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Benaming
(voluit) : REISLEIDERS VLAANDEREN
(afgekort) : RV
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Motestraat 1
8800 Roeselare
België
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel,Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten,KBO Correctie
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging van de maatschappelijk zetel
De maatschappelijk zetel van de onderneming/vereniging wordt overgebracht vanaf 08/02/2015 naar het
volgende adres :
8800 - Roeselare, gemeente van Roeselare, Moorseelsesteenweg 2.
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘Reisleiders Vlaanderen’, afgekort ‘RV’. Haar werking
strekt zich uit over het Vlaamse landsgedeelte en de Brusselse agglomeratie. Haar voertaal is het Nederlands.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 2. Zij kan bij beslissing van
de Algemene Vergadering overgebracht worden naar elke andere plaats. De vereniging ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen (griffie Kortrijk)
Artikel 3
§ 1 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, opleiding en bijscholing van
reisleiders, de studie, verdediging en uitbreiding van de belangen van haar leden en de uitbouw van een
nationaal en internationaal statuut. Tot het doel behoort eveneens het stimuleren van de samenwerking onder
haar leden en het ontwikkelen van alle activiteiten die de werkomstandigheden van haar leden en de
bevordering van het gebruik van de reisleiders kunnen ten goede komen.
§ 2 Ter verwezenlijking van dit doel kan de vereniging alle activiteiten ontwikkelen die haar, binnen het kader
van de geldende wetgeving, zijn toegelaten. In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, economische
activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengsten hiervan ten goede komen aan het doel van de
vereniging. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang nemen in elk initiatief dat overeenstemt
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met haar doelstelling.
§ 3 De vereniging mag tot het bereiken van haar doelstellingen bijdragen en vergoedingen innen en
schenkingen en subsidies ontvangen om haar lasten en kosten te dekken.
Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden.
HOOFDSTUK 2: LEDEN
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Artikel 5
De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. Het aantal werkende leden is onbeperkt maar moet
tenminste vijf bedragen. Telkens er in deze verdere tekst de term ‘lid’ of ‘leden’ vermeld wordt, gaat het over de
werkende leden, tenzij anders vermeld.
Artikel 6
§ 1 Om als werkend lid van de vereniging te worden erkend, dient aan volgende voorwaarden te worden
voldaan:
Erkend zijn als gespecialiseerd reisleider door de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers
(FBAA).
Het jaarlijks lidgeld, zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur, betaald hebben.
§ 2 Zij kunnen als lid tot de vereniging toetreden na aanvaarding door de Raad van Bestuur. De
afgestudeerde gespecialiseerde FBAA-reisleiders worden uitgeno-digd om lid te worden van de vereniging.
§ 3 Ook vertegenwoordigers van volgende organisaties, verenigingen en structuren kunnen als werkend lid
van de vzw worden opgenomen, mits aanvaarding door de Raad van Bestuur:
FBAA/VRA, Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren/Vlaamse
Raad van Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren;
BAAV, Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen;
Alle vormingscentra waar de Toerismecursussen ‘Opleiding tot Reisleider’ plaatshebben.
§ 4 Werkende leden van de vzw verklaren zich bij betaling van het lidmaatschap automatisch akkoord met de
statuten en het Reglement van Inwendige Orde van Reisleiders Vlaanderen vzw. Alle overige leden zijn
toegetreden leden.
Artikel 7
De werkende leden dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
Hun bewijs van betaling voorleggen als aanvraag van jaarlijks lidmaatschap;
de statuten en het Reglement van Inwendige Orde van de vereniging aanvaarden.
Artikel 8
§ 1 Om als toegetreden lid van de vereniging te kunnen worden opgenomen, dient aan volgende
voorwaarden te worden voldaan.
het jaarlijkse lidgeld, zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur betaald hebben;
ten individuelen titel aanvaard worden door de Raad van Bestuur, die een aantal criteria zal beoordelen, zoals
voorzien in het Reglement van Inwendige Orde.
§ 2 Toegetreden leden van de vzw verklaren zich bij betaling van het lidgeld automatisch akkoord met de
statuten en het Reglement van Inwendige Orde van Reisleiders Vlaanderen vzw.
Artikel 9
§ 1 Ieder lid heeft het recht ten alle 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.
De jaarlijks te betalen bijdrage en het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Bij nietbetaling worden de leden door de Raad van Bestuur aangemaand hun bijdrage te betalen. Het lid dat niet
betaalt binnen dertig dagen na aanmaning, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
§2

Evenwel eindigt het lidmaatschap tot de vereniging van rechtswege indien het lid bij besluit van de
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Algemene Vergadering wordt uitgesloten of zijn lidmaatschapsbijdrage niet binnen de gestelde termijnen
betaalt.
Artikel 10
§ 1 De leden kunnen uit de vereniging worden gesloten
wanneer zij de statuten, en/of het reglement van inwendige orde en de bijzondere verordeningen niet naleven
wanneer hun handelswijze van aard is de belangen van de vereniging te schaden.
§ 2 De uitsluiting moet worden uitgesproken door twee derde van de aanwezige en/of vertegenwoordigde
stemmen van de leden van de Algemene Vergadering, nadat de belanghebbende werd uitgenodigd en
toegelaten zich te verdedigen.
§3

De uitsluiting van toegetreden leden kan gebeuren door de Raad van Bestuur, die als college beslist.
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Artikel 11
Uitgetreden of uitgesloten leden, zowel de werkende als de toegetreden leden, en hun rechtsopvolgers hebben
geen deel in het vermogen van de vereniging. Zij kunnen evenmin gedane inbrengsten of lidgelden
terugvorderen.
Artikel 12
Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur, en kan maximum 250 euro bedragen.
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
§1

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging.

§ 2 Ieder van deze leden heeft het recht aan de vergadering deel te nemen. De leden kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, houder van hoogstens één schriftelijke volmacht en op voorwaarde
dat deze zelf lid is van de vereniging.
Artikel 14
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft volgende bevoegdheden:
het wijzigen van de statuten,
de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
de kwijting aan de bestuurders en commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en de rekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Artikel 15
De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur of bij belet door een ondervoorzitter of bij diens verhindering door de oudste van de bestuurders.
Bovendien kan een buitengewone Algemene Vergadering steeds worden bijeengeroepen door een beslissing
van de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, of op schriftelijke aanvraag bij de Raad van Bestuur van
tenminste een vijfde van alle leden.
Artikel 16
§ 1 Om geldig te kunnen vergaderen moet de Algemene Vergadering minstens acht kalenderdagen van te
voren schriftelijk zijn bijeengeroepen. Dit kan zowel per brief, per fax of per mail gebeuren. De oproep dient
gericht aan elk lid, met vermelding van de plaats, de datum, het uur van de vergadering alsmede de agenda.
§ 2 De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda tenzij de vergadering daartoe met
algemeenheid van stemmen beslist.
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Artikel 17
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij belet door een
ondervoorzitter of bij diens verhindering door de oudste van de bestuurders. De Voorzitter duidt de secretaris
van de Algemene Vergadering aan.
Artikel 18
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§ 1 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige
en/of vertegenwoordigde leden, ogeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen
en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. In afwijking hierop, beslist bij staking van
stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
§ 2 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda
is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig en/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. Deze tweede
vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor
elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige en/of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan
slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige
stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
Artikel 19
§ 1 De besluiten van de Algemene Vergadering worden aan de werkende leden van de vereniging kenbaar
gemaakt door het toesturen van het goedgekeurde verslag.
§ 2 Alle andere leden kunnen kennisnemen van het verslag op de zetel van de vereniging. Het verslag van
de Algemene Vergadering dient op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter goedkeuring worden
voorgelegd. Opmerkingen om-trent het verslag worden geformuleerd in het nieuwe verslag.
§ 3 Belanghebbende derden kunnen na schriftelijk verzoek én mits goedkeuring door twee derde van de
leden van de Raad van Bestuur, kennisnemen van het verslag op de zetel van de vereniging.
HOOFDSTUK 4: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 20
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie werkende leden,
verkozen door de Algemene Vergadering.
§ 2 De mandaten worden toegekend als volgt:
FBAA/VRA, Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren/Vlaamse
Raad van Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren; maximum één
BAAV, Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen; maximum één
De door FBAA/VRA, BAAV en/of de Algemene Vergadering erkende vormingscentra waar de
Toerismecursussen ‘Opleiding tot Reisleider’ plaatshebben zoals hierboven aangeduid; elk maximum één
Afgestudeerden: reisleiders, zoals verkozen door de Algemene Vergadering, als dusdanig erkend door de
FBAA/VRA en de BAAV.
De Raad van Bestuur heeft ook de bevoegdheid om, voor zover nodig, externe deskundigen als niet
stemgerechtigde waarnemers in haar schoot op te nemen en bepaalde functies toe te kennen.
§ 3 Het mandaat van Bestuurder wordt toegekend voor een vernieuwbare termijn van vier jaar. De
kandidaturen voor de leden van de Raad van Bestuur moeten minstens acht kalenderdagen voor de Algemene
Vergadering toegestuurd worden aan het secretariaat. In afwijking van artikel 16, worden de leden voor de
Algemene Vergadering die zal beslissen over de benoeming van bestuurders, minstens 30 dagen op voorhand
opgeroepen.
§ 4 Alle bestuurders, ook diegenen die voorgedragen worden door de beroepsverenigingen, moeten worden
benoemd door de Algemene Vergadering.
§ 5 Een bestuurder kan ontslag nemen door middel van een gewoon schrijven gericht aan de voorzitter van
de vereniging. Alle bestuurders kunnen door een beslissing van de Algemene Vergadering afgezet worden.
Artikel 21
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§ 1 De Raad van Bestuur is bevoegd voor al wat niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is
voorbehouden en neemt zijn beslissingen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde stemmen. De Raad van Bestuur beraadslaagt als college.
§ 2 De Raad van Bestuur benoemt alle bedienden en personeelsleden van de vereniging en stelt hun taken
en vergoedingen vast.
§ 3 De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een Dagelijks Bestuur, wiens
samenstelling zij soeverein bepaalt. Deze delegatie van bevoegdheden is op elk ogenblik herroepbaar door de
Raad van Bestuur.
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Het dagelijks bestuur wordt omschreven als elke handeling of verrichting van gering belang, die tegelijkertijd
spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de Raad van Bestuur samenkomt.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden op vrijwillige basis door een lid van het
dagelijks bestuur zelf, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal
overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder
alleen handelen.
§ 4 De Raad van Bestuur bepaalt het Reglement van Inwendige Orde waarin wordt voorzien in alle punten
die niet door de onderhavige statuten of door de wet worden geregeld, of die als zodanig verduidelijking
behoeven. In dit Reglement van Inwendige Orde kan de Raad van Bestuur een onderscheid maken tussen
verschillende reisleiders en dit in functie van hun specialisaties.
§5

De Raad van Bestuur is bevoegd voor het aanvaarden van toegetreden leden.

Artikel 22
Met het oog op de instandhouding van de samenstelling binnen de Raad van Bestuur, zal bij ontslag, overlijden
of afzetting van een bestuurder of wanneer een Bestuurder de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een
organisatie, vereniging of structuur verliest, deze bestuurder vervangen worden door een nieuwe bestuurder,
voorgedragen door dezelfde organisatie, vereniging of structuur zoals vermeld in artikel 20. De eerstvolgende
Algemene Vergadering spreekt zich uit over de bekrachtiging en benoeming van deze bestuurder.
Artikel 23
In de eerste vergadering van de Raad van Bestuur, volgend op de gewone Algemene Vergadering, verdelen de
bestuurders onder elkaar bij geheime stemming de functies van Voorzitter, twee ondervoorzitters,
penningmeester en secretaris. Deze functies gelden voor vier jaar. Met uitzondering van de functie van
secretaris moeten de Voorzitter, ondervoorzitters en penningmeester gediplomeerd reisleider zijn.
Artikel 24
§ 1 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter telkens wanneer hij dat nodig acht,
evenwel met een minimum van 2 maal per jaar, of wanneer minstens een derde van de leden van de Raad van
Bestuur daarom verzoekt. De oproeping bevat agenda, uur, plaats en datum van de vergadering.
§ 2 Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur
vergadert slechts geldig wanneer ten minste een derde van de bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd
is. Elke bestuurder beschikt over één stem en kan drager zijn van maximum twee volmachten.
§ 3 Een tweede vergadering, met dezelfde dagorde bijeengeroepen, kan echter beraadslagen welke ook het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden is.
§ 4 De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat
kosteloos uit.
§ 5 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 bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
De secretaris is belast met de geschriften van de vereniging. Telkens een verslag door de Raad van Bestuur
goedgekeurd wordt, tekent de secretaris samen met de Voorzitter, of bij belet van de Voorzitter één van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg
ondervoorzitters of de penningmeester, dit verslag af ter bekrachtiging hiervan.
Artikel 25
§ 1 De penningmeester is, samen met de Raad van Bestuur, de bewaarder van de goederen van de
vereniging die hij bestuurt, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur. Hij bereidt het financieel
verslag, rekeningen (resultaatrekening en balans) voor over het verlopen jaar en de begroting van het lopend
jaar.
§2

De Raad van Bestuur legt beide ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 5: HANDTEKENING EN VERTEGENWOORDIGING
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Artikel 26
§ 1 De Voorzitter, of bij belet van de Voorzitter, één van de ondervoorzitters, tekent samen met de secretaris
of de penningmeester alle stukken die de vereniging verbinden, alsook de beschikkingsstukken. Zij
vertegenwoordigen de vzw buiten rechte.
§ 2 De Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheid en met derden.
De Voorzitter treedt in rechte op, behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur aan een andere
persoon gegeven. Bij belet van de Voorzitter vervangt de oudste ondervoorzitter hem in al zijn functies.
§ 3 De Voorzitter houdt - in samenspraak met de penningmeester - toezicht op alle financiële verrichtingen
die door het secretariaat ten behoeve van de werking van de vereniging verricht worden. In voorkomend geval
tekent hij alle uitgaven mee af ter goedkeuring.
§ 4 Het mandaat van de Voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en penningmeester wordt beëindigd bij
vrijwillig ontslag, dat door deze mensen schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar wordt gemaakt, of door
afzetting door de Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK 6: MAATSCHAPPELIJK FONDS EN BOEKJAAR
Artikel 27
Het maatschappelijk fonds is samengesteld uit de lidgelden van de leden, uit legaten, alsook uit alle officiële of
privé-subsidies door de vereniging ontvangen en alle inkomsten die door de vzw-wetgeving zijn toegestaan.
Artikel 28
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
HOOFDSTUK 7: ONTBINDING
Artikel 29
In geval van ontbinding zal de 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, gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen. Zij duidt één of meer vereffenaars aan. De
bestemming van het netto-actief bij ontbinding moet overgemaakt worden aan een vereniging met belangeloze
doelstelling.

Aldus opgemaakt op de Algemene Vergadering van 8-02-2015.
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
Bij beslissing van 21/02/2016 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :
BEELEN Robert, Vinktstraat 49 A000, 8700 Tielt, geboren op 03/05/1949, te Hasselt
BLOMME Johan, Colombus 75, 8370 Blankenberge, geboren op 24/02/1947, te Blankenberge
BOGAERT Bert, Winkel 60, 2300 Turnhout, geboren op 25/03/1965, te Asse
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BOSSUYT Johan, Koningin Elisabethsquare 5, 8310 Brugge (Sint-Kruis (Brugge)), geboren op 15/01/1953, te
Kortrijk
BOUWEN Marina, Aarschotsebaan 154, 2590 Berlaar, geboren op 05/07/1958, te Lier
COUSSEMENT Marcel, Vennebosstraat(Oes) 26, 8720 Dentergem, geboren op 14/11/1949, te Avelgem
ELOOT Joost, Leon De Smetlaan 1, 9230 Wetteren, geboren op 30/01/1983, te Dendermonde
FEYS Wouter, Remi Ghesquierestraat 21, 8940 Wervik, geboren op 19/08/1975, te Kortrijk
SERPIETERS Johan, Paddegatstraat 1, 8490 Jabbeke, geboren op 29/03/1957, te Oostende
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VANBOSSEGHEM Roland, Beverenstraat 19, 8810 Lichtervelde, geboren op 26/02/1951, te Izegem
VANHOVE Lucienne, Onderwijslaan 40, 3590 Diepenbeek, geboren op 02/08/1949, te Genk
VAN HERPE Patrick, Den Bulk 18, 9700 Oudenaarde, geboren op 25/12/1964, te Oudenaarde
VERWEIRDER Johan, Lombardsijdelaan 155, 8434 Middelkerke (Lombardsijde), geboren op 12/02/1956, te
Veurne
VAN ROMPAEY Lucianus, Putteveld 43, 1860 Meise, geboren op 31/01/1954, te Betekom
VAN REETH Robert, Tivolilaan 85, 2800 Mechelen, geboren op 17/06/1956, te Reet
POLESZCZUK Nadia, Hoekstraat 14, 3600 Genk, geboren op 24/06/1948, te Genk
COUCKHUYT Dorothée, Velodroomstraat 28, 8900 Ieper, geboren op 11/07/1964, te Leopoldstad (Congo)
De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :
Beelen, Robert, Vinktstraat 49/A, 8700 Tielt, geboren op 03-05-1949 te Hasselt.
Blomme, Johan, Colombus 75, 8370 Blankenberge, geboren op 24-02-1947 te Blankenberge.
Bogaert, Bert, Winkel 60, 2300 Turnhout, geboren op 25-03-1965 te Asse.
Bossuyt, Johan, Koningin Elisabethsquare 5, 8310 Assebroek, geboren op 15-01-1953 te Kortrijk.
Bouwen, Marina, Aarschotsebaan 154, 2590 Berlaar, geboren op 05-07-1958 te Lier.
Couckhuyt, Dorothée, Velodroomstraat 28, 8900 Ieper, geboren op 11-07-1964 te Leopoldstad (Congo).
Coussement, Marcel, Vennebosstraat 26, 8720 Oeselgem, geboren op 14-11-1949 te Avelgem.
Declercq, Brigitte, Goedendaglaan 4, 8500 Kortrijk, geboren op 4-07-1964 te Ieper.
Eloot, Joost, Leon De Smetlaan 1, 9230 Wetteren, geboren op 30-01-1983 te Dendermonde.
Espeel, Riet, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, geboren op 08-10-1955, te Roeselare.
Feys, Wouter, Remi Ghesquierestraat 21, 8940 Geluwe, geboren op 19-08-1975 te Kortrijk.
Glorieux, Luc, Dokter Delbekestraat 2, 8800 Roeselare, geboren op 06-09-1942, te Kortrijk.
Poleszczuk, Nadia, Hoekstraat 14, 3600 Genk, geboren op 24-06-1948 te Genk.
Serpieters, Johan, Paddegatstraat 1, 8490 Jabbeke, geboren op 29-03-1957 te Oostende.
Sterck, Theo, Albert I-Promenade 66/5, 8400 Oostende, geboren op 09-03-1941, te Stekene.
Van Reeth, Robert, Tivolilaan 85, 2800 Mechelen, geboren op 17-06-1956 te Reet.
Van Herpe Patrick, Den Bulk 18, 9700 Oudenaarde, geboren op 25-12-1964 te Oudenaarde.
Van Rompaey, Lucianus, Putteveld 43, 1860 Meise, geboren op 31-01-1954 te Betekom.
Vanbosseghem, Roland, Beverenstraat 19, 8840 Lichtervelde, geboren op 26-02-1951 te Izegem.
Vande Wiele, Sonja, Kaphoek 19, 8580 Avelgem, geboren op 11-01-1950, te Avelgem.
Vanhove, Lucienne, Onderwijslaan 40, 3590 Diepenbeek, geboren op 02-08-1949 te Genk.
Verweirder, Johan, Lombardsijdelaan 155, 8434 Westende, geboren op 12-02-1956 te Veurne.
Vreven, Josefine, Bergstraat 77, 3500 Hasselt, geboren op 02-08-1954, te Hasselt.
De Algemene Vergadering neemt immers tevens kennis van het ontslag van volgende bestuurders:
Vintevogel, Piet, Elzenlaan 9, 8500 Kortrijk.
Van der Wiele, Gerrit, Paleisstraat 5, 8500 Kortrijk.
Depamelaere, Gilbert, Pikkelstraat 11, 8740 Deerlijk.
Gerkens, Johan, Oude Hoevestraat 60, 3600 Genk.
Bousard, Laurel, Brugstraat 28, 9550 Herzele.
Cosyns, Johan, Schouttetenstraat 1, 8680 Koekelare.
Debunderie, Willy, Krijgslaan 111, 9000 Gent.
Debacker, Jean, B. J. De Bethunestraat 30, 8510 Marke.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg
De Winter, Georges, J.B. De Jonghestaat 1/15, 8500 Kortrijk.
Durant, Eric, Bosstraat 210, 3500 Hasselt.
Lauwers, Pierre, Dianalaan 26, 2970 ’s Gravenwezel.
Geens, Chris, Dijleberg 2, 2812 Muizen.
Ossemerct, Guido, Lange Ommegangstraat 10, 9420 Erpe-Mere.
Houbrechts Luc, Bergstraat 77, 3500 Hasselt, geboren op 25-01-1953, te Hasselt.
Louckx Martine, Jan Palfynlaan 80, 1020 Brussel, geboren op 25-12-1962, te Elsene.
Datum ontslag 21-02-2016.
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De Algemene Vergadering heeft immers tevens tot bestuurders herbenoemd:
Declercq, Brigitte, Goedendaglaan 4, 8500 Kortrijk, geboren op 04-07-1964 te Ieper.
Espeel, Riet, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, geboren op 08-10-1955, te Roeselare.
Glorieux, Luc, Dokter Delbekestraat 2, 8800 Roeselare, geboren op 06-09-1942, te Kortrijk.
Sterck, Theo, Albert I-Promenade 66/5, 8400 Oostende, geboren op 09-03-1941, te Stekene.
Vande Wiele, Sonja, Kaphoek 19, 8580 Avelgem, geboren op 11-01-1950, te Avelgem.
Vreven, Josefine, Bergstraat 77, 3500 Hasselt, geboren op 02-08-1954, te Hasselt.
Zij werden oorspronkelijk tot bestuurder benoemd op de stichtingsvergadering van 9-11-2000.
Bevoegdheden van de raad van bestuur :
De Raad van Bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft
eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering worden
toegekend.
De Raad van Bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
acht.
Andere benoemingen :
De Raad van Bestuur heeft onder zijn leden op 5 april 2016 volgende functies verdeeld en in die functie
benoemd:
Voorzitter:
Verweirder, Johan, Lombardsijdelaan 155, 8434 Westende, geboren op 12-02-1956 te Veurne.
Ondervoorzitter:
Sterck, Theo, Albert I-Promenade 66/5, 8400 Oostende, geboren op 09-03-1941, te Stekene.
Ondervoorzitter:
Vreven, Josefine, Bergstraat 77, 3500 Hasselt, geboren op 02-08-1954, te Hasselt.
Secretaris:
Couckhuyt, Dorothée, Velodroomstraat 28, 8900 Ieper, geboren op 11-07-1964 te Leopoldstad (Congo).
Penningmeester:
Feys, Wouter, Remi Ghesquierestraat 21, 8940 Geluwe, geboren op 19-08-1975 te Kortrijk.
De Voorzitter, of bij belet van de Voorzitter, één van de ondervoorzitters, tekent samen met de secretaris of de
penningmeester alle stukken die de vereniging verbinden, alsook de beschikkingsstukken. Zij
vertegenwoordigen de vzw buiten rechte.
De Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen met de overheid en met derden. De
Voorzitter treedt in rechte op, behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur aan een andere
persoon gegeven. Bij belet van de Voorzitter vervangt de oudste ondervoorzitter hem in al zijn functies.
Te Roeselare,
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Verweirder Johan,
Voorzitter

Couckhuyt Dorothée
secretaris

Neergelegd door Diesbecq Didier Roger, Lasthebber
====================================================================================
De volgende correcties zijn aangebracht aan de gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen :
Gelijktijdig met deze neerlegging heeft DIESBECQ Didier Roger, volgende verbeteringen doorgevoerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) teneinde deze databank in overeenstemming te brengen met
voorgaande bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad :
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Mandaten :
DECLERCQ Brigitte, Goedendaglaan(Kor) 4, 8500 Kortrijk, geboren op 04/07/1964, te Ieper (mandaat :
bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
ESPEEL Rita, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, geboren op 08/10/1955, te Roeselare (mandaat :
bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
GLORIEUX Luc, Dokter Delbekestraat 2, 8800 Roeselare, geboren op 06/09/1942, te Kortrijk (mandaat :
bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
STERCK Theo, Albert I-Promenade 66 0005, 8400 Oostende, geboren op 09/03/1941, te Stekene (mandaat :
bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
VANDE WIELE Sonja, Kaphoekstraat 17, 8580 Avelgem, geboren op 11/01/1950, te Avelgem (mandaat :
bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
VREVEN Josephine, Bergstraat 77, 3500 Hasselt, geboren op 02/08/1954, te Hasselt (mandaat : bestuurder ,
reden : toegevoegd met ingang van 09/11/2000)
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