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Vlaamse Auteursvereniging vzw 
Te Boelaerlei 37 
2140 Borgerhout 

 
 

STATUTEN 

 

 

Op 17 juni 2006 kwamen ondergetekenden bijeen voor de oprichting van de vereniging zonder 
winstoogmerk volgens de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 16 
januari 2003 en aanvaardden volgende statuten om de werking ervan te beheersen: 

 

 

              HOOFDSTUK I.—De Vereniging 

 

Art. 1. De vereniging draagt als naam: Vlaamse Auteursvereniging, vereniging zonder winstoogmerk. 
Al de akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging 
vermelden haar naam, voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstgevend doel" of 
door de afkorting "VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van haar zetel. 

 

Art. 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout, gelegen 
in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel van de vereniging mag worden overgebracht naar 
een ander adres binnen de landsgrenzen bij beslissing van de algemene vergadering. 

 

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

 

  HOOFDSTUK II.-Doel en activiteiten 

 

Art. 4. De vereniging heeft tot doel het verdedigen en behartigen van auteursbelangen, zowel 
individueel als collectief, op financieel, juridisch en sociaal vlak. De vereniging verenigt auteurs, 
illustratoren en vertalers van alle literaire genres. 

Tot haar activiteiten behoren onder andere het oprichten van een professioneel bemand secretariaat, het 
opzetten van een informatieloket dat antwoord biedt op vragen van sociale, juridische en zakelijke aard, 
het ontwikkelen van een website, het onderhandelen en bemiddelen met uitgeverijen, boekhandels, 
overheden en andere actoren in het literaire veld, … 

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van de bijkomstige 
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan 
de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-
winstgevende doelstellingen. 

 

 

  HOOFDSTUK III.—Lidmaatschap  

 

Art. 5. Het aantal Werkende Leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. 

 

Art. 6. De volgende oprichters zijn de eerste Werkende Leden: 

- Geysels Jos, Graatakker 114 bus 10, 2300 Turnhout, 20-09-1952, Turnhout 

- Vlaminck Erik, Karel De Preterlei 150, 2140 Borgerhout, 02-07-1954, Kapellen (bestuurder) 

- Stassijns Koen, Beukendreef 5, 9401 Ninove-Pollare, 18-09-1953, Ninove (bestuurder) 

- Naegels Tom, Haantjeslei 142, 2018 Antwerpen, 14-10-1975, Antwerpen (bestuurder) 

- Renders Bram, Vredestraat 24, 2600 Berchem, 28-12-1973, Antwerpen (bestuurder) 

- Triest Monika, Minderbroedersrui 9, 2000 Antwerpen, 07-08-1941, Aalst (bestuurder) 

- Verhaegen Marc, Catershoflaan 25, 2170 Merksem, 05-04-1957, Mortsel (bestuurder) 

- De Rynck Patrick, Casinolaan 34, 3018 Wijgmaal, 15-03-1963, Poperinge (bestuurder) 

- De Bode Ann, Berthoutstraat 25, 2640 Mortsel, 28-08-1956, Kinshasa Congo (bestuurder) 
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Art. 7 §1. Daarnaast kan iedere natuurlijke persoon Werkend Lid worden op voorwaarde dat deze 
persoon de vastgestelde en ongereduceerde ledenbijdrage betaalt en dat deze persoon kan bewijzen 
geregeld inkomsten te verwerven als auteur, illustrator, striptekenaar, vertaler of scenarist. De 
bewijsmodaliteiten worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De kandidatuur van de Werkende 
Leden moet voorgelegd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. 

 
 

§2. Indien een kandidaat-lid niet aan de voorwaarden voldoet om aanvaard te worden als Werkend Lid, 
maar niettemin een afdoende aantoonbare feitelijke band met de vereniging heeft, kan het kandidaat-lid 
aanvaard worden als Toegetreden Lid. Toegetreden Leden hebben het recht om, tegen dezelfde 
voorwaarden als Werkende Leden, gebruik te maken van de door de vereniging aangeboden 
dienstverlening. Zij hebben echter geen stemrecht in de Algemene Vergadering en hebben evenmin 
inzage in de notulen en andere vertrouwelijke stukken van de vereniging. De kandidatuur van Toegetreden 
Leden moet voorgelegd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. 

 

§3. Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de wet en deze statuten worden 
beschreven. Zij betalen een lidmaatschapbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene 
Vergadering en die maximum 1000 euro zal bedragen. 

 

Art. 8. Werkende en toegetreden Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken. Het 
ontslag dient schriftelijk of per e-mail aan de Raad van Bestuur te worden gemeld; de Algemene 
Vergadering bekrachtigt het ontslag. 

 

Art. 9. Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet 
binnen het lopende jaar betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn tenzij de Raad van Bestuur hen 
uitstel van betaling verleende. 

 

Art. 10. §1. Als een Werkend of Toegetreden Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, 
kan diens lidmaatschap worden beëindigd op voordracht van de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de 
Algemene Vergadering. 

 

§2. Het Werkend of Toegetreden Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, 
heeft het recht gehoord te worden. 

 

Art. 11. §1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW 
op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. 

 

§2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging 
van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz. 

 

 

  HOOFDSTUK IV.—Algemene Vergadering 

 

Art. 12. §1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkende Leden. 

 

§2. Alle Werkende Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Werkend Lid heeft één stem. 

 

§3. Het is mogelijk om waarnemers toe te laten tot de Algemene Vergadering, omwille van hun 
deskundigheid. De waarnemers hebben geen stemrecht. Ook Toegetreden Leden hebben toegang tot de 
Algemene Vergadering, evenwel zonder stemrecht. 

 

Art. 13. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering 
uitgeoefend worden: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een  

bezoldiging wordt toegekend; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

- de ontbinding van de vereniging; 
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- de uitsluiting van een Werkend of Toegetreden Lid; 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

- het jaarlijks bepalen van de lidmaatschapsbijdrage; 

- het goedkeuren van het huishoudelijk reglement; 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur. 

 

Art. 14. §1. De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen worden voor 
het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar. Voorts 
kan de Algemene Vergadering bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur, telkens het doel of het 
belang van de vereniging dit vereist. 

 

§2. De Algemene Vergadering wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 
bestuurders bijeengeroepen. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt minstens 8 dagen 
voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende en Toegetreden Leden 
verstuurd per e-mail of per gewone post op het nummer of adres dat het Werkende of Toegetreden Lid 
daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW. Aan de uitnodiging, die plaats, dag en uur van de Algemene 
Vergadering vermeldt, wordt eveneens een ontwerp van agenda toegevoegd. De agenda wordt 
vastgelegd door de Raad van Bestuur. Indien 1/20 van de Werkende Leden verzoekt een punt op de 
agenda te plaatsen is de Raad van Bestuur hiertoe verplicht. 

 

§3. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 
samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders alsook op verzoek van 
minstens 1/5 van alle Werkende Leden. De uitnodiging wordt minstens 21 dagen voorafgaand aan de 
datum van de Buitengewone Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per e-mail of per 
gewone post op het nummer of adres dat het Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW. 

 

Art. 15. §1 Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien.  
 

§2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de Werkende Leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de Werkende 
Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede Algemene Vergadering worden 
bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de 
meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking 
heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een 4/5 van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. 

§3. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden indien 2/3 van de Werkende 
Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt 
goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. 

 

§4. Werkende Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Werkende 
Leden worden vertegenwoordigd.  

 

§5. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 
van de Werkende Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. 

 

§6. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Art. 16. Elke wijziging van de statuten dient binnen de drie maand neergelegd te worden op de griffie 
van de rechtbank van Koophandel, die dan alle nodige documenten doorstuurt naar het Belgisch 
Staatsblad ter publicatie. 

 

Art. 17. Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt en ondertekend door de voorzitter 
van de VZW. Deze notulen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en bewaard in een 
notulenregister op de maatschappelijke zetel. Werkende Leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen 
overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. 
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   HOOFDSTUK V.—Raad van Bestuur 

 

Art. 18. §1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen. Het 
aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Werkend Lid is van de 
vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Werkende Leden heeft, mag 
de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan, tot de dag van de gewone Algemene 
Vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan drie Werkende Leden zijn. 

 

§2. In de Raad van Bestuur moeten verschillende literaire genres vertegenwoordigd zijn. 

 

§3. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar. 

 

§4. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter die de taken zal vervullen die horen bij 
deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van zijn verkiezing. 

 

§5. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover 
beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. 
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te 
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 

 

§6. De bestuurders kunnen worden vergoed voor het uitoefenen van hun mandaat. De vergoedingen 
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De kosten die de bestuurders maken in het kader van 
de uitoefening van hun bestuursmandaat worden eveneens vergoed. 

 

Art. 19. §1 De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter zo dikwijls als het belang 
van de vzw het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. 
De oproepingsbrief bevat plaats, datum en uur van de vergadering. 

 

§2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid door de 
Ondervoorzitter, resp. de Secretaris. Zo nodig kan ter vergadering een voorzitter ad hoc worden 
aangewezen voor de duur van die vergadering. 

 

§3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van 
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking 
van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

 

§4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris 
van de VZW. Deze notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en bewaard in een 
notulenregister op de maatschappelijke zetel. Werkende Leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen 
overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. 

 

Art. 20. §1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de 
bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoort, moet hij dit melden aan de andere bestuurders voordat 
de Raad van Bestuur een besluit neemt. 

 

§2. De bestuurder met een tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

 

Art. 21. §1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die 
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de bovengenoemde wet de Algemene Vergadering exclusief 
bevoegd is. 

 

§2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan 
derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt 
wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 
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§3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere 
derden niet-bestuurders, zonder dat de overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen 
beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 
bepaalt de modaliteiten van deze overdracht schriftelijk middels een huishoudelijk reglement. Telkens het 
huishoudelijk reglement wijzigt, wordt dit door de Raad van Bestuur ter bekrachtiging voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering. Deze laatste kan met gewone meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen, wijzigingen aanbrengen. 

 

Art. 22. §1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten 
rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de 
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vzw in en 
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waaronder de 
voorzitter of de ondervoorzitter resp. de secretaris. De grenzen van de bevoegdheden worden afgebakend 
in het huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 

§2. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van 
de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun 
verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt 
inzake lastgeving. 

 

Art. 23. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt 
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel 
en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden 
bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW 
vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de 
omvang van hun bevoegdheden. 

 

 

  HOOFDSTUK VI.-Dagelijks Bestuur 

 

Art. 24. §1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris van de Raad 
van Bestuur. Zij verrichten alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de algemene 
gang van zaken van de VZW te verzekeren, zowel wat betreft intern bestuur als externe 
vertegenwoordiging,  en die wegens hun minder belang, het optreden van de Raad van Bestuur niet 
vereisen. De leden van het Dagelijks Bestuur handelen gezamenlijk als college. De precieze modaliteiten 
worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

 

§2. De benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar 
gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en van 
een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. 
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder 
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

 

  HOOFDSTUK VII. - Adviesraad 

Art. 25. De adviesraad bestaat uit adviseur-experts die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur, 
maar die de Raad van Bestuur vanuit hun expertise over bepaalde thema’s adviseert. De leden van de 
Adviesraad worden aangeduid door de Raad van Bestuur en zullen ad hoc worden samengeroepen 
wanneer de Raad van Bestuur hun advies nodig heeft. De adviezen en studies die voortkomen uit dit 
overleg worden bezorgd aan de Raad van Bestuur. 

 

 

  HOOFDSTUK VIII. –Aansprakelijkheid 

 

Art. 26. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen 
van de VZW. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 
vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en de 
statuten en zijn ze aansprakelijk voor tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur. 
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  HOOFDSTUK VIII.—Financiering en boekhouding 

 

Art. 27 De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door lidgelden van Werkende en 
Toegetreden Leden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen 
in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de 
vereniging te ondersteunen alsook ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de 
vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 

 

Art. 28. §1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 

§2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van bovengenoemde wet en 
de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 

 

§3. De jaarrekening wordt neergelegd in een dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van 
Koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies van de bovengenoemde wet. Voor zover van 
toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 17, §6 van de bovengenoemde wet. 

 

§4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van 
begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 

 

  HOOFDSTUK IX.—Ontbinding 

 

Art. 29. §1 De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen 
m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De 
samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. 

 

§2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld 
in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is 
overeenkomstig artikel 23 in bovengenoemde wet. 

 

§3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een 
vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. 

 

§4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de 
bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging 
zonder winstoogmerk met gelijkaardig of aanverwant doel. 

 

§5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief 
worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de bovengenoemde wet en de uitvoeringsbesluiten 
daaromtrent. 

 

Art. 30. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, 
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, toepasselijk. 

 

II. Benoeming nieuwe / ontslag bestuurders. 

 

Op de Algemene Vergadering van 26 maart 2014 werden de heren Toon Horsten en Paul Verrept 
benoemd tot bestuurlid. 

Op de bovengenoemde Algemene vergadering nam de heer Marc Reugebrink ontslag als bestuurslid. 
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Op 30 juni 2014 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld: 

 

NAAM WOONPLAATS GEBOORTEDATUM EN -PLAATS  

Patrick De Rynck Casinolaan 34, 3018 Wijgmaal 15-03-1963,Poperinge   

Ignace Cornelissen De Merodelei 233, 2300 Turnhout 16-02-1960, Turnhout  

Lies Van Gasse Grotesteenweg 273, 2600 Berchem 07-10-1987, Sint-Niklaas  

Vanlierde Kirstine Moerheide 131, 9220 Hamme 08-11-1977, Gent  

Van der Perre Katrien Auguste Marcelstraat 27, 9300 Aalst 20-05-1972, Aalst  

Nielandt Dirk Koningin Astridplein 26, 9150 Kruibeke 05-08-1964, Vilvoorde  

Hilde Van Cauteren Damstraat 104, 9220 Hamme 10-03-1967, Hamme  

Leen Huet Gildenstraat 7, 3000 Leuven 01-10-1966, Hoogstraten  

Toon Horsten Begijnhof 16, 2320 Hoogstraten   

Paul Verrept Korte Lozannastraat 35, 2018 Antwerpen 12-03-1966, Deurne  

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


