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Ondernemingsnr : 0864.295.833
Benaming
(voluit) : FEDERATIE VAN BELGISCHE VERENIGINGEN VAN EXPERTS
(afgekort) : FEBEX
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Noordstraat 76
1000 Brussel
België
Onderwerp akte : Benaming,Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging van de benaming
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de naamgeving van de onderneming/vereniging:
Nieuwe maatschappelijke benaming in het Frans "Fédération Belge des Associations d'Experts".
Deze is actief vanaf 24/09/2018.
Nieuwe maatschappelijke benaming in het Nederlands "Federatie van Belgische Experten Verenigingen".
Deze is actief vanaf 24/09/2018.
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
De bijzondere Algemene Vergadering van 24/09/2018, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten als volgt te wijzigen:
NAAM
Artikel 1.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Federatie van Belgische Experten Verenigingen Fédération Belge des Associations d'Experts, afgekort FEBEX.
DOEL
Artikel 2.
De Federatie heeft tot doel :
1. het verenigen van alle expertenverenigingen, die als hoofddoel hebben een vereniging van deskundigen,
experts, gerechtsdeskundigen en/of beëdigde experts te zijn;
2. de morele en materiële belangen, gemeenschappelijk aan alle aangesloten verenigingen te verdedigen en te
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bevorderen;
3. de middelen te zoeken die de problemen in verband met hun beroepsactiviteiten kunnen helpen oplossen;
4. de professionele, economische en sociale problemen betreffende de gemeenschappelijke activiteiten van de
deskundigen te bestuderen;
5. de initiële en permanente vorming van de deskundigen te bevorderen;
6. de erkenning en de bescherming van de titel van deskundige te bevorderen;
7. de kwalificatie van de deskundigen die lid zijn van de verenigingen te harmoniseren, rekening houdend met
de specifieke kenmerken van de verenigingen en beroepen die erin vertegenwoordigd zijn;
8. op regionaal, communautair, federaal en internationaal niveau de verenigingen die aangesloten zijn te
vertegenwoordigen bij de overheid, de andere organisaties, de internationale instellingen in het algemeen, bij
elke openbare of privé-instelling, die de gemeenschappelijke activiteitsgebieden van haar leden kan
aanbelangen;
9. de werking van de aangesloten verenigingen op elkaar af te stemmen;
10. het oprichten van en/of het deelnemen aan alle instellingen met een gemeenschappelijk professioneel of
sociaal belang;
11. in het algemeen de gemeenschappelijke doelstellingen van de aangesloten verenigingen na te streven op
gewestelijk, communautair, federaal en internationaal vlak;
Zonder afbreuk te doen aan onderhavige statuten, zal iedere vereniging die lid is, in haar eigenheid, al haar
middelen en vermogens om haar doelstellingen te bereiken behouden.
De aangesloten verenigingen beschikken over hun eigen statuten waarvan de doelstellingen niet strijdig mogen
zijn met de huidige statuten.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Artikel 3.
De maatschappelijke zetel van de Federatie is gevestigd te 1000 Brussel, Noordstraat 76.
Hij kan naar elke andere plaats in het land overgebracht worden bij beslissing van de Algemene Vergadering.
De Federatie is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
DUUR
Artikel 4.
De Federatie werd opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ten allen tijde ontbonden worden.
TOETREDING - ONTSLAG – SCHRAPPING
Artikel 5.1.
De Federatie kan uit effectieve en toegetreden leden bestaan. Enkel de effectieve leden beschikken over de
volheid van lidmaatschap en hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De toegetreden leden genieten
van de dienstverlening van de federatie en hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
De verenigingen die lid zijn, zijn autonoom in de Federatie binnen de grenzen van de onderhavige statuten.
De stichtende verenigingen waren de eerste effectieve leden van de Federatie.
Een kandidaat-effectief lid moet op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering worden
aanvaard.
Een kandidaat-toegetreden lid wordt door de Raad van Bestuur aanvaard.
De Federatie zal te allen tijde uit ten minste drie effectieve leden bestaan.
Art. 5.2.
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Het maximum bedrag van de ledenbijdrage of van de stortingen ten laste van de effectieve leden wordt bepaald
op 10.000 euro. Het lidgeld wordt berekend a rato van het aantal experts binnen de aangesloten
expertenvereniging.
Art. 5.3.
De verenigingen, die hun toetreding vragen, zullen op het secretariaat van de Federatie het volgende moeten
neerleggen:
1. een schriftelijke aanvraag gericht aan de voorzitter;
2. de notulen van het bevoegde orgaan van een vereniging dat om toetreding verzoekt;
3. twee voor eensluidend verklaarde exemplaren van de statuten;
4. twee exemplaren van hun ledenregister.
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De Raad van Bestuur beschikt over de volle bevoegdheid om elke vraag tot toetreding als toegetreden lid toe te
laten, uit te stellen of te weigeren zonder dat zij gehouden is de redenen van haar beslissing kenbaar te maken.
Art. 5.4.
De toetreding van een nieuwe vereniging tot de Federatie wordt uitgesproken voor de duur van de Federatie.
Deze vereniging mag echter haar ontslag schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur, doch blijft gehouden aan
alle verbintenissen aangegaan vóór dit ontslag.
Art. 5.5.
Elke vereniging die effectief of toegetreden lid is, wordt als ontslaggevend beschouwd :
- indien zij door de Algemene Vergadering vastgelegde bijdragen niet betaalt op de vervaldagen;
- indien zij leden aanvaardt of in stand houdt die in strijd zijn met de gemeenschappelijke regels van
deontologie en ethiek zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.
De vervallen bijdragen blijven in elk geval verschuldigd voor de periode die het ontslag voorafgaat, welke ook
de reden van intrekking van de hoedanigheid van lid moge zijn.
Een vereniging die effectief of toegetreden lid is kan geschrapt / uitgesloten worden door een beslissing van de
Algemene Vergadering met de meerderheden bepaald in artikel 9.9, op voorstel van de Raad van Bestuur,
meer bepaald indien zij de statuten of de voorschriften van de Federatie niet naleeft, volgens een schriftelijk en
met redenen omkleed advies van de Tuchtraad (zie infra 8.2).
De geschrapte vereniging kan binnen de zestig dagen vanaf het besluit tot schrapping door de Algemene
Vergadering een aanvraag doen tot herziening van de zaak. Zij zal hiervoor een aangetekend schrijven richten
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een Algemene Vergadering zal bijeen geroepen worden binnen
een periode van 3 maanden vanaf verzending van het aangetekend schrijven. Een beslissing van schrapping
kan enkel het voorwerp van één enkel beroep uitmaken.

DE ACTIEMIDDELEN
Art. 6. - De Federatie beschikt onder meer over de volgende actiemiddelen:
1. de oprichting van studiecommissies;
2. de permanente beroepsvorming en opleiding door het aanwenden van pedagogische middelen onder elke
vorm;
3. alle studies, uitvoeringen en hervormingen van sociale, economische, administratieve en wetgevende aard
betreffende het deskundig onderzoek en de activiteit van de deskundige;
4. de oprichting van diensten voor administratieve raadpleging en juridische documentatie tot dewelke de leden
zich kunnen wenden;
5. het publiceren van verslagen en tijdschriften, het uitgeven en steunen van alle werken betreffende het
beroep;
6. het deelnemen aan en organiseren van alle nationale, Europese of internationale manifestaties die de
doelstellingen van de Federatie nastreven;
7. het onderzoek, de studie, het voorstellen van alle dekkingsmiddelen inzake bijstand, veiligheid, gerechtelijke
bescherming bij de beroepsmatige uitoefening van de activiteit van deskundige;
8. de mogelijkheid om in rechte op te treden om de belangen van het beroep en van haar leden te verdedigen.
De Federatie mag alle activiteiten ondernemen die deze doelen kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook doch
slechts op bijkomende wijze handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan
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het doel waarvoor zij werd opgericht.
Deze acties zullen in alle stadia voortgezet worden in nauwe samenwerking met de overheid of privé-instanties,
evenals alle andere acties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voornoemd
maatschappelijk doel van de Federatie en die van aard zijn er de uitbreiding of de ontwikkeling van in de hand
te werken, meer bepaald alle overeenkomsten met openbare of privé-instellingen aan te gaan die hetzelfde
doel nastreven.
DE ORGANEN VAN DE VERENIGING
RAAD VAN BESTUUR
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Art. 7.1.
De Federatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie leden, benoemd door de
Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering slechts drie leden telt, bestaat de Raad van Bestuur
uit slechts twee leden. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de
Algemene Vergadering.
Zij worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de verenigingen, die effectieve leden zijn; een verenigingeffectief lid kan maximum over één enkel mandaat van bestuurder beschikken.
Onverminderd hetgeen bepaald in de vorige alinea, geldt een uitzondering voor de secretaris-generaal en voor
de penningmeester. De secretaris-generaal en de penningmeester kunnen aangesteld worden als tweede
vertegenwoordiger van een aangesloten vereniging.
Indien de secretaris generaal en de penningmeester leden zijn van een vereniging reeds vertegenwoordigd in
de Raad van Bestuur fungeren zij automatisch als plaatsvervanger. Bij aanwezigheid van de vertegenwoordiger
van hun vereniging in de vergadering van de Raad van Bestuur dienen zij zich te onthouden zodat er maar één
stem is per vereniging.
De Raad van Bestuur verricht of houdt toezicht op alle handelingen van bestuur en beheer die noodzakelijk zijn
voor de goede werking van de vereniging, rekening houdend met de door de Algemene Vergadering gestelde
doelstellingen, binnen de grenzen van de goedgekeurde budgetten. Hij beschikt over alle bevoegdheden die
door onderhavige statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden
voorbehouden.
Hij kan onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en bepaalde bevoegdheden aan een of meerdere personen,
al dan niet bestuurder, toekennen.
Art. 7.2.
Elk mandaat van een bestuurder geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter en een plaatsvervangend
ondervoorzitter. De secretaris-generaal en de penningmeester kunnen plaatsvervangers zijn. De Raad van
Bestuur kan verder elke functie kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.
Art. 7.3.
De Raad van Bestuur vergadert zo vaak hij dat nodig acht, op bijeenroeping door de voorzitter of op verzoek
van drie bestuurders en tenminste twee maal per jaar. De Raad van Bestuur moet bijeengeroepen worden
indien minstens 3 bestuurders dit vragen.
Hij vergadert op de zetel van de vereniging of op elke andere plaats die in de oproeping vermeld wordt.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de eenvoudige meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich bij volmacht door een andere bestuurder (of zijn
plaatsvervanger) laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
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Deze beslissingen worden opgenomen in een register en bewaard op het secretariaat van de vereniging.
De Raad van Bestuur leidt en controleert het bureau en stelt het huishoudelijk reglement op, dat ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering moet worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur kan beslissen technische commissies op te richten en studiegroepen goed te keuren.
Art. 7.4.
De voorzitter is de officiële vertegenwoordiger van de Federatie. In geval hij tijdelijk verhinderd is, wordt hij
vervangen door één van de ondervoorzitters. In geval hij langdurig verhinderd is zal de Raad van Bestuur een
interim-voorzitter aanduiden die het ambt zal kunnen uitoefenen tot het einde van de termijn van de verhinderde
voorzitter.
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Art. 7.5.
Het mandaat van bestuurder en/of van lid van het bureau eindigt door overlijden, ontslag, afzetting door de
Algemene Vergadering en bij afloop van het mandaat.
De bestuurders kunnen afgezet worden door de Algemene Vergadering, die haar beslissing neemt met
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij vacature in de loop van een mandaat, stelt de Algemene Vergadering, op een buitengewone zitting, op
voorstel van de Raad van Bestuur, voorlopig een vervanger aan, die het mandaat van diegene die hij vervangt
afmaakt.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit
ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire
minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene
Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem
daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
Art. 7.6. – De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit.
DIRECTIECOMITE EN TUCHTRAAD
Art. 8.1.
Het Directie Comité bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de secretaris-generaal en de
schatbewaarder.
Het Directie Comité richt zich naar de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur. Het kan bovendien adviezen of suggesties formuleren aan de Raad van Bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, is de
vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die
alleen kan handelen, of door de secretaris-generaal, één van de ondervoorzitters en de penningmeester, die
gezamenlijk moeten handelen.
De ambtsbeëindiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de secretaris-generaal, de ondervoorzitters of
de penningmeester kan geschieden op vrijwillige basis door de gemachtigden zelf door een schriftelijk ontslag
in te dienen bij de Raad van Bestuur, of door afzetting door de Raad van Bestuur.
Op de vergaderingen kan het Directie Comité voorzitters van de commissies en alle andere personen, waarvan
de aanwezigheid gerechtvaardigd is, uitnodigen en zich door hen laten bijstaan.
Het Directie Comité vergadert op bijeenroeping van de voorzitter van de Raad van Bestuur, en telkens het
belang van de Federatie dit vergt.
Art. 8.2.
De Tuchtraad bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, één van de ondervoorzitters en de voorzitter
van de Commissie Kwaliteit en Aanvaarding
De Tuchtraad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter van de Raad van Bestuur en oordeelt over de
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mogelijke inbreuken van de leden ten opzichte van de statuten, het Reglement van Inwendige Orde en/of de
deontologische beroepscodes. De tuchtraad adviseert de Algemene Vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Art. 9.1.
De Algemene Vergadering zal jaarlijks plaatsvinden, en daarop zullen alle effectieve en toegetreden leden van
de vereniging worden uitgenodigd, met ten hoogste één vertegenwoordiger van elke vereniging en zijn
plaatsvervanger.
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De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. Zij
wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door één van de ondervoorzitters.
De plaats en de datum van elke Algemene Vergadering zullen bepaald worden door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering is het opperste orgaan van de Federatie.
De volgende punten zijn voorbehouden aan haar bevoegdheid:
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 de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
de definitie van de toetredings- en toelatingscriteria van de leden;
het bepalen van het bedrag van het toelatingsrecht (dossierkosten) en van de jaarlijkse bijdrage van de
effectieve en toetredende leden;
het vaststellen van de doelstellingen van het nieuwe boekjaar.
Art. 9.2.
De agenda van deze vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur, op voorstel van de voorzitter en
de secretaris-generaal.
De bijeenroeping geschiedt per brief of e-mail, ten minste 14 dagen voor de Algemene Vergadering.
Art. 9.3.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de vzw-wet een strenger quorum voorziet.
Indien het quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen een termijn van ten
vroegste 15 dagen, volgens de modaliteiten van de bijeenroeping voorzien in artikel 9.2, en deze kan dan
geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elk lid met stemrecht kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid met
stemrecht en houder van een schriftelijke volmacht. Elk lid met stemrecht kan slechts houder zijn van één
enkele volmacht.
Alle stemmen betreffende personen worden uitgebracht met geheime stembiljetten. In gewone gevallen worden
de beslissingen slechts genomen met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden.
Art. 9.4.
De Algemene Vergadering beraadslaagt enkel over alle op de dagorde geplaatste aangelegenheden.
De beraadslagingen worden vastgelegd in notulen die opgetekend worden in een bijzonder register. Dit register
wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar het door de leden kan worden geraadpleegd.
Belanghebbende derden kunnen dit register eveneens raadplegen, na voorafgaande schriftelijke en unanieme
machtiging van de Raad van Bestuur, die in deze discretionaire beslissingsbevoegdheid heeft.
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Art. 9.5.
De jaarlijkse Algemene Vergadering aanhoort het verslag over het beheer van de Raad van Bestuur, over de
financiële en morele toestand van de Federatie en de verslagen van de commissarissen. Het jaarlijks budget,
voorgesteld door de Raad van Bestuur, wordt ter stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De
rekeningen van het voorbije jaar worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering die kwijting
geeft aan de bestuurders.
Art. 9.6
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur moet ook geschieden op verzoek
van tenminste één vijfde van de effectieve leden.
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Art. 9.7
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 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 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.
Art. 9.8.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van
het doel der vereniging vereist.
Art. 9.9.
Een meerderheid van 2/3e der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor het
uitsluiten van een effectief 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.
CONTROLE VAN DE JAARREKENINGEN
Art. 10.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan door de Algemene Vergadering tenminste één rekencontroleur
aangesteld worden voor een termijn van drie boekjaren, die het nazicht van de rekeningen van de
schatbewaarder tot opdracht zal hebben alsook het opstellen van een verslag bestemd voor de Algemene
Vergadering.
Op voorstel van de penningmeester kan eveneens beroep worden gedaan op een penningmeester-adjunct met
een adviserende functie zonder stemrecht op de Raad van Bestuur.
MIDDELEN
Art. 11.
De middelen van de Federatie bestaan uit :
1. de toetredingsrechten;
2. de jaarlijkse bijdragen van de leden, die niet meer dan tienduizend euro mogen bedragen;
3. de legaten en giften van hand tot hand of subsidies, onder voorbehoud van aanvaarding door de Raad van
Bestuur;
4. de opbrengst van de voordrachten en activiteiten die georganiseerd worden door de Raad van Bestuur
evenals de verkoop van publicaties en handboeken.
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ONTBINDING
Art. 12.
Enkel de Algemene Vergadering kan zich uitspreken over de ontbinding van de Federatie. Zij moet te dien
einde bijeengeroepen worden.
De Algemene Vergadering zal beslissen over de bestemming van de netto activa na vereffening en zal het
belangeloos doel bepalen waarvoor het bestemd zal worden.
Ter uitvoering van deze beslissingen zal diezelfde vergadering een vereffeningscommissie aanstellen
bestaande uit ten minste vijf leden en waar van rechtswege de voorzitter van de Raad van Bestuur en de
schatbewaarder deel van zullen uitmaken.
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HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - AFDELINGEN & COMMISSIES
Art. 13.
De Federatie kan zoveel afdelingen oprichten als nodig en die bestemd zijn om acties eigen aan een groep
leden, die één of meerdere specifieke activiteiten uitoefenen, mogelijk te maken.
De Federatie kan ook bestendige en tijdelijke commissies oprichten. De werkingsvoorwaarden van de
commissies en afdelingen worden vastgelegd in het Reglement van Inwendige Orde.
Het bestaan van een tuchtraad is verplicht. Hij moet bestendig zijn. Het Reglement van Inwendige Orde bepaalt
de werking van de Federatie, haar organen en de verhouding tot haar leden.
Art. 14.
Het Reglement van Inwendige Orde en de deontologische code, voorgesteld door de Raad van Bestuur, zullen
door de gewone Algemene Vergadering worden goedgekeurd op de wijze voorzien in het artikel 9.3.
SLOTBEPALING
Art. 15.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 26/03/2018
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
Bij beslissing van 26/03/2018 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders
aangenomen :
BUYSE William, Monshofstraat 32, 3950 Bocholt, geboren op 21/09/1942, te Gent (reden : ontslag)
BASTIJNS Philip, Haagbeuklaan 18, 2540 Hove, geboren op 18/01/1961, te Lier (reden : ontslag)
Bij beslissing van 26/03/2018 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :
VANCALBERGH Luc, Albert I laan 70 0102, 8620 Nieuwpoort, geboren op 18/05/1955, te Roeselare
De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :
Beke Joost, Deinse Horsweg 26, 9031 Drongen, geboren op 07/04/1962, te Zwevezele
De Ridder Carl, Baron Dhanislaan 10, 2000 Antwerpen, geboren op 05/04/1939, te Antwerpen
Martens David, Petrus Van Der Jeugdlaan 21, 9220 Hamme, geboren op 23/01/1970, te Gent
Stoot Suzanna, Guldenstraat 23, 2800 Mechelen, geboren op 04/05/1963, te Antwerpen
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Bladt Patrick, Sint-Annalaan 104, 1800 Vilvoorde, geboren op 08/03/1960, te Vilvoorde
Krickovic Dominique, Dokter Prieëlslaan 3, 9340 Oordegem, geboren op 28/05/1960, te Saint Mandé
Vancalbergh Luc, Albert I-laan 70 bus 1.02, 8620 Nieuwpoort, geboren op 18/05/1955, te Roeselare
De algemene vergadering van 26/03/2018 heeft immers tot bestuurders herbenoemd:
Beke Joost, Deinse Horsweg 26, 9031 Drongen, geboren op 07/04/1962, te Zwevezele
De Ridder Carl, Baron Dhanislaan 10, 2000 Antwerpen, geboren op 05/04/1939, te Antwerpen
Martens David, Petrus Van Der Jeugdlaan 21, 9220 Hamme, geboren op 23/01/1970, te Gent
Stoot Suzanna, Guldenstraat 23, 2800 Mechelen, geboren op 04/05/1963, te Antwerpen
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Bevoegdheden van de raad van bestuur :
De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de statuten of door de wet niet uit-drukkelijk aan
de algemene vergadering worden voorbehouden. Hij kan onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en
bepaalde bevoegdheden aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurder, toekennen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de eenvoudige meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop, is bij staking van stemmen de stem van de voor-zitter
doorslaggevend.
Gemachtigden (bevoegdheden van de gemachtigden en de wijze van uitoefenen ervan) :
De raad van bestuur van 26/03/2018 heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in functie
benoemd :
Voorzitter : Beke Joost, Deinse Horsweg 26, 9031 Drongen, geboren op 07/04/1962, te Zwevezele
Secretaris-Generaal : Krickovic Dominique, Dokter Prieëlslaan 3, 9340 Oordegem, geboren op 28/05/1960, te
Saint Mandé
Schatbewaarder : Bladt Patrick, Sint-Annalaan 104, 1800 Vilvoorde, geboren op 08/03/1960, te Vilvoorde
Ondervoorzitter: Martens David, Petrus Van Der Jeugdlaan 21, 9220 Hamme, geboren op 23/01/1970, te Gent
Ondervoorzitter: De Ridder Carl, Baron Dhanislaan 10, 2000 Antwerpen, geboren op 05/04/1939, te Antwerpen
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, is de
vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die
alleen kan handelen, of door de secretaris-generaal, één van de ondervoorzitters en de penningmeester, die
gezamenlijk moeten handelen.
Aldus opgemaakt en aangenomen op 26/03/2018
Te Brussel,
Beke Joost
Voorzitter
Neergelegd door Diesbecq Didier Roger, Lasthebber
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