoit, demeurant à Uccle (1180 Bruxel-

les), avenue Maréchal Ney 53.
2. M. Alfred Bouckaert, demeurant à Uccle (1180 Bruxelles),

avenue de Foestraets 33A.
3. M. Georges Anthoon, demeurant à Leuven (3012 Wilsele), Vier

Huizenstraat 6,
tous de nationalité belge.

Procurations
Les comparants sont ici représentés en vertu de trois procurations

sous seing privé, qui resteront ci-annexées pour être enregistrées en
même temps que le présent procès-verbal, par Mme Catherine
Prevost, demeurant à Auderghem (1160 Auderghem), rue Gustave
Jean Leclercq 3.

Le mandataire reconnaı̂t que le notaire Van Laethem soussigné a
attiré son attention sur les conséquences d’un mandat non valable.

Les comparants, représentés comme dit est, ont requis les notaires
soussignés de dresser en la forme authentique les statuts d’une
association sans but lucratif régie par la loi du vingt-sept juin mil
neuf cent vingt et un, qu’ils déclarent arrêter comme suit :

Partie II. Statuts

TITRE Ier. — Dénomination, objet, siège, durée

Dénomination
Article 1er. L’association a pour dénomination : « Axa Atout

Cœur ».

Objet

Art. 2. L’association a pour objet d’aider les causes humanitaires
dans les domaines notamment de l’aide aux personnes handicapées,
de la lutte contre la toxicomanie, de la lutte contre le sida ainsi que
de la lutte contre l’exclusion économique.

Dans ce but, elle se propose notamment :
de rassembler les personnes désireuses de s’investir dans toutes

actions ayant pour but d’aider les personnes handicapées, de lutter
contre la toxicomanie, le sida et l’exclusion économique;

d’aider les associations humanitaires existantes en intégrant des
bénévoles dans leurs structures, en leur octroyant des fonds et en
leur faisant profiter des moyens dont dispose l’Association;

d’encourager et développer par tous moyens la sensibilisation du
public à ces problèmes contemporains;

d’organiser toutes réunions, débats, manifestations ou autres
pour promouvoir les actions entreprises.

Siège

Art. 3. Le siège de l’association est fixé à Watermael-Boitsfort
(1170 Bruxelles), boulevard du Souverain 25. Il pourra être transféré
en tout autre lieu en Belgique par simple décision du conseil
d’administration.

Durée

Art. 4. L’association est créée pour une durée illimitée.

TITRE II. — Membres de l’association

Catégorie de membres, cotisations

Art. 5. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être
inférieur à trois. Des personnes morales peuvent être reçues comme
membres de l’association.

Les membres adhérents de l’association comprennent les
membres fondateurs, les membres actifs et les membres donateurs :

sont membres fondateurs, les personnes physiques ayant présidé
à la constitution de l’association;

sont membres actifs, les salariés du groupe Axa, les membres de
leur famille, ainsi que les personnes liées professionnellement au
groupe Axa, qui ont manifesté leur volonté de participer activement
aux actions entreprises par l’association dans le cadre de son objet;

sont membres donateurs, les personnes physiques ou morales
apportant leur soutien financier à l’association dans des conditions
prévues par le règlement intérieur.

La qualité de membre emporte de plein droit adhésion aux
présents statuts et au règlement intérieur.

Les membres ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni aucune
cotisation. Ils apportent à l’association le concours actif de leurs
capacités et leur dévouement.

Agrément

Art. 6. Le conseil d’administration a la libre faculté d’agréer
d’autres membres que ceux prévus à l’article 5. Sa décision est sans
appel et n’a pas à être motivée.

Retrait des membres

Art. 7. La qualité de membre se perd par :
le décès, l’incapacité;
la démission notifiée au conseil d’administration;
la perte de la qualité de salarié du Groupe Axa à l’exception de

l’exercice des droits à la retraite;
la rupture des liens professionnels avec le groupe Axa;
pour les personnes morales, la cessation d’activité;
l’exclusion prononcée par le conseil d’administration, en cas de

manquement grave.

TITRE III. — Administration de l’association

Conseil d’administration

Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administra-
tion composé de trois administrateurs au moins, dont les membres
fondateurs.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par
l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans renouve-
lable.
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L’assemblée générale ordinaire peut en outre élire aux fonctions
de membres du conseil d’administration pour une durée de trois
ans renouvelable, des personnes choisies parmi les membres adhé-
rents de l’association.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès
ou de démission il sera, si besoin est, procédé à une cooptation
parmi les membres adhérents pour la durée restant à courir du
mandat vacant avec ratification lors de la plus prochaine assemblée
générale.

Les membres du conseil d’administration sont en tout temps
révocables par l’assemblée générale ordinaire.

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un prési-
dent.

Réunions du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit au siège de l’asso-
ciation ou en tout autre lieu sur convocation du président aussi
souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il peut être également
convoqué par la moitié de ses membres.

Chaque administrateur peut, par lettre, télex, télégramme, télé-
copie ou par tout autre moyen de communication sur support écrit,
donner à un autre membre du conseil d’administration, le pouvoir
de le représenter à une réunion du conseil et d’y voter à sa place.

Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un autre admi-
nistrateur.

La présence effective d’au moins la moitié des membres est
requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, la voix
du président du conseil d’administration étant prépondérante.

Les décisions font l’objet d’un procès-verbal, signé par le prési-
dent et le secrétaire et conservé dans un registre spécial.

Rémunération des membres du conseil d’administration

Art. 10. Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, les administrateurs seront remboursés des frais et
débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat, au vu
des pièces justificatives.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 11. Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les
plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association
dans les limites de son objet.

Le conseil d’administration peut autoriser tous actes et opérations
dans le cadre de l’objet de l’association et qui ne sont pas réservés à
l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se prononce sur l’agrément de
certains membres tel que prévu à l’article 6. C’est également lui qui
prononce les éventuelles mesures d’exclusion des membres en cas
de manquement grave.

Le conseil d’administration peut déléguer l’ensemble de ses
attributions à son président, au bureau ou à l’un de ses membres.

Bureau, représentation

Art. 12. Le conseil d’administration procède à la composition
d’un bureau constitué d’un président, d’un vice-président, d’un
trésorier et d’un secrétaire. Les membres du bureau sont en tout
temps révocables par le conseil d’administration.

La fonction de président du conseil d’administration peut être
cumulée avec celle de président du bureau et les fonctions de
trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées entre elles et avec
celles de vice-président.

Les membres du bureau sont spécialement investis des attribu-
tions suivantes :

a) Le président représente l’association dans tous les actes de la
vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment
qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en
demandant qu’en défendant. Il dirige les travaux du bureau et
assure le fonctionnement de l’association. Le vice-président le
remplace en cas d’empêchement.

b) Le président peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre
du Bureau.

c) Le trésorier tient les comptes de l’association; il est aidé par
tous comptables reconnus nécessaires. Il effectue tous paiements et
perçoit toutes recettes sous la surveillance du président.

Il fait ouvrir tous comptes en banque, effectue tous emplois de
fonds, contracte tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite
toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions
utiles.

d) Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspon-
dance, notamment l’envoi des diverses convocations. Il rédige les
procès-verbaux des séances tant du conseil d’administration que
des assemblées générales et en assure la transcription sur les
registres prévus à cet effet.

Tous actes publics ou privés engageant l’association portent la
signature de deux administrateurs, sans préjudice des dispositions
qui précèdent quant à la gestion journalière.

TITRE IV. — Assemblée

Catégories d’assemblées

Art. 13. Les assemblées générales peuvent être à caractère ordi-
naire, extraordinaire ou mixte.

L’assemblée générale extraordinaire est la seule habilitée à modi-
fier les statuts dans toutes leurs dispositions, sur proposition du
conseil d’administration, et à se prononcer sur la dissolution de
l’association.

L’assemblée générale ordinaire prend toutes dispositions qui ne
relèvent pas de la compétence d’une assemblée générale extraordi-
naire, c’est-à-dire toutes celles qui n’entraı̂nent pas une modification
des statuts.

L’assemblée générale ordinaire a essentiellement pour objet
d’approuver les comptes annuels et de nommer ou de révoquer les
membres du conseil d’administration, ainsi que de ratifier les éven-
tuelles cooptations. Il doit être tenu chaque année au moins une
assemblée générale ordinaire, dite « annuelle », dans le courant du
mois de mars.

L’assemblée générale mixte cumule la compétence de l’assemblée
générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire; son
objet essentiel est d’éviter la réunion de deux assemblées succes-
sives.

Les assemblées générales sont composées des membres fonda-
teurs et des membres actifs, à condition pour ces derniers d’être
membre de l’Association depuis plus de trois mois au jour de
l’assemblée.

Représentation

Art. 14. Les membres de l’association qui ne peuvent être
présents aux assemblées peuvent s’y faire représenter par un
mandataire, membre ou non.

Les pouvoirs en blanc seront réputés établis en faveur des déci-
sions proposées par le conseil d’administration.

Convocation

Art. 15. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil
d’administration par simple lettre un mois avant la date de réunion.

L’ordre du jour de l’assemblée est fixé dans la lettre de convoca-
tion.

Présidence de l’assemblée

Art. 16. L’assemblée est présidée de plein droit par le président
du conseil d’administration et en cas d’absence de celui-ci, par le
président du bureau, ou à défaut, par le membre délégué par le
conseil d’administration.

Bureau de l’assemblée

Art. 17. Le bureau de l’assemblée est composé du président, de
deux membres désignés par l’assemblée générale et d’un secrétaire.

Il veille à la régularité des délibérations, autorise la présence de
tiers, tranche tous différends survenant au cours des débats.

Délibérations

Art. 18. L’assemblée ne peut valablement délibérer que sur les
points qui figurent à l’ordre du jour de la convocation.

Aucune condition de quorum n’est requise pour les assemblées
générales ordinaires.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la disso-
lution de l’Association ou la modification de ses statuts que confor-
mément aux dispositions légales en la matière.

Votes

Art. 19. Chaque membre possède une voix.
Sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou par

les présents statuts, les résolutions sont adoptées à la majorité des
voix présentes ou représentées.

Le vote se fait à main levée; il pourra être à bulletin secret sur
demande de la majorité des membres présents.
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Procès-verbaux

Art. 20. Chaque assemblée doit faire l’objet d’un procès-verbal
établi par le secrétaire de l’assemblée et signé par tous les membres
du bureau de l’assemblée. Les procès-verbaux sont conservés dans
un registre spécial conservé au siège social où tous les membres
peuvent en prendre connaissance. Les décisions seront éventuelle-
ment portées à la connaissance de tiers intéressés par lettre à la
poste.

TITRE V. — Règlement intérieur

Art. 21. Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’admi-
nistration qui précisera en tant que de besoin les dispositions des
présents statuts et fixera les modalités pratiques de fonctionnement
des activités de l’Association. Sa modification est de la seule compé-
tence du conseil d’administration.

TITRE VI. — Ressources et comptes de l’association

Catégories de ressources

Art. 22. Les ressources de l’Association se composent :
des dons effectués par les membres de l’association ou par des

personnes extérieures,
du produit de manifestations quelconques organisées par l’asso-

ciation,
des intérêts, produits et redevances perçus sur les biens et valeurs

qu’elle possède,
des emprunts,
de toute autre ressource ou subvention qui ne serait pas contraires

aux textes légaux en vigueur.

Comptabilité, exercice social

Art. 23. Les comptes de l’association, établis selon les disposi-
tions du code des sociétés, comprenant un bilan, un compte de
résultats et une annexe sont arrêtés par le conseil d’administration
et soumis pour approbation à l’assemblée générale annuelle.

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre de chaque année.

Contrôle des comptes

Le contrôle des comptes est exercé par un commissaire aux
comptes nommé par l’assemblée générale ordinaire parmi les
membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises pour une durée
de six exercices, renouvelable.

En cas de démission ou de décès du commissaire aux comptes il
sera pourvu à son remplacement lors de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire.

Le commissaire aux comptes établit chaque année un rapport
adressé à l’Association un mois avant la date prévue pour
l’assemblée annuelle. Le rapport est soumis à l’assemblée annuelle.

TITRE VII. — Dissolution, liquidation

Art. 24. Le conseil d’administration peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la disso-
lution de l’Association ainsi que sur ses modalités conformément
aux dispositions légales en la matière.

Emploi du patrimoine

Art. 25. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire,
à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, l’actif net de
l’association dissoute sera affecté à des associations ou groupements
ayant un objet similaire, à désigner par l’assemblée générale extra-
ordinaire.

Partie III. Assemblée générale extraordinaire,
dispositions transitoires

Ensuite les comparants, représentés comme dit est, ont déclaré se
réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social prendra cours ce jour et sera clôturé le

trente et un décembre deux mil un.
2. Première assemblée annuelle :
La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil deux.

3. Nomination des administrateurs :
Conformément à l’article 8 des statuts, sont appelés à la fonction

d’administrateur, pour un terme qui prendra fin immédiatement
après l’assemblée annuelle de deux mil six, les membres fondateurs,
comparants aux présentes, qui acceptent par l’organe de leur
mandataire, agissant en vertu des procurations susvisées.

4. Nomination du commissaire :
Est appelée aux fonctions de commissaire pour un terme qui

prendra fin immédiatement après l’assemblée annuelle de deux mil
six :

la société civile à forme coopérative « PriceWaterhouseCoopers »,
établie à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 75, représentée par
M. Raf Van der Stichele, réviseur d’entreprises.

La rémunération du commissaire sera fixée lors de la plus
prochaine assemblée générale.

Dont acte.
Fait et passé en lieu et date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les comparants, es dites

qualités, ont signé avec nous, notaires.
(Suivent les signatures.)
Enregistré trois rôles, deux renvois au 1er Bureau de l’Enregistre-

ment d’Ixelles, le vingt-sept novembre deux mille. Volume 15,
folio 94, case 1. Reçu : mille francs. (Signé) H. Desmet, inspecteur
principal.

Pour copie conforme, sans annexes :

(Signé) Edwin Van Laethem,
notaire.

N. 2100 (24847 — 24847P)
Maison du Tourisme du « Pays de la Semois,

entre Ardenne et Gaume »

6820 Florenville

Numéro d’identification : 2100/2001

STATUTS

Les soussignés :
1. Claude Richard, bourgmestre, rue de Virton 67, à 6810 Valan-

sart.
2. Gérard Toussaint, échevin du tourisme, rue du Lieutenant de

Crépy 16, à 6811 Les Bulles.
Délégués par la commune de Chiny.
3. Nicole Jungers-Huylebrouck, bourgmestre, rue de l’Eglise 19,

à 6820 Florenville.
4. Georges Théodore, retraité, clos Michel 2A, à 6820 Florenville.
Délégués par la commune de Florenville.
5. Carmen Bosquet, échevin du tourisme, rue de la Hulette 26, à

6887 Herbeumont.
6. Claude Jacques, retraité, rue de la Plite 33, à 6887 Herbeumont.
Délégués par la commune d’Herbeumont.
7. Jean-Louis Cominelli, architecte, avenue Gilson 116, à 6810 Izel.
8. José Pierrard, retraité, rue de l’Institut 23, à 6810 Izel.
Délégués par le syndicat d’initiative d’Izel (commune de Chiny).
9. Jules Lenel, retraité, rue du Briga 51, à 6810 Chiny.
10. Camille Sinnesael, retraité, rue de Lorrène 15, à 6810 Chiny.
11. Jacques Cornerotte, employé, rue du Briga 15, à 6810 Chiny.
12. Benoı̂t De Bast, ingénieur agronome, rue du Millénaire 45, à

6810 Chiny.
Délégués par le syndicat d’initiative de Chiny (commune de

Chiny).
13. Michel Collignon, enseignant, Les Ruelles 11, à

6810 Jamoigne.
14. Léon Krippeler, retraité, rue de Virton 34, à 6810 Jamoigne.
15. Jean Deom, coiffeur, rue de Virton 5, à 6810 Jamoigne.
16. Marius Protin, exploitant agricole, rue de Valansart 1, à

6810 Prouvy.
Délégués par le syndicat d’initiative de Jamoigne (commune de

Chiny).
17. Jacques Barthélemy, ingénieur civil, Le Breux 2, à 6824 Chas-

sepierre.
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18. Gabriel Spirlet, retraité, Le Buisson des Cailles 2, à 6824 Chas-
sepierre.

Délégués par le syndicat d’initiative de Chassepierre (commune
de Florenville).

19. Jacques Lavigne, enseignant, rue des Généraux Cuvelier 4, à
6820 Florenville.

20. Richard Lambert, fonctionnaire, rue des Généraux Cuvelier 24
à, 6820 Florenville.

Délégués par le syndicat d’initiative de Florenville (commune de
Florenville).

21. Guy Merlot, agent de la Division Nature et Forêts, rue des
Iles 42, à 6821 Lacuisine.

22. Luc Lamouline, agent SNCB, rue de la Goutelle 2, à
6821 Lacuisine.

Délégués par le syndicat d’initiative de Lacuisine (commune de
Florenville).

23. Jean Du Bosch, avocat honoraire, rue Grande 6, à 6820 Muno.
24. Jules Duval, retraité, rue de Cugnon 21, à 6820 Muno.
Délégués par le syndicat d’initiative de Muno (commune de

Florenville).
25. Joseph Jadot, exploitant forestier, rue Neuve 3, à 6820 Sainte-

Cécile.
26. Danièle De Wit-Voss, employée-gérante, rue de la Tannerie 4,

à 6820 Sainte-Cécile.
Délégués par le syndicat d’initiative de Sainte-Cécile (commune

de Florenville).
27. François Beff, architecte, rue du Centenaire 1, à

6810 Jamoigne.
28. Gilbert Rolet, retraité, rue des Routis-Bas 24, à 6823 Villers-

devant-Orval.
Délégués par le syndicat d’initiative de Villers-devant-Orval

(commune de Florenville).
29. Anne-Marie Bouvet, indépendante, Grand’Rue 16, à

6887 Saint-Médard.
30. Christine Petitjean, employée, Grand’Place 5, à 6887 Herbeu-

mont.
31. Eric Gobin, entrepreneur forestier, rue du Moulin 51, à

6887 Straimont.
32. Jean-Claude Protin, boucher, rue Lauvaux 12, à 6887 Herbeu-

mont.
33. Francis De Naeyer, hôtelier, rue de Conques 2, à 6820 Sainte-

Cécile.
34. Jean Guillaume, retraité, rue de la Roche 6 à 6887 Herbeu-

mont.
Délégués par le syndicat d’initiative d’Herbeumont (commune

d’Herbeumont).
Tous de nationalité belge, conviennent par les présentes de

constituer entre eux une association sans but lucratif (a.s.b.l.) et de
dresser dans les termes qui suivent, les statuts de leur association
conformément à la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.

Article 1er. L’association est dénommée « Maison du Tourisme
du Pays de la Semois, entre Ardenne et Gaume ». Son ressort est
délimité par les territoires des communes de Chiny, Florenville et
Herbeumont.

Art. 2. Son siège social est établi sur le territoire de son ressort.

Art. 3. L’association a pour objet principalement l’information et
l’accueil des touristes, la mise en valeur du patrimoine touristique
du territoire des communes de Chiny, Florenville et Herbeumont, la
création de produits touristiques, l’organisation de manifestations
et d’événements, de circuits et itinéraires, le développement et la
promotion de l’hébergement touristique dans les trois communes
du ressort de la Maison du Tourisme.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet.

Elle ne peut se substituer ou faire concurrence aux activités des
syndicats d’initiative de son ressort. Le patrimoine tant touristique
que meuble et immeuble de chaque syndicat d’initiative reste la
propriété de celui-ci.

Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre de membres effectifs ne peut être
inférieur à trente-quatre. Ni les membres effectifs ni les membres
adhérents n’encourent d’obligation personnelle du chef des enga-
gements sociaux.

Les membres effectifs de l’association doivent être soit membres
du conseil communal de la commune du ressort qui les délègue,
soit membres en règle de cotisation du syndicat d’initiative qui les
délègue.

Le nombre de membres effectifs devra respecter la clé de répar-
tition suivante :

2 membres délégués par la Commune de Chiny;
2 membres délégués par la Commune de Florenville;
2 membres délégués par la Commune d’Herbeumont;
2 membres délégués par le syndicat d’initiative d’Izel, (commune

de Chiny);
4 membres délégués par le syndicat d’initiative de Chiny,

(commune de Chiny);
4 membres délégués par le syndicat d’initiative de Jamoigne,

(commune de Chiny);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Chassepierre,

(commune de Florenville);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Florenville,

(commune de Florenville);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Lacuisine,

(commune de Florenville);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Muno,

(commune de Florenville);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Sainte-Cécile,

(commune de Florenville);
2 membres délégués par le syndicat d’initiative de Villers-devant-

Orval, (commune de Florenville);
6 membres délégués par le syndicat d’initiative d’Herbeumont,

(commune d’Herbeumont).
En cas de modification du ressort de la Maison du Tourisme, la

clé de répartition sera revue par l’assemblée générale. En cas de
variation du nombre des syndicats d’initiative d’une commune du
ressort, il en sera de même. Toutefois dans ce cas, le nombre des
membres effectifs désignés par les syndicats d’initiative de cette
commune restera invariable. Il fera l’objet d’une nouvelle répartition
entre eux.

Art. 5. Les premiers membres effectifs sont les fondateurs cons-
tituant au présent acte. Les membres effectifs doivent être désignés
par chacune des communes et par chacun des syndicats d’initiative
du ressort. Par la suite, toute commune ou tout syndicat d’initiative
qui désire faire partie de l’association doit adresser une demande
écrite et motivée au conseil d’administration qui la soumet à une
prochaine réunion de l’assemblée générale.

Art. 6. Le conseil d’administration peut admettre en qualité de
membre adhérent toute personne qui soutient l’objet de l’association
et qui verse une cotisation annuelle dont le montant est fixé comme
indiqué à l’article neuf des présents statuts. Le membre adhérent
participera sur invitation du conseil d’administration, aux assem-
blées générales ou aux groupes de travail, sans jamais disposer de
voix délibérative.

Art. 7. La démission, la suspension, l’exclusion des membres se
fait de la manière déterminée par l’article 12 de la loi.

En outre est réputé démissionnaire le membre effectif dont la
délégation a été informée par le conseil communal ou par le
syndicat d’initiative, et en tout état de cause, lorsqu’il perd sa
qualité de conseiller communal au sein du conseil communal qui l’a
délégué ou de membre du syndicat d’initiative qui l’a délégué, et
de toute façon, au terme de la législature, lors du renouvellement
des conseils communaux.

Art. 8. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que
les héritiers ou ayants droits du membre décédé, n’ont aucun droit
sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni
reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Art. 9. Les membres ne sont astreints à aucun droit d’entrée.
Ils peuvent être tenus de payer chaque année une cotisation fixée

par l’assemblée générale, qui ne pourra excéder cent euros.
Les cotisations sont exigibles annuellement dès que l’assemblée

générale ordinaire en a fixé le montant.

Art. 10. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs.

Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou,
à défaut, par le vice-président et en cas d’absence de celui-ci, par le
plus âgé des administrateurs présents.

Art. 11. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’asso-
ciation. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reconnus par la loi ou les présents statuts.
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Sont notamment réservées à sa compétence :
1. Les modifications aux statuts sociaux.
2. La nomination et la révocation des administrateurs.
3. L’approbation du budget et des comptes.
4. La dissolution volontaire de l’association.
5. Les exclusions de membres.

Art. 12. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque
année, dans le courant du premier semestre.

L’association peut être réunie en assemblée générale extraordi-
naire à tout moment par décision du conseil d’administration ou à
la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins.
Chaque réunion se tiendra aux jours, heures et lieux mentionnés
dans la convocation. Tous les membres effectifs doivent y être
convoqués.

Art. 13. L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre
effectif, au moins quinze jours avant l’assemblée, et signée, au nom
du conseil d’administration, par le président ou par deux adminis-
trateurs.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, l’assemblée peut

délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à
l’ordre du jour.

Art. 14. Chaque membre effectif a le droit d’assister à l’assem-
blée. Il peut se faire représenter par un mandataire, membre de son
conseil communal ou administrateur de son syndicat d’initiative.
Chaque mandataire ne peut être titulaire que d’une procuration.

Art. 15. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’admi-
nistration lorsqu’un cinquième des membres effectifs en fait la
demande. De même, toute proposition signée par le cinquième des
membres effectifs doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à
l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est
décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la dissolution de l’association ou la modification des statuts que
conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin mil neuf cent
vingt et un relative aux associations sans but lucratif.

Art. 18. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées
dans un registre de procès-verbaux signés par le président et par un
administrateur. Ce registre est conservé au siège social ou tous les
membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement
du registre.

Tous les membres où tiers justifiant d’un intérêt peuvent
demander des extraits signés par le président du conseil d’adminis-
tration ou par deux administrateurs. Toute modification aux statuts
doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au moniteur
belge. Il en est de même de toute nomination, démission ou révo-
cation d’administrateur.

Art. 19. L’association est administrée par un conseil composé de
la moitié des membres de l’assemblée générale nommé par celle-ci,
en respectant, autant que faire se peut, la clé de répartition de
l’article 4 des présents statuts. Les dispositions de l’article 7 sont
applicables aux administrateurs.

Siègent en outre et notamment au conseil d’administration avec
voix consultative le commissaire général au tourisme ou son repré-
sentant, le président de la F.T.L.B. ou son représentant, le président
du groupement régional Semois et Vierre ou son représentant.

Les mandats d’administrateurs sont exercés à titre gratuit.

Art. 20. En cas de vacance au cours d’un mandat, un adminis-
trateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 21. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un
vice-président, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un administra-
teur délégué, constituant le bureau. L’administrateur-délégué sera
chargé de la gestion journalière du pavillon du tourisme de Floren-
ville mis à la disposition de la Maison du Tourisme par le syndicat
d’initiative et de tourisme de Florenville, ainsi que de la direction
du personnel de la Maison du Tourisme y implantée.

Ce mandat d’administrateur délégué sera exercé par l’adminis-
trateur de la Maison du Tourisme nommé parmi les membres
désignés par le syndicat d’initiative de Florenville (cf. art. 19).

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées
par le vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 22. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou
du secrétaire, et au moins une fois par trimestre. Il doit être réuni
lorsque trois administrateurs en font la demande. Il ne délibère
valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix; quand il y
a partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est
prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux
signés par le président et le secrétaire, et inscrites dans un registre
spécial tenu au siège social. Les extraits qui doivent être produits et
tous les autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Une copie du procès-verbal est jointe à la convocation du conseil
suivant.

Art. 23. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Sont
seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les
présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative,
faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre,
acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypo-
théquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous
legs, subside, donation et transfert, renoncer à tous droits, conférer
tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non,
représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en deman-
dant. Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs,
retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes
auprès des banques, effectuer sur les comptes toutes opérations et
notamment tout retrait de fonds par chèque, ordre de virement ou
de transfert ou tout autre mandat de paiement, prendre en location
tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l’association,
retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer les
lettres, télégrammes, colis, recommandés; encaisser un mandat-
poste ainsi que toutes les assignations ou quittances postales.

Il peut aussi renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu’à
toute garantie réelle ou personnelle; donner mainlevée, avant ou
après paiement, de toute inscription privilégiée ou hypothécaire,
transcription, saisie ou autres empêchements; exécuter tous juge-
ments, transiger, compromettre.

Le conseil engage, soit lui-même, soit par mandataire, tous les
agents, employés et membres du personnel de l’association et les
destitue; il détermine leur occupation et leur traitement.

Art. 24. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défen-
dant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’association, par le
conseil d’administration, poursuites et diligences du président.

Art. 25. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de
gestion journalière sont signés valablement, à moins d’une déléga-
tion spéciale du conseil, par deux administrateurs, lesquels devront
justifier que lesdits actes ont été régulièrement décidés par le
conseil.

Art. 26. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que
de l’exécution de leur mandat.

Art. 27. Un règlement d’ordre intérieur pourra être élaboré par
le conseil d’administration; il devra être ratifié par l’assemblée
générale.

Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice
débutera le vingt-sept novembre 2000 pour se clôturer le trente et
un décembre 2000.

Art. 29. L’assemblée générale désignera deux commissaires
chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter
un rapport annuel. Ils sont nommés pour trois ans et rééligibles.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée géné-
rale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une
institution ou d’une association ayant un objet similaire dont elle
poursuit la réalisation dans le ressort de la présente association ou
à défaut sur le territoire de la province de Luxembourg.

Les décisions, ainsi que les noms, professions et adresses du ou
des liquidateurs seront publiés aux annexes au moniteur belge.

Art. 31. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents
statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations
sans but lucratif.

Fait à Florenville, le 27 novembre 2000.
(Suivent les signatures.)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est composé de :
M. Jean Du Bosch, avocat honoraire, rue Grande 6, à 6820 Muno.
M. Jacques Lavigne, enseignant, rue Généraux Cuvelier 4, à

6820 Florenville.
M. Jacques Cornerotte, employé, rue du Briga 15, à 6810 Chiny.
Mme Christine Petitjean, employée, Grand’Place 5, à

6887 Herbeumont.
M. Claude Richard, bourgmestre de Chiny, rue de Virton 67, à

6810 Valansart.
Mme Nicole Jungers-Huylebrouck, bourgmestre de Florenville,

rue de l’Eglise 19, à 6820 Florenville.
Mme Carmen Bosquet, échevin du tourisme, rue de la Hulette 26,

à 6887 Herbeumont.
M. José Pierrard, retraité, rue de l’Institut 23, à 6810 Izel.
M. Jules Lenel, retraité, rue du Briga 51, à 6810 Chiny.
M. Michel Collignon, enseignant, Les Ruelles 11, à 6810 Jamoigne.
M. Léon Krippelek, retraité, rue de Virton 34, à 6810 Jamoigne.
M. Jacques Barthélemy, ingénieur civil, Le Breux 2, à 6824 Chas-

sepierre.
M. Luc Lamouline, agent SNCB, rue de la Goutelle 2, à

6821 Lacuisine.

M. Joseph Jadot, exploitant forestier, rue Neuve 3, à 6820 Sainte-
Cécile.

M. François Beff, architecte, rue du Centenaire 1, à 6810 Jamoigne.

M. Francis De Naeyer, hôtelier, rue de Conques 2, à 6820 Sainte-
Cécile.

M. Jean Guillaume, retraité, rue de la Roche 6, à 6887 Herbeu-
mont,

tous de nationalité belge.

Siège social

Le siège social est fixé à 6820 Florenville, pavillon du tourisme,
place Albert Ier SN.

(Signé) Jean Du Bosch, (Signé) Jacques Lavigne,
président. administrateur délégué.

N. 2101 (24454)
Galerie ’t Kunsthoeveke

Breestraat 28a,
3500 Hasselt

Identificatienummer : 4470/97

WIJZIGING BENAMING
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL

Algemene vergadering van 15 november 2000

De algemene vergadering van 15 november 2000 heeft de
volgende besluiten genomen :

1. De naam van de vereniging wordt gewijzigd in « Galerie
Kunsthoeve ».

Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende
tekst :

De vereniging draagt de naam, « Galerie Kunsthoeve », v.z.w.

2. De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar :
3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 773.

De eerste alinea van artikel 2 van de statuten, wordt vervangen
door de volgende tekst :

« De zetel van de vereniging is gevestigd te Hasselt (Wimmer-
tingen), Luikersteenweg 773. »

(Get.) Danny Thomassen, (Get.) Karel Thomassen,
voorzitter. secretaris.

N. 2102 (21207)
De Belgische Gideons

Les Gédéons belges

2550 Kontich

Identificatienummer : 755/57

BERICHT — BENOEMINGEN
AVIS — NOMINATIONS

Samenvatting van de notulen der algemene vergadering 1999,
gehouden te Brussel op 21 september 2000

Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 1999,
tenue à Bruxelles le 21 septembre 2000

1° Het jaarverslag 1999 en daarmede gelijktijdig de jaarrekening
1999 en de begroting 2000, worden met algemene stemmen goed-
gekeurd.

Le rapport annuel 1999 et en même temps l’arrêt de comptes 1999
et le budget 2000, sont approuvés à l’unanimité.

2° Verkiezing leden van de raad van bestuur :

Election de membres du conseil d’administration :

De heer & Mevr. — M. & Mme Reyes-Villani, Jemappes.

De heren — MM. H. Spaargaren, Erps-Kwerps en F. Van Hoey,
Peutie (Vilvoorde).

Voor eensluidend afschrift :
Pour copie conforme :

(Get.) (Signé) E.J. Holtrust,
algemeen secretaris generaal. — secrétaire général.

N. 2103 (24770)
Centre YWCA de Louette-Saint-Pierre

5570 Louette-Saint-Pierre

Numéro d’identification : 8312/89

NOMINATION — DÉMISSION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

En sa séance du 22 octobre 2000, l’assemblée générale du « Centre
YWCA de Louette-Saint-Pierre », a réélu en qualité d’administra-
teur : Anne Verbert.

La composition du conseil d’administration du « Centre YWCA
de Louette-Saint-Pierre », a.s.b.l., se présente comme suit pour
l’année 2000-2001 :

Président : A. Verbert-Janssen, Provinciesteenweg 217,
2530 Boechout.

Vice-président : Fr. Paschal-Paternot, boulevard Roi Albert 152,
7500 Tournai.

Secrétaire : G. Godart, rue de Dinant 14, 5575 Gedinne.

Membres :

M. Carbonnelle-Abdelhac, rue Joseph Gorin 16, 7540 Kain;

D. Dister-Delforge, rue E. Claus 54, 1050 Bruxelles;

N. Veys-Snissaert, Zandpoortstraat 25, 9000 Gent;

M. Wantiez-Farinelle, Eeklostraat 133, 9030 Mariakerke.

Membres ex-off :

Christèle Allebroeck, coordinatrice de YWCA belge, branche
francophone;

C. Hermans, président YWCA belge, branche francophone;

L. Chabot, président YWCA belge.

Pas de démission.

(Signé) A. Verbert,
président.
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N. 2104 (24256)
Rehabilitation International

« European Communities Association »,
en abrégé : « RI-ECA »

1000 Bruxelles

Numéro d’identification : 14898/91

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’assemblée générale de RI-ECA, tenue à Budapest
(Hongrie), le 4 novembre 2000, l’assemblée générale a confirmé et
désigné les administrateurs suivants en qualité de membre du
conseil exécutif et qui acceptent ce mandat :

Président : Mme Lindberg, Heidi, chef de service, Invalidiliito ry,
Kimpalantie 1, 00520 Helsinki (Finlande).

Coordinateur RI-CCE : M. Pierre Olivier, directeur du COS-CRPF,
BP 34-77792 Nemours Cedex (France).

Trésorier : M. Yves Druart, administrateur général adjoint hono-
raire, AWIPH, rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi (Belgique).

Mme Mary Carella Canellopoulos, présidente, Hellenic Society
for Disabled Children, Kononos Street 16, 1134 Athens (Grèce).

M. Martin Schmollinger, directeur, Deutsche Vereniging für an
Rehabilitation Behinderten e.V., Friedrich Ebert Anlage 9,
69117 Heidelberg (Allemagne).

17 novembre 2000.

(Signé) Pierre Olivier,
coordinateur RI-CCE.

N. 2105 (25353)
Fêtes patronnées par le Bourgmestre

4367 Kemexhe (Crisnée)

Numéro d’identification : 13896/95

NOMINATION
MODIFICATION DE DÉNOMINATION

Désignation d’un administrateur

Par décision de l’assemblée générale qui s’est réunie le
14 novembre 2000 est à l’unanimité des voix il est nommé en qualité
d’administrateur et de président M. Jean Gilon, demeurant à
Crisnée, rue de Fize 19, en remplacement de M. Joseph Vanmal
décédé.

Modification de la dénomination de l’a.s.b.l.

Par décision de la même assemblée et par suite du décès du
président et bourgmestre M. Joseph Vanmal il a été décidé à
l’unanimité de voix de modifier la dénomination de la dite associa-
tion sans but lucratif : elle prend désormais la dénomination asso-
ciation sans but lucratif « Fête patronnée par feu M. Joseph
Vanmal ».

Certifié conforme :

(Signé) F. Rose,
administrateur.

N. 2106 (24583)
Pouvoir Organisateur de l’Ecole Libre d’Enseignement Spécial

Père Robert Brasseur-Castors B

Rue jean d’Outremeuse 57
4020 Liège

Numéro d’identification : 6389/79

DÉMISSIONS — NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite à l’élection le 8 mars 1999 de M. Paul Smal comme président
et de Mme Agnès Herbin comme secrétaire.

Suite aux démissions le 30 juin 1999 de M. Gérard Baltus et de M.
Jacques Herion.

La composition de l’assemblée générale et du conseil d’adminis-
tration de l’A.S.B.L. reprise sous rubrique est la suivante :

Président : M. Paul Smal, rue Henri Maus 55, 4000 Liège.

Secrétaire : Mme Agnès Herbin, rue Célestin Demblon 114,
4630 Soumagne.

Trésorière : Mme Jacqueline Gob, rue des Combattants 56,
4051 Vaux-sous-Chèvremont.

Administrateurs :
Mme Rita Lemaire-Baijot, rue P. Deby 1, 4600 Visé;
M. le Doyen Michel Minon, rue Jean d’Outremeuse 61, 4020 Liège;
Mme Liliane Orlandini, rue Lamarche 4, 4020 Bressoux;
Mme Anne-Marie Perick, Voie de l’Ardenne 20, 4053 Embourg;
M. Georges Tousset, rue d’Ans 25, 4000 Liège.

(Signé) A. Herbin, (Signé) P. Smal,
secrétaire. président.

N. 2107 (24676)
« Avantaj »

Tapuitstraat 47
3920 Lommel

Identificatienummer : 17614/98

WIJZIGING BENAMING — ONTSLAG
BENOEMING

De leden van de v.z.w. « Avantaj », hebben in de buitengewone
algemene vergadering van 15 november 2000 volgende beslissingen
genomen :

A. Naamswijziging :
De naam van de vereniging wordt gewijzigd in « Turkse Ouder-

vereniging ».
B. Ontslag door en decharge aan :

1. Voorzitter : Haci Sali Nohut.
2. Ondervoorzitter : Mustafa Güner.
3. Secretaris : Halis Yildiz.

C. Benoemingen :
1° Voorzitter : Haci Sali Nohut, wonende te Lommel, Tapuit-

straat 47, Turk.
2° Ondervoorzitter : Adem Nohut, wonende te Lommel, Fazant-

straat 21, Belg.
3° Secretaris : Enker Kaya, wonende te Lommel, Dorp 59, Belg.
De vereniging heeft haar zetel op Tapuitstraat 47, 3920 Lommel.

(Get.) Haci Salih Nohut. (Get.) Adem Nohut.

(Get.) Ender Kaya. (Get.) Mustafa Güner.

N. 2108 (24928)
« Sefira »

Postbus 4
8900 Ieper

Identificatienummer : 2973/85

ONTSLAG — BENOEMING

De algemene vergadering beraadslagend en beslissend overeen-
komstig de wet van 27 juni 1921, en overeenkomstig haar statuten
heeft het ontslag aanvaard van volgende beheerders :

1. Lutgardis Dejagere, G. de Stuersstraat 26, 8900 Ieper.
2. Stephen Delbeke, G. de Stuersstraat 26, 8900 Ieper.
3. Valerie Delbeke, Kaaistraat 11, 8900 Ieper.
Samenstelling van de raad van beheer. De algemene vergadering

heeft overeenkomstig haar statuten tot beheerders benoemd :
1. Werner Strobbe, Brouwerijweg 9, 8906 Ieper-Elverdinge.
2. Martina Herreman, St. Jacobsnieuwweg 21, 8900 Ieper.
3. Mia Nauwelaerts, Brouwerijweg 9, 8906 Ieper-Elverdinge.

Ieper, 28 januari 2000.

Voor éénsluidend uittreksel :

(Get.) Werner Strobbe, (Get.) Martina Herreman,
beheerder. beheerder.

(Get.) Mia Nauwelaerts,
beheerder.
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N. 2109 (24688)
Koninklijke Schilde Sportkring

Rozenhoek - Oelegemsesteenweg
2970 Schilde

Identificatienummer : 7397/75

RAAD VAN BEHEER

Tijdens de algemene vergadering op 5 juni 2000 werd de beheer-
raad als volgt bepaald :

Voorzitter : Campo, Rudy, wonende Riemstraat 68, 2970 Schilde.

Ondervoorzitter : Bruynseels, Jef, wonende Van Asschestraat 5,
2610 Wommelgem.

Penningmeester : Karcher, Marcel, wonende Grote Beemd 56,
2970 Schilde.

Secretaris : De Saedeleer, Lucien, wonende Schalmei 64,
2970 ’s Gravenwezel.

Public relations : Van Geertsom, Jef, wonende Boskant 6,
2970 Schilde.

Beheerder : Verbeuren, Marcel, wonende Braamstraat 4,
2970 Schilde.

Beheerder : Broeckx, Eddy, wonende De Spildoren 20,
2970 Schilde.

Beheerder : Driesen, Constant, Konijnenbosweg 18, 2970 Schilde.

Beheerder : Beevers, Pierre, Hazendreef 12, 2970 Schilde.

Tijdens de algemene vergadering op 5 juni 2000, werd nota
genomen en aanvaardt het ontslag van :

Torfs, Marleen, secretaris.

Van Den Bergh, Pierre, beheerder.

(Get.) Campo, Rudy, (Get.) De Saedeleer, Lucien,
voorzitter. secretaris.

N. 2110 (25063)
Groupement européen des Agents immobiliers,

en abrégé : « EPAG »

Avenue de Tervueren 36, bte 2
1040 Bruxelles

Numéro d’identification : 9322/95

CONSEIL D’ADMINISTRATION

En séance du 24 novembre 2000, l’assemblée générale a élu en
qualité d’administrateurs et membres du conseil d’administration
de l’association :

Président : Roger Handy, agent immobilier, Lower Baggot
Street 141, Dublin 2, Irlandais.

Président sortant Ybes Boussard, agent immobilier, rue du
Faubourg Saint-Honoré 129, 75007 Paris, Français.

Vice-présidents :

Leif Knudsen, agent immobilier, Stormgade 16, 1470 Kopenhaven,
Danois.

Gerhard Steller, agent immobilier, Schottenfeldglasse 69/4,
1070 Wien, Autrichien.

Secrétaire général : Hans-E. Langemaack, directeur, Möncke-
bergstrasse 27, 20095 Hamburg, Allemand.

Trésorier : Serge Winnykamien, agent immobilier, avenue L.
Wiener 127/10, 1170 Bruxelles, Belge.

Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Certifié conformé :

(Signé) Roger Handy,
président.

N. 2111 (24780)
Radio Laser

Rue Try Jaucquet 37
5020 Vedrin

Numéro d’identification : 394/85

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
DÉMISSIONS — TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Assemblée générale ordinaire

1. Election d’un nouveau conseil d’administration :

L’assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau conseil
d’administration et choisit, en qualité d’administrateur, les membres
suivants :

M. Denis Mathot, président.

La S.A. Jokerferm, responsable technique et secrétaire.

M. Patrick Mathot, trésorier.

M. Stany Gérard, administrateur délégué.

M. Claude Pirotte, administrateur.

2. Démission de membres :

L’assemblée générale prend acte de la démission en qualité de
membre de M. René Demarteau et de Mme Jacqueline Hernu.

3. Changement de siège social :

L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège
social rue des Linottes 16, à 5100 Naninne.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(Signé) Denis Mathot, Jacqueline Hernu, Patrick Mathot, René
Demarteau, Claude Pirotte, S.A. Jokerferm, Stany Gérard.

N. 2112 (25181)
Onze-Lieve-Vrouw-Van-Halle-College

Vondel 41
1500 Halle

Identificatienummer : 3398/63

ONTSLAG — BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering van 5 oktober 2000

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beheer van
Jozef Hendrickx.

Als nieuwe beheerder wordt aangeduid : Jos Verelst, directeur SO,
Berlaarbaan 229, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De nieuwe beheerder heeft de Belgische nationaliteit.

Guy Debognies wordt bevestigd als afgevaardigd beheerder.

Hij wordt onder meer belast met het dagelijks beheer van de
vereniging en gevolmachtigd om door hun afzonderlijke handteke-
ning de vereniging als zodanig te verbinden, alsook voor alle
handelingen tegenover Postcheque, banken en spaarkassen en
tegenover het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen tot het verlenen
van volmacht.

Godfried Vande Cauter, wordt bevestigd als voorzitter van de
vereniging.

De raad van beheer is nu als volgt samengesteld : Klara Burm,
Guy Debognies, Jean De Wulf, Petrus Leroy, Annie Lemaire, Frans
Stoffelen, Godfried Vande Cauter en Jos Verelst.

Halle, 5 oktober 2000.

Echt verklaard :

(Get.) G. Vande Cauter, (Get.) F. Stoffelen,
voorzitter. beheerder.
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N. 2113 (25660)
Vereniging ter bevordering van het Onderwijs voor

Sociale Promotie van de Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel, afgekort : « Verbos »

Louizalaan 500
1050 Brussel

Identificatienummer : 8661/83

RAAD VAN BEHEER

Algemene vergadering van 9 november 2000

De algemene vergadering kiest :
In de hoedanigheid van beheerders :

Mevr. Trudy Battaille.
Mevr. Jeanine Billens.
De heer Theodorus Boland.
De heer Yves Bosteels.
De heer Robert Demarcke.
Mevr. Rie Emmers.
Mevr. Joëlle Evenepoel.
De heer Guy Steyaert.
De heer Guido Vissers.

In de hoedanigheid van commissaris :
B.D.O., bedrijfsrevisoren.
De mandaten die door de algemene vergadering worden toege-

kend zijn geldig voor drie jaar.
Brussel, 20 november 2000.

Voor eensluidend verklaard afschrift :

(Get.) Guido Vissers,
voorzitter.

N. 2114 (25184)
Kind en Gezondheid Mechelen-Turnhout

Désiré Boucherystraat 17
2800 Mechelen

Identificatienummer : 6160/96

NIEUWE STATUTEN — RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoog-
merk « Kind en Gezondheid Mechelen-Turnhout », met zetel te
Mechelen, heeft op haar samenkomst van 14 november 2000 rechts-
geldig besloten de statuten als volgt te wijzigen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : « Kind en Gezondheid
Mechelen-Turnhout », v.z.w.

Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te Mechelen, Désiré
Boucherystraat 17.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een
statuutwijziging.

Art. 3. § 1. Het doel van de vereniging is het uitbouwen van
activiteiten in de sector van de preventieve kinderzorg.

Het organiseren van consultatiebureaus op de wijze en met die
taken zoals door Kind en Gezind bepaald.

§ 2. De vereniging zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in
eigendom, elk roerend of onroerend goed, nodig voor de verwezen-
lijking van haar doel kunnen bezitten.

Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel
zal zij iedere handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat,
die haar zouden kunnen toegekend worden door natuurlijke
personen, of om het even welk organisme kunnen ontvangen, onder
voorbehoud van de goedkeuring door haar raad van beheer en
overeenkomstig artikel 16 van de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk.

§ 3. De vereniging kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan de doelstellingen waarvoor zij werd
opgericht.

Art. 4. De vereniging is voor een onbeperkte duur opgericht. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging telt deelgenoten en aangesloten leden.

Art. 6. Enkel de deelgenoten genieten de volheid van het
lidmaatschap. Hun aantal is onbepaald, maar moet ten minste tien
bedragen.

Art. 7. Om als deelgenoot tot de vereniging toe te treden, moet
men aan de hierna volgende vereisten voldoen :

1° Belg zijn.
2° Onderhavige statuten bijtreden.
3° Een aanvraag indienen bij de raad van beheer.
De raad van beheer beslist over de toetreding bij meerderheid van

stemmen. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing.
De toetreding van een nieuwe deelgenoot wordt vastgesteld door

het ondertekenen van het maatschappelijk register, met vermelding
van de datum vóór de naam. Door het plaatsen van zijn handteke-
ning treedt de deelgenoot de statuten volledig bij.

Art. 8. De deelgenoten zijn in geen geval persoonlijk aansprake-
lijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Een jaarlijkse bijdrage is niet verschuldigd.

Art. 10. Het ontslag of de uitsluiting van een lid gebeurt volgens
de voorwaarden voorzien in artikel 12 van de wet op de vereni-
gingen zonder winstgevend doel.

Een lid kan uitgesloten worden wegens volgende redenen :
1° Niet-nakomen van zijn verbintenissen.
2° Niet-naleven van de statuten en reglementen opgemaakt tot

uitvoering.
3° Erge tekortkomingen aan de eer.
4° Gerechtelijke veroordeling wegens een feit dat de eer bevlekt.

De uitsluiting van een lid kan slechts door een buitengewone
algemene vergadering die met dat doel werd samengeroepen en
met meerderheid van twee derde van de stemmen der aanwezigen,
worden uitgesproken. Het betrokken lid wordt voorafgaandelijk
gehoord door de raad van beheer. Hiervan wordt een verslag
opgemaakt dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Maatschappelijk kapitaal en aanbrengingen

Art. 12. Het kapitaal der vereniging is onbeperkt.

TITEL IV. — De raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste tien en ten hoogste vijfentwintig leden.

Zij worden voor ten hoogste drie jaar onder de deelgenoten
benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door
deze afzetbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De mandaten
van secretaris en penningmeester mogen door dezelfde persoon
worden uitgeoefend.

Ieder jaar is één derde der beheerders uittredend. De eerste maal
wordt de volgorde der uittreding aangeduid bij loting. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Elke beheerder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het
mandaat opengevallen plaats, wordt benoemd voor de tijd dat het
mandaat nog duurt.
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Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks beheer der
vereniging en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoor-
zitter en de secretaris-penningmeester. Het comité komt zo dikwijls
samen als noodzakelijk voor de afhandeling der dagelijkse werk-
zaamheden en neemt de beslissingen opgeacht het aantal aanwezige
leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien als
verworpen.

Art. 15. De voorzitter roept de raad van beheer bijeen. De raad
moet bijeengeroepen worden wanneer één vierde der beheerders
hierom schriftelijk verzoekt. De beslissingen worden getroffen bij
volstrekte meerderheid der stemmen. De beslissingen worden opge-
nomen in processen-verbaal, die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de secretaris. De processen-
verbaal worden in een bijzonder register ingeschreven. Uittreksels
die moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.

Art. 16. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. In die zin kan hij
namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift
geven of eisen, alle inbewaargevingen doen en ontvangen, alle
roerende goederen en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen
of vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan
negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen
aanvaarden en ontvangen; alle contracten, verkopingen en onder-
nemingen aannemen en sluiten; alle leningen met of zonder waar-
borg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of
aanvaarden, toestemmen in de hypotheken op de onroerende
goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten
en doen; alle overeenkomsten van kredietopening aangaan, de
slotsom van rekening te waarborgen met hypotheek; de maatschap-
pelijke goederen, roerende en onroerende, te verpanden; de parata
executie toestaan van zakelijke of uit de verplichtingen voortsprui-
tende rechten; afstand doen evenals van alle zakelijke of persoon-
lijke waarborgen, handlichting geven, vóór of na de betaling, van
alle bevoorrechte of andere beletselen; pleiten, als eiser of als
verweerder, voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen uitvoeren
van alle vonissen, dading stellen, compromis aangaan.

De raad beslist over de plaatsing der gelden, der ontvangsten, der
inkomsten.

De raad benoemt of ontslaagt zelf of door een lasthebber de leden
van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en hun
bezoldigingen.

De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 17. Het dagelijks bestuur wort waargenomen door de secre-
taris, die geldig tekent namens de vereniging. De raad van beheer
kan echter alle bijzondere bevoegdheden opdragen aan iedere
mandataris van zijn keuze.

Art. 18. Voor al de akten die buiten het dagelijks beheer en de
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden
door de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders. Beheer-
ders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging.

Art. 19. De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden
ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging, op vervolging
en benaarstiging van de voorzitter of van de secretaris-
penningmeester.

Art. 20. § 1. De algemene vergadering stelt één of meer bedrijfs-
revisoren aan die daartoe erkend zijn door het Instituut der Bedrijfs-
revisoren.

§ 2. Onverminderd andere opdrachten waarmee zij kunnen
worden belast, controleren de revisoren :

de volledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarreke-
ningen;

het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

§ 3. De revisoren kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen
van de boeken, brieven, notulen en van alle documenten en
geschriften van de vereniging, die zij nodig achten voor de uitvoe-
ring van hun opdracht.

Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de
aangestelden van de vereniging alle ophelderingen en inlichtingen
vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de
uitvoering van hun opdracht.

§ 4. De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over
de resultaten van hun controles, dat meer in het bijzonder vermeldt :

1. hoe de controletaken werden verricht en of alle ophelderingen
en inlichtingen werden verkregen.

2. Of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de voorschriften die daarop van toepas-
sing zijn.

3. Of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van de vereniging. In dit verslag vermelden en rechtvaardigen de
revisoren nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren
die zij menen te moeten maken. In het andere geval vermelden zij
uitdrukkelijk geen bezwaar noch voorbehoud te maken.

§ 5. Het controleverslag bedoeld in dit artikel, wordt gevoegd bij
de jaarrekening die ter goedkeurig wordt voorgelegd aan de alge-
mene vergadering van de vereniging.

De revisoren kunnen de algemene vergadering bijwonen wanneer
deze beraadslaagt over een door hen opgemaakt verslag. Ze hebben
het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.

§ 6. De bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen die betrekking hebben op de onverenigbaar-
heden, de bezoldiging, de duur van het mandaat, de ontslag-
regeling, de aansprakelijkheid en de strafsancties in hoofde van de
commissarissen van handelsvennootschappen, zijn van overeen-
komstige toepassing op de revisoren bedoeld in dit artikel.

Art. 21. Ieder lid kan de verrichtingen controleren. Het lid kan
zich laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen door een
accountant indien hij zulks wenst. De vergoeding van deze accoun-
tant is ten laste van het lid.

De vergoeding van deze accountant kan ten laste zijn van de
vereniging indien de aanstelling ervan gebeurde met instemming
van de vereniging of ten hare laste gelegd wordt krachtens een
rechterlijke beslissing.

Art. 22. De beheerders, oefenen hun mandaat kosteloos uit.

TITEL V. — Algemene vergadering

Art. 23. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

Zij is bevoegd voor : het wijzigen van de statuten, het benoemen
en ontslaan van de beheerders, het goedkeuren van de begroting en
rekeningen, het vrijwillig ontbinden der vereniging en het uitsluiten
van een lid.

Art. 24. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer. Jaarlijkse vindt ten minste één algemene verg-
aderig plaats, in de loop van de maand april, de vereniging kan in
buitengewone zittig opgeroepen worden telkens als het belang van
de vereniging zulks vereist.

Art. 25. Om geldig te zijn, moeten de oproepingen ondertekend
worden door de voorzitter of de secretaris.

Alle deelgenoten moeten worden opgeroepen bij omzendbrief of
bij aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Het volstaat ook dat deze oproeping geschiedt acht dagen vóór
de vergadering door publicatie in de dagbladen, aan te duiden door
de raad van beheer.

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en
bevat de dagorde.

Onderwerpen die niet op de dagorde staan, kunnen niet behan-
deld worden.

Art. 26. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of,
bij ontstentenis van de voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij
ontstentenis van de ondervoorzitter, door een lid aan te duiden door
de raad van beheer.

De vergadering is rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige
leden.

In gewone gevallen woren de beslissingen genomen bij volstrekte
meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen
is het voorstel verworpen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien
de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede vergadering
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genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de burger-
lijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke statuten-
wijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwe-
zige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging
kan slechts met een eenparigheid van stemmen worden besloten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels
als deze beschreven voor het wijzigen der statuten vereist. Een
meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitge-
nodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in het register der processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.

Aan leden, alsook aan derden, worden de beslissingen bekend-
gemaakt door aflevering van een uittreksel uit de processen-verbaal,
die hen aanbelangen. Uittreksels worden geldig ondertekend door
de voorzitter van de raad van beheer en de secretaris.

TITEL VI. — Begrotingen en rekeningen

Art. 28. De raad van beheer sluit op 31 december de rekeningen
over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd in de maand april.

TITEL VII. — Ontbinding en vereffening

Art. 29. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 30. In geval van vrijwillige of rechterlijke ontbinding, op
welk ogenblik of door welke oorzaak ook, wordt het overblijvende
maatschappelijk actief besteed aan v.z.w. « Handen in Elkaar »,
Désiré Boucherystraat 17, 2800 Mechelen.

TITEL VIII. — Slotbepalingen

Art. 31. iedere betwisting omtrent de bewoordingen of interpre-
taties van deze statuten of omtrent de beslissingen genomen door
de vereniging, worden opgelost door de algemene vergadering,
aangezien de deelgenoten door het bijtreden der statuten van iedere
rechterlijke actie afzien.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft
de wet 27 juni 1921 toepasselijk.

De algemene vergadering heeft aanstonds, met ingang van heden,
het ontslag aanvaard van :

Adriaensens, Jeanne, Kongostraat 139, 2300 Turnhout, gepensio-
neerde.

Aerts, Sybille, Lentestraat 18, 2590 Berlaar, arbeidster.
Andries, Adriana, Oude Antwerpsebaan 175, 2800 Mechelen,

gepensioneerde.
Boeckx, Griet, Liersesteenweg 89, 2200 Herentals, maatschappe-

lijk assistente.
Cabuy, Nicole, Dijle 14, 2800 Mechelen, maatschappelijk assis-

tente.
Cornelis, Rudy, Constitutiestraat 75, 2000 Antwerpen, maatschap-

pelijk adviseur.
De Groof, Godelieve, Molderdijk 66, 2400 Mol, bediende.
De Guise, Jeanne, Locomotiefstraat 30, 2800 Mechelen, gepensio-

neerde.
De Pauw, Angele, Cardijnlaan 70A, 2200 Herentals, gepensio-

neerde.
De Rijck, Maria, Vinkenstraat 7, 2400 Mol, huisvrouw.
D’Joos, Hilda, Koninkrijk 5, 2200 Morkhoven, gepensioneerde.
Drieghe, Rita, Populierendreef 59, 2800 Mechelen, huisvrouw.
Geens, Fernand, Schorsemolenstraat 98, 2860 Sint-Katelijne-

Waver, bediende.
Ghys, Greet, Vogelzang 25, 2440 Geel, bediende
Goris, Ronny, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar, boekhouder.
Huybrechts, Linda, Pulsebaan 78, 2275 Wechelderzande, maat-

schappelijk assistente.
Huybrechts, Tania, Hertenstraat 27, 2300 Turnhout, maatschappe-

lijk assistente.
Huysmans, Julienne, Turnhoutsebaan 31, 2400 Mol, gepensio-

neerde.
Janssens, Alfons, Elsum 14, 2440 Geel, gepensioneerde.
Janssens, Karel, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo, bediende.

Lotens, Diana, Dwergenstraat 15, 2800 Mechelen, huisvrouw.
Mellebeeckx, Diana, Leschot 12, 2440 Geel, verpleegster.
Peeters, Freddy, Roosterputstraat 45, 2450 Meerhout, bediende.
Queeckers, Denise, Hoogstraat 47/201, 2800 Mechelen, gepensio-

neerde.
Raeymaekers, Maria, Beukenbosstraat 37, 2400 Mol, gepensio-

neerde.
Segers, Joanna, Caputsteenstraat 10, 2800 Mechelen, huisvrouw.
Van Den Bergh, Maddy, Spreeuwenhuisstraat 29, 2800 Mechelen,

licentiaat.
Vanderaerschot, Hilda, Berkenlaan 6, 2812 Muizen, gepensio-

neerde.
Van Dooren, Simonne, Kongostraat 94, 2300 Turnhout,

onderhoudswerkvrouw.
V. Goubergen, Jeanne, Cardijnlaan 68B, 2200 Herentals, gepensio-

neerde.
Verhulsel, Liliane, Voetbalstraat 19, 2500 Lier, bediende.
En heeft tot bestuurders benoemd :
Adriaenssens, Jeanne, Kongostraat 139, 2300 Turnhout, gepensio-

neerde.
Andries, Adriana, Oude Antwerpsebaan 175, 2800 Mechelen,

gepensioneerde.
Boeckx, Griet, Liersesteenweg 89, 2200 Herentals, maatschappe-

lijk assistente.
Cabuy, Nicole, Dijle 14, 2800 Mechelen, maatschappelijk assis-

tente.
Callewaert, Paul, Netepad 3, 2560 Nevel, bediende.
Cornelis, Rudy, Constitutiestraat 75, 2000 Antwerpen, maatschap-

pelijk adviseur.
De Groof, Godelieve, Molderdijk 66, 2400 Mol, bediende.
De Guise, Jeanne, Locomotiefstraat 30, 2800 Mechelen, gepensio-

neerde.
De Pauw, Angele, Cardijnlaan 70A, 2200 Herentals.
De Rijck, Maria, Vinkenstraat 7, 2400 Mol, huisvrouw.
D’Joos, Hilda, Koninkrijk 5, 2200 Morkhoven, gepensioneerde.
Drieghe, Rita, Populierendreef 59, 2800 Mechelen, huisvrouw.
Geens, Kurt, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver, bediende.
Ghys, Greet, Vogelzang 25, 2440 Geel, bediende.
Gillis, Marie-Josee, Vlamingenstraat 13, 2300 Turnhout, gepensio-

neerd.
Goris, Ronny, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar, boekhouder.
Huybrechts, Linda, Pulsebaan 78, 2275 Wechelderzande, maat-

schappelijk assistente.
Huybrechts, Tania, Hertenstraat 27, 2300 Turnhout, maatschappe-

lijk assistente.
Huysmans, Julienne, Turnhoutsebaan 31, 2400 Mol, gepensio-

neerde.
Janssens, Alfons, Elsum 14, 2440 Geel, gepensioneerde.
Janssens, Karel, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo, bediende.
Mellebeeckx, Diana, Leschot 12, 2440 Geel, verpleegster.
Peeters, Freddy, Roosterputstraat 45, 2450 Meerhout, bediende.
Queeckers, Denise, Hoogstraat 47/201, 2800 Mechelen, gepensio-

neerde.
Raeymaekers, Maria, Beukenbosstraat 37, 2400 Mol, gepensio-

neerde.
Segers, Joanna, Caputsteenstraat 10, 2800 Mechelen, huisvrouw.
Van Den Bergh, Maddy, Spreeuwenhuisstraat 29, 2800 Mechelen,

licentiaat.
Vanderaerschot, Hilda, Berkenlaan 6, 2812 Muizen, gepensio-

neerde.
Van Dooren, Simonne, Kongostraat 94, 2300 Turnhout,

onderhoudswerkvrouw.
Van Goubergen, Jeanne, Cardijnlaan 68B, 2200 Herentals, gepen-

sioneerde.
Verhulsel, Liliane, Voetbalstraat 19, 2500 Lier, bediende.
Willems, Karin, Stuivenbergstraat 110, 2800 Mechelen, bediende.
Hierdoor is de raad van beheer nu als volgt samengesteld :
Adriaenssens, Jeanne, Kongostraat 139, 2300 Turnhout, gepensio-

neerde.
Andries, Adriana, Oude Antwerpsebaan 175, 2800 Mechelen,

gepensioneerde.
Boeckx, Griet, Liersesteenweg 89, 2200 Herentals, maatschappe-

lijk assistente.
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Callewaert, Paul, Netepad 3, 2560 Bevel, bediende.
Cornelis, Rudy, Constitutiestraat 75, 2000 Antwerpen, maatschap-

pelijk adviseur.
De Groof, Godelieve, Molderdijk 66, 2400 Mol, bediende.
Geens, Kurt, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver, bediende.
Goris, Ronny, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar, boekhouder.
Huybrechts, Linda, Pulsebaan 78, 2275 Wechelderzande, maat-

schappelijk assistente.
Huybrechts, Tania, Hertenstraat 27, 2300 Turnhout, maatschappe-

lijk assistente.
Janssens, Alfons, Elsum 14, 2440 Geel, gepensioneerde.
Janssens, Karel, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo, bediende.
Peeters, Freddy, Roosterputstraat 45, 2450 Meerhout, bediende.
Van Den Bergh, Maddy, Spreeuwhuisstraat 29, 2800 Mechelen,

licentiaat.
Vanderaerschot, Hiilda, Berkenlaan 6, 2812 Muizen, gepensio-

neerde.
Verhulsel, Liliane, Voetbalstraat 19, 2500 Lier, bediende.
Willems, Karin, Stuivenbergstraat 110, 2800 Mechelen, bediende.
Op de bijeenkomst van de raad van beheer van 14 november 2000

werden de functies als volgt (her)verdeeld. :
Voorzitter : Huybrechts, Linda.
Ondervoorzitter : Verhulsel, Liliane.
Secretaris : Boeckx, Griet.
Penningmeester : Boeckx, Griet.

14 november 2000.

Voor eensluidend verklaard afschrift :

(Get.) Linda Huybrechts, (Get.) Griet Boeckx,
voorzitter. secretaris.

N. 2115 (25243)
Kind en Gezondheid Mechelen-Turnhout

Désiré Boucherystraat 17
2800 Mechelen

Identificatienummer : 6160/96

WIJZIGINGEN STATUTEN

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoog-
merk « Kind en Gezondheid Mechelen-Turnhout », met zetel te
Mechelen, heeft op haar samenkomst van 14 november 2000 rechts-
geldig besloten de statuten als volgt te wijzigen :

TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « Kind en Gezondheid
Mechelen-Turnhout », v.z.w.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelen,
Désiré Boucherystraat 17.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering
mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor de
statutenwijzigingen.

Art. 3. § 1. Het doel van de vereniging is het uitbouwen van
activiteiten in de sector van de preventieve kinderzorg.

Het organiseren van consultatiebureaus op de wijze en met die
taken zoals door « Kind en Gezin » bepaald.

§ 2. De vereniging zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom,
elk roerend of onroerend goed, nodig voor de verwezenlijking van
haar doel kunnen bezitten.

Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel
zal zij iedere handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat,
die haar zouden kunnen toegekend worden door natuurlijke
personen, of om het even welk organisme kunnen ontvangen, onder
voorbehoud van de goedkeuring door haar raad van beheer en
overeenkomstig artikel 16 van de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk.

§ 3. De vereniging kan ook, doch slechs op bijkomstige wijze,
handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan
uitsluitend wordt besteed aan de doelstellingen waarvoor zij werd
opgericht.

Art. 4. De vereniging is voor een onbeperkte duur opgericht. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. — Leden

Art. 5. De vereniging telt deelgenoten en aangesloten leden.

Art. 6. Enkel de deelgenoten genieten de volheid van het
lidmaatschap. Hun aantal is onbepaald, maar moet ten minste tien
bedragen.

Art. 7. Om als deelgenoot tot de vereniging toe te treden, moet
men aan de hierna volgende vereisten voldoen :

1° Belg zijn;
2° onderhavige statuten bijtreden;
3° een aanvraag indienen bij de raad van beheer.
De raad van beheer beslist over de toetreding bij meerderheid van

stemmen. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing.
De toetreding van een nieuwe deelgenoot wordt vastgesteld door

het ondertekenen van het maatschappelijk register, met vermelding
van de datum vóór de naam. Door het plaatsen van zijn handteke-
ning treedt de deelgenoot de statuten volledig bij.

Art. 8. De deelgenoten zijn in geen geval persoonlijk aansprake-
lijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 9. Een jaarlijkse bijdrage is niet verschuldigd.

Art. 10. Het ontslag of de uitsluiting van een lid gebeurt volgens
de voorwaarden voorzien in artikel 12 van de wet op de vereni-
gingen zonder winstgevend doel.

Een lid kan uitgesloten worden wegens volgende redenen :
1° niet-nakomen van zijn verbintenissen;
2° niet-naleven van de statuten en reglementen opgemaakt tot

uitvoering;
3° erge tekortkomingen aan de eer;
4° gerechtelijke veroordeling wegens een feit dat de eer bevlekt.
De uitsluiting van een lid kan slechts door een buitengewone

algemene vergadering die met dat doel werd samengeroepen en
met meerderheid van twee derde van de stemmen der aanwezigen,
worden uitgesproken.

Het betrokken lid wordt voorafgaandelijk gehoord door de raad
van beheer.

Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat voorgelegd wordt aan
de algemene vergadering.

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en rechtsopvolgers
hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.

TITEL III. — Maatschappelijk kapitaal en aanbrengingen

Art. 12. Het kapitaal der vereniging is onbeperkt.

TITEL IV. — Raad van beheer

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van ten minste tien en ten hoogste vijfentwintig leden.

Zij worden voor ten hoogste drie jaar onder de deelgenoten
benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door
deze afzetbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De mandaten
van secretaris en penningmeester mogen door dezelfde persoon
worden uitgeoefend.

Ieder jaar is één derde der beheerders uittredend. De eerste maal
wordt de volgorde der uittreding aangeduid bij loting. De uittre-
dende beheerders zijn herkiesbaar.

Elke beheerder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het
mandaat opengevallen plaats, wordt benoemd voor de tijd dat het
mandaat nog duurt.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn leden een dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks beheer der
vereniging en wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoor-
zitter en de secretaris-penningmeester.

Het comité komt zo dikwijls samen als noodzakelijk voor de
afhandeling der dagelijkse werkzaamheden en neemt de beslis-
singen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aanzien als
verworpen.
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Art. 15. De voorzitter roept de raad van beheer bijeen.
De raad moet bijeengeroepen worden wanneer één vierde der

beheerders hierom schriftelijk verzoekt.
De beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid der

stemmen. De beslissingen worden opgenomen in processen-
verbaal, die ondertekend worden door de voorzitter van de verga-
dering en de secretaris. De processen-verbaal worden in een
bijzonder register ingeschreven. Uittreksels die moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.

Art. 16. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. In die zin kan hij
namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift
geven of eisen; alle inbewaargevingen doen en ontvangen; alle
roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen, of
vervreemden; evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan
negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen
aanvaarden en ontvangen; alle contracten, verkopingen en onder-
nemingen aannemen en sluiten; alle leningen met of zonder waar-
borg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of
aanvaarden; toestemmen in de hypotheken op de onroerende
goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten
en doen; alle overeenkomsten van kredietopening aangaan; de
slotsom van rekening te waarborgen met hypotheek; de maatschap-
pelijke goederen, roerende en onroerende, te verpanden; de parata
executie toestaan van zakelijke of uit de verplichtingen voortsprui-
tende rechten; afstand doen; evenals van alle zakelijke of persoon-
lijke waarborgen, handlichting geven, vóór of na de betaling van
alle bevoorrechte of andere beletselen; pleiten, als eiser of als
verweerder; voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen uitvoeren
van alle vonnissen; dading stellen; compromis aagaan.

De raad beslist over de plaatsing der gelden, der ontvangsten, der
inkomsten.

De raad benoemt of ontslaat zelf of door een lasthebber de leden
van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hun taken en un
bezoldigingen.

De raad van beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 17. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de
secretaris, die geldig tekent namens de vereniging.

De raad van beheer kan echter alle bijzondere bevoegdheden
opdragen aan iedere mandataris van zijn keuze.

Art. 18. Voor al de akten die buiten het dagelijks beheer en de
bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden
door de gezamelijke handtekeningen van twee beheerders. Beheer-
ders die namens de raad van beheer optreden, moeten ten aanzien
van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machti-
ging.

Art. 19. De rechtsvorderingen als eiser en als verweerder,
worden ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging, op
vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de secretaris-
penningmeester.

Art. 20. § 1. De algemene vergadering stelt één of meer bedrijfs-
revisoren aan die daartoe erkend zijn door het « Instituut der
Bedrijfsrevisoren ».

§ 2. Onverminderd andere opdrachten waarmee zij kunnen
worden belast, controleren de revisoren :

de vollledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarreke-
ningen;

het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

§ 3. De revisoren kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen
van de boeken, brieven, notulen en van alle documenten en
geschriften van de vereniging, die zij nodig achten voor de uitvoe-
ring van hun opdracht.

Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de
aangestelden van de vereniging alle ophelderingen en inlichtingen
vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten voor de
uitvoering van hun opdracht.

§ 4. De revisoren stellen jaarlijks een omstandig verslag op over
de resultanten van hun controles, dat meer in het bijzonder
vermeldt :

1° hoe de controletaken werden verricht en/of alle ophelderingen
en inlichtingen werden verkregen;

2° of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de voorschriften die daarop van toepas-
sing zijn;

3° of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
van de vereniging.

In dit verslag vermelden en rechtvaardigen de revisoren nauw-
keuring en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen
te moeten maken. In het andere geval vermelden zij uitdrukkelijk
geen bezwaar noch voorbehouden te maken.

§ 4. Het controleverslag bedoeld in dit artikel, wordt gevoegd bij
de jaarrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
algemene vergadering van de vereniging.

De revisoren kunnen de algemene vergadering bijwonen wanneer
deze beraadslaagt over een door hen opgemaakt verslag. Ze hebben
het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.

§ 5. De bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen die betrekking hebben op de onverenigbaar-
heden, de bezoldiging, de duur van het mandaat, de ontslag-
regeling, de aansprakelijkheid en de strafsancties in hoofde van de
commissarissen van handelsvennootschappen, zijn van overeen-
komstige toepassing op de revisorenbedoeld in dit artikel.

Art. 21. Ieder lid kan de verrichtingen controleren.
Het lid kan zich laten bijstaan of zich laten vertegenwoordigen

door een accountant indien hij zulks wenst.
De vergoeding van deze accountant is ten laste van het lid.
De vergoeding van deze accountant kan ten laste zijn van de

vereniging indien de aanstelling ervan gebeurde met instemming
van de vereniging of ten hare laste gelegd wordt krachtens een
rechterlijke beslissing.

Art. 22. De beheerders, oefenen hun mandaat kosteloos uit.

TITEL V. — Algemene vergadering

Art. 23. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging.

Zij is bevoegd voor :
het wijzigen van de statuten;
het benoemen en ontslaan van de beheerders;
het goedkeuren van de begroting en rekeningen;
het vrijwillig ontbinden der vereniging;
het uitsluiten van een lid.

Art. 24. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van beheer. Jaarlijks vindt ten minste één algemene vergade-
ring plaats, in de loop van de maand april, de vereniging kan in
buitengewone zitting opgeroepen worden telkens als het belang van
de vereniging zulks vereist.

Art. 25. Om geldig te zijn, moeten de oproepingen ondertekend
worden door de voorzitter of de secretaris.

Alle deelgenoten moeten worden opgeroepen bij omzendbrief of
bij aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Het volstaat ook dat deze oproeping geschiedt acht dagen vóór
de vergadering door publicatie in de dagbladen, aan te duiden door
de raad van beheer.

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en
bevat de dagorde.

Onderwerpen de niet op de dagorde staan, kunnen niet behan-
deld worden.

Art. 26. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of,
bij ontstentenis van de voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij
ontstentenis van de ondervoorzitter, door een lid aan te duiden door
de raad van beheer.

De vergadering is rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige
leden.

In gewone gevallen worden de beslissingen genomen bij
volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.

Tot wijziging van de statuten, kan slechts worden besloten indien
de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee
derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede vergadering
genomen besluit tot wijziging van de statuten, zal door de burger-
lijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
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Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist,
ook op de tweede algemene vergaderng. Tot wijziging van het doel
van de vereniging kan slechts met een eenparigheid van stemmen
worden besloten. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging
worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der
statuten vereist.

Een meerderheid van twee derde der stemmen is vereist voor het
uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt
eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitge-
nodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Art. 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in het register der processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.

Aan leden, alsook aan derden, worden de beslissingen bekend-
gemaakt door aflevering van een uittreksel uit de processen-verbaal,
die hen aanbelangen. Uittreksels worden geldig ondertekend door
de voorzitter van de raad van beheer en de secretaris.

TITEL VI. — Rekeningen, begroting

Art. 28. De raad van beheer sluit op 31 december de rekeningen
over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting voor het
komend jaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd in de maand april.

TITEL VII. — Ontbinding, vereffening

Art. 29. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegd-
heid.

Art. 30. In geval van vrijwillige of rechterlijke ontbinding, op
welk ogenblik of door welke oorzaak ook, wordt het overblijvend
maatschappelijk actief besteed aan de v.z.w. « Handen in Elkaar »,
Désiré Bouccherystraat 17, 2800 Mechelen.

TITEL VIII. — Slotbepalingen

Art. 31. Iedere betwisting omtrent de bewoordingen of interpre-
taties van deze statuten of omtrent de beslissingen genomen door
de vereniging, worden opgelost door de algemene vergadering,
aangezien de deelgenoten door het bijtreden der statuten van iedere
rechterlijke actie afzien.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft
de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

ONTSLAGNEMINGEN

De algemene vergadering heeft aanstonds, met ingang van heden,
het ontslag aanvaard van :

Adriaensens, Jeanne, gepensioneerde, Kongostraat 139,
2300 Turnhout.

Aerts, Sybille, arbeidster, Lentestraat 18, 2590 Berlaar.
Andries, Adriana, gepensioneerde, Oude Antwerpsebaan 175,

2800 Mechelen.
Boeckx, Griet, maatschappelijk assistente, Liersesteenweg 89,

2200 Herentals.
Cabuy, Nicole, maatschappelijk assistente, Dijle 14,

2800 Mechelen.
Cornelis, Rudy, maatschappelijk adviseur, Constitutiestraat 75,

2000 Antwerpen.
De Groof, Godelieve, bediende, Molderdijk 66, 2400 Mol.
De Guise, Jeanne, gepensioneerde, Locomotiefstraat 30,

2800 Mechelen.
De Pauw, Angele, gepensioneerde, Cardijnlaan 70A,

2200 Herentals.
De Rijck, Maria, huisvrouw, Vinkenstraat 7, 2400 Mol.
D’Joos, Hilda, gepensioneerde, Koninkrijk 5, 2200 Morkhoven.
Drieghe, Rita, huisvrouw, Populierendreef 59, 2800 Mechelen.
Geens, Fernand, bediende, Schorsemolenstraat 98, 2860 Sint-Kate-

lijne-Waver.
Ghys, Greet, bediende, Vogelzang 25, 2440 Geel.
Goris, Ronny, boekhouder, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar.
Huybrechts, Linda, maatschappelijk assistente, Pulsebaan 78,

2275 Wechelderzande.
Huybrechts, Tania, maatschappelijk assistente, Hertenstraat 27,

2300 Turnhout.

Huysmans, Julienne, gepensioneerde, Turnhoutsebaan 31,
2400 Mol.

Janssens, Alfons, gepensioneerde, Elsum 14, 2440 Geel.
Janssens, Karel, bediende, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo.
Lotens, Diana, huisvrouw, Dwergenstraat 15, 2800 Mechelen.
Mellebeeckx, Diana, verpleegster, Leschot 12, 2440 Geel.
Peeters, Freddy bediende, Roosterputstraat 45; 2450 Meerhout.
Queeckers, Denise, gepensioneerde, Hoogstraat 47/201,

2800 Mechelen.
Raeymaekers, Maria, gepensioneerde, Beukenbosstraat 37,

2400 Mol.
Segers, Joanna, huisvrouw, Caputsteenstraat 10 2800 Mechelen.
Van den Bergh, Maddy, licentiate, Spreeuwenhuisstraat 29,

2800 Mechelen.
Vanderaerschot, Hilda, gepensioneerde, Berkenlaan 6,

2812 Muizen.
Van Dooren, Simonne, onderhoudswerkvrouw, Kongostraat 94,

2300 Turnhout.
V. Goubergen, Jeanne, gepensioneerde, Cardijnlaan 68B,

2200 Herentals.
Verhulsel, Liliane, bediende, Voetbalstraat 19, 2500 Lier.

BENOEMINGEN

De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd :
Adriaenssens, Jeanne, gepensioneerde, Kongostraat 139,

2300 Turnhout.
Andries, Adriana, gepensioneerde, Oude Antwerpsebaan 175,

2800 Mechelen.
Boeckx, Griet, maatschappelijk assistente, Liersesteenweg 89,

2200 Herentals.
Cabuy, Nicole, maatschappelijk assistente, Dijle 14,

2800 Mechelen.
Callewaert, Paul, bediende, Netepad 3, 2560 Bevel.
Cornelis, Rudy, maatschappelijk adviseur, Constitutiestraat 75,

2000 Antwerpen.
De Groof, Godelieve, bediende, Molderdijk 66, 2400 Mol.
De Guise, Jeanne, gepensioneerde, Locomotiefstraat 30,

2800 Mechelen.
De Pauw, Angele, gepensioneerde, Cardijnlaan 70A,

2200 Herentals.
De Rijck, Maria, huisvrouw, Vinkenstraat 7, 2400 Mol.
D’Joos, Hilda, gepensioneerde, Koninkrijk 5, 2200 Morckhoven.
Drieghe, Rita, huisvrouw, Populierendreef 59, 2800 Mechelen.
Geens, Kurt, bediende, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Ghys, Greet, bediende, Vogelzang 25, 2440 Geel.
Gillis, Marie-Josée, gepensioneerde, Vlamingenstraat 13,

2300 Turnhout.
Huybrechts, Linda, maatschappelijk assistente, Pulsebaan 78,

2275 Wechelderzande.
Huybrechts, Tania, maatschappelijk assistente, Hertenstraat 27,

2300 Turnhout.
Huysmans, Julienne, gepensioneerde, Turnhoutsebaan 31,

2400 Mol.
Janssens, Alfons, gepensioneerde, Elsum 14, 2440 Geel.
Janssens, Karel, bediende, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo.
Mellebeeckx, Diana, verpleegster, Leschot 12, 2440 Geel.
Peeters, Freddy, bediende, Roosterputstraat 45, 2450 Meerhout.
Queeckers, Denise, gepensioneerde, Hoogstraat 47/201,

2800 Mechelen.
Raeymaekers, Maria, gepensioneerde, Beukenbosstraat 37,

2400 Mol.
Segers, Joanna, huisvrouw, Caputsteenstraat 10, 2800 Mechelen.
Van den Bergh, Maddy, licentiate, Spreeuwenhuisstraat 29,

2800 Mechelen.
Vanderaerschot, Hilda, gepensioneerde, Berkenlaan 6,

2812 Muizen.
Van Dooren, Simonne, onderhoudswerkvrouw, Kongostraat 94,

2300 Turnhout.
Van Goubergen, Jeanne, gepensioneerde, Cardijnlaan 68B,

2200 Herentals.
Verhulsel, Liliane, bediende, Voetbalstraat 19, 2500 Lier.
Willems, Karin, bediende, Stuivenbergvaart 110, 2800 Mechelen.
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RAAD VAN BEHEER
De algemene vergadering heefdt de raad van beheer nu als volgt

samengesteld :
Adriaenssens, Jeanne, gepensioneerde, Kongostraat 139,

2300 Turnhout.
Andries, Adriana, gepensioneerde,Oude Antwerpsebaan 175,

2800 Mechelen.
Boeckx, Griet, maatschappelijk assistente, Liersesteenweg 89,

2200 Herentals.
Callewaert, Paul, bediende, Netepad 3, 2560 Bevel.
Cornelis, Rudy, maatschappelijk adviseur, Constitutiestraat 75,

2000 Antwerpen.
De Groof, Godelieve, bediende, Molderdijk 66, 2400 Mol.
Geens, Kurt, bediende, Den Haes 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Goris, Ronny, boekhouder, Fertlarelei 12, 2590 Berlaar.
Huybrechts, Linda, maatschappelijk assistente, Pulsebaan 78,

2275 Wechelderzande.
Huybrechts, Tania, maatschappelijk assistente, Hertenstraat 27,

2300 Turnhout.
Janssens, Alfons, gepensioneerde, Elsum 14, 2440 Geel.
Janssens, Karel, bediende, Hoevestraat 29, 2260 Westerlo.
Peeters, Freddy, bediende, Roosterputstraat 45, 2450 Meerhout.
Van den Bergh, Maddy, licentiate, Spreeuwhuisstraat 29,

2800 Mechelen.
Vanderaerschot, Hilda, gepensioneerde, Berkenlaan 6,

2812 Muizen.
Verhulsel, Liliane, bediende, Voetbalstraat 19, 2500 Lier.
Willems, Karin, bediende, Stuivenbergvaart 110, 2800 Mechelen.
Op de bijeenkomst van de raad van beheer vn 14 november 2000

werden de functies als volgt (her)verdeeld :
Voorzitter : Huybrechts, Linda.
Ondervoorzitter : Verhulsel, Liliane.
Secretaris : Boeckx, Griet.
Penningmeester : Boeckx, Griet.

14 november 2000.

Voor eensluidend afschrift verklaard :

(Get.) Linda Huybrechts, (Get.) Griet Boeckx,
voorzitter. secretaris-penningmeester.

N. 2116 (26106)
Stichting Evens

Instelling van Openbaar Nut

Van Bréestraat 14
2018 Antwerpen

Identificatienummer : 14250/91

BENOEMINGEN — ONTSLAGNEMINGEN
Het ontslag wordt aanvaard als bestuurders van :
1. Mevr. Irena Radzyminska.
2. Mevr. Corinne Evens.
3. De heer Philippe Szpirglas.
4. De heer Olivier Nobels.
Worden respectievelijk herbenoemd als bestuurders voor een

periode van vier jaar :
1. Mevr. Irena Radzyminska, zonder beroep, wonende te

Antwerpen, Van Bréestraat 14.
2. Mevr. Corinne Lena Davin Evens, bestuurder, wonende te

Parijs (Frankrijk), rue Beautreilles 7.
3. De heer Jean Paul Antonius Cornelius Vanquaethem, adviseur,

wonende te 3071 Kortenberg, Mechelsesteenweg 2.
4. De heer Olivier Georges Marie Josph Nobels, bestuurder,

wonende te 1380 Lasne, route de l’Etat 114.
5. De heer Jacques Ehelberg, geneesheer, wonende te

2018 Antwerpen, Belgiëlei 15b.
De toegekende functies worden door de aanwezige bestuurders

aanvaard zo in eigen naam als in naam van de andere voor wie zij
zich sterk maken.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
(Get.) Olivier Nobels,

bestuurder.

N. 2117 (25795)
Koniglicher Junggesellenverein Sankt Antonies

Iveldingen-Montenau

4770 Amel

Identifizierungsnummer : 4353/97

ERNENNUNGEN

A. Im Jahre neuzehnhundertachtundneunzig, am 15. November,
haben sich nachgenannte Personen versammelt :

1. Michael Jousten, Maschinenführer, Präsident, Montenau 110;

2. Dirk Renard, Maschinenführer, Vize-Präsident, Montenau 54;

3. Marlo Siquet, Logistiksachbearbeiter, Schriftführer,
Montenau 121.

4. Dominique Heindrichs, Wirtschaftsprüferassistent, Kassierer,
Montenau 26;

5. Steve Spoden, Indusrtriemonteur, Beisitzer, Montenau 128;

6. Martin Paasch, Schreiner, Beisitzer, Montenau 128.

B. Im Jahre Zweitausend, am 18. Novembern, haben sich nach-
genannte Personen versammelt :

1. Dirk Renard, Maschinenführer, Montenau 54, 4770 Amel,
Präsident;

2. Elmar Collas, Schreiner, Montenau 147, 4770 Amel,
Vize-Präsident;

3. Stephan Schröder, Computertechniker, Iveldingen 22,
4770 Amel, Schriftführer;

4. Franck Kohnen, Student, Iveldingen 75a, 4770 Amel, Kassierer;

5. Marco Heyen, Agronom, Iveldingen 15, 4770 Amel, Beisitzer;

6. Frederic Freches, Schlosser, Iveldingen 20, 4770 Amel, Beisitzer.

(Gez.) Dirk Renard, Elmar Collas, Franck Kohnen, Stephan
Schröder, Marco Heyen, Frederic Freches.

N. 2118 (25783)
Les Amis de Sœur Emmanuelle

De Vrienden van Zuster Emmanuelle

Avenue de Woluwe-Saint-Lambert 14
1200 Bruxelles

Numéro d’identification : 12495/80

RÉÉLECTIONS — NOMINATIONS

Assemblée générale du 10 juillet 2000

Trois mandats viennent à échéance lors de l’assemblée générale
du 10 juillet 2000.

M. Pierre Gehot est réélu comme président pour un mandat
d’un an.

M. Etienne Van Campenhout, également en fin de mandat, ne se
représente plus. L’assemblée le remercie pour les services rendus à
l’association.

M. Géry de Broqueville est réélu pour un nouveau mandat de
trois ans comme administrateur-secrétaire, ayant en charge la
gestion journalière de l’association, et notamment la représentation
de l’association auprès des organismes publics. Il sera également
chargé des procurations auprès de La Poste.

M. Marc Verberen, de nationalité belge, domicilié à
1040 Bruxelles, Pormenade Hippolite Rolin 10/4, est nouvellement
élu comme administrateur avec un mandat d’une durée de trois ans.

L’ensemble de ces nominations et réélections a été acquise à
l’unanimité des membres présents ou représentés à l’assemblée
générale de ce 10 juillet 2000.

Le 15 décembre 2000.

(Signé) Géry de Broqueville, (Signé) Christiane Bruyninckx,
administrateur. administrateur.
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N. 2119 (25517)
Gesticht der Zusters Maricolen

9800 Deinze

Identificatienummer : 103/22

RAAD VAN BEHEER

In de algemene vergadering van 20 november 2000 werden
volgende veranderingen aan de beheerraad aangebracht.

Werden benoemd tot :

Voorzitter : Mevr. De Rynck, Diana, overste Zusters Maricolen,
Kaaistraat 23, Deinze, in vervanging van Mevr. Moortgat, Maria,
ontslaggeefster.

Schrijfster : Mevr. Lammens, Maria, kloosterzuster, te Deinze, in
vervanging van Mevr. De Rynck, Diana.

Ondervoorzitter : Eerw. H. De Hovre, Frans, algemeen directeur
der Zusters Maricolen, te Deinze, in vervanging van Eerw. H. De
Braeckeleer, overleden.

Ingevolge deze benoemingen is de beheerraad samengesteld als
volgt :

Voorzitter : Mevr. De Rynck, Diana, overste zusters Maricolen,
Kaaistraat 23, 9800 Deinze.

Schrijfster : Mevr. Lammens, Maria, kloosterzuster, Kaaistraat 23,
9800 Deinze.

Afgevaardigde-beheerder : Mevr. Ballegeer, Godelieve, algemeen
overste Zusters Maricolen Deinze, Markt 15, 9990 Maldegem.

Ondervoorzitter : Eerw. H. De Hovre, Frans, algemeen directeur
Zusters Maricolen Deinze, Kaaistraat 1, 9800 Deinze.

Alle nieuwe leden zijn van Belgische nationaliteit.

(Get.) Lammens, Maria, (Get.) De Rynck, Diana,
schrijfster. voorzitter.

N. 2120 (25652)
Gesubsidieerde Vrije Gemengde School

voor Buitengewoon Kleuter
en Lager Onderwijs « De Regenboog »

2500 Lier

Identificatienummer : 12812/88

ONTSLAG — HERKIEZING — WIJZIGING STATUTEN

Algemene vergadering van 15 november 2000

De leden van de algemene vergadering nemen akte van het
ontslag van de heer Jan Hermans, als bestuurder.

Overeenkomstig artikel 11, van de statuten herbevestigen de
leden van de algemene vergadering Mevr. Elly Vermeire, en de
heren Gerrit, Brabants, Luk Ceulemans, Jules Geerts, Willy Van der
Wee, en Jos Van Dyck, in hun mandaat als bestuurder. Dit mandaat
verloopt in 2006.

De leden van de algemene vergadering keuren unaniem de
wijziging van artikel 7, van de statuten goed welke de toevoeging
inhoudt van een § d welk luidt : d) eveneens lid zijn van de v.z.w.
Het Gehandikapte Kind - de Vrienden van de Regenboog, en de
v.z.w. Gesubsidieerde Vrije Gemengde School voor Buitengewoon
Kleuter en Lager Onderwijs : « De Regenboog » (Bu.SO.).

Raad van bestuur, d.d. 21 november 2000.

De leden van de raad van bestuur bevestigen :

De heer Jules Geerts, als voorzitter.

De heer Willy Van der Wee, als ondervoorzitter.

De heer Gerrit Brabants, als penningmeester.

De heer Luk Ceulemans, als secretaris.

(Get.) Luk Ceulemans, (Get.) Erik Wagendorp,
bestuurder-secretaris. bestuurder.

N. 2121 (26149)
« Acro II Gym »

Hulshout 65
2930 Brasschaat

Identificatienummer : 18180/92

BENOEMINGEN — RAAD VAN BESTUUR

De leden van de vereniging « Acro II Gym », vereniging zonder
winstoogmerk, samen in gewone algemene vergadering, te Bras-
schaat, op 1 oktober 2000, hebben wegens het verstrijken van alle
mandaten, tot bestuurders benoemd voor een termijn van 2 jaar :

Boogaerts, Herman, bediende, Hulshout 65, 2930 Brasschaat.
Jong, Hugo, bediende, Paulusstraat 5, 2930 Brasschaat.
Peeters, Luc, geneesheer, Paulusstraat 2, 2930 Brasschaat.
Poels, Ronald, bediende, Gaspeldoornlaan 5, 2930 Brasschaat.
Van Berendonck, Martine, huisvrouw, de Borrekenslei 157,

2930 Brasschaat.
Verdonck, Jan, zaakvoerder, Lage Kaart 80, 2930 Brasschaat.

Dezen hebben onder hen aangeduid als :
Voorzitter : Boogaerts, Herman.
Ondervoorzitter : Peeters, Luc.
Secretaris : Van Berendonck, Martine.
Penningmeester : Jong, Hugo.

Gedaan te Brasschaat, op 1 oktober 2000.

Voor echt verklaard :

(Get.) Peeters, Luc, (Get.) Boogaerts, Herman,
ondervoorzitter. voorzitter.

N. 2122 (24972)
Huisartsenvereniging Brecht — Wuustwezel

2960 Brecht

Identificatienummer : 1476/83

RAAD VAN BESTUUR

Algemene vergadering van 14 september 2000

Voorzitter : Lyssens, Guy, Belg, Brugstraat 164, 2960 Sint-Job-in-
’t Goor.

Penningmeester : Preud’homme, Luc, Belg, Mezennestje 30,
2990 Wuustwezel.

Secretaris : Francken, Kristin, Belgische, Nollekensweg 23,
2960 Brecht.

Bestuursleden :
Van Tilborgh, Katrijn, Belgische, Brugstraat 164, 2960 Sint-Job-

in-’t Goor.
Boone, Leo, Belg, P. Wabbeslaan 1, 2960 Sint-Lenaarts.
Boone, Johan, Belg, Lessiustraat 91, 2960 Brecht.

De voorzitter, De secretaris,
(get.) G. Lyssens. (get.) K. Francken.

N. 2123 (25056)
Association des Commerçants,

artisans et indépendants dite Shopping Vivier d’Oie

Chaussée de Waterloo 1110
1180 Bruxelles

Numéro d’identification : 4340/90

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2000, ont été approu-
vées les nominations suivantes au sein du conseil d’administration :

Président : M. Freddy Ransy, chaussée de Waterloo 1110, à
1180 Bruxelles.

Vice-présidente : Frédérique Dansart, chaussée de
Waterloo 1159d, à 1180 Bruxelles.

(Signé) Jehan de Lannoy,
avocat.
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