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Gemeente van Jehovah's Getuigen te Oudenaarde
9700 Oudenaarde
Identifi catienummer : 27837,/86
OVERLIIDEN * BENOEMINGEN
RAAD VAN BEHEER

Uit het register der beraadslagingen van de gewone algemene
v€rgadering van 12 september 2002,werd het volgende uitgetrokken:
Door het overlijden van de secretaris, de heer Noppe Albert,
loodgieter, Weverstraat 29, 9700 Oudenaarde, dringèn zich de
volgónde beslissingen op :
1. Worden aanvaard als nieuwe werkende leden:
Depaepe
Henry arbeider, J. Claerhoutstraat 32, 8570 Anzegem,
*
Belg.
De Wolf Nathan, houtbewerker, Tlvollistraat ll7, 9700 Oudenaarde, Belg.
Maes Marc, houtbewerker, Rovorst 46, 9660 Zegelsem, Belg.
2. Een nleuwe raad van beheer aan te stellen:
Voorzitter: Monsieur Marc, marktltramer, Broekestraat 68,
9667 Horebeke, Belg.
Secretaris: Maes Marc, voomoemd.
Schatbewaarder: Sabbe Pierre, posthediende, R. De Preesterstraat 150, 9700 Oudenaarde, Belg. Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Monsieur Marc,
voorzitter.
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STATUÏEN
De ondergetekenden:
Jos Hendrix, DiJkstraat 5, te 3600 Genk, Belg.
Marcel Cuyvers, Winterslagstraat 7, bus 1, te 3600 Genk, Belg.
Mariette Olaerts, Geraertsstraat62 te 3600 Genk. Belgtsche.
Jan Liebens, Millerdries 48, 3770Millen-Riemst, Belg.
Jef Blokken, Mispadstraat 45, 3600 Genk, Belg.
Johan Nijs, Kempenhof 12 bus 25, 3500 Hasselt, Belg.
Jan Hendrix, Wenbergstraat 3, 3000 Genk, Belg,
z-ijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan de statuten de volgende zijn:
I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur
Artik€l l. De,vereni$ng wordt genoemd: u Wandelsportvereniging (afgekort : W.S.V.)-DiHeiknerlters D, v.z.w.
Art. 2. Haar maatschappeliike zetel is thans gevestigd te Genk,
Dijkstraat 5. De maatscháÈpeliike zetel kan woiden vórplaatst bii
beslissingvan de raad vanbbstiur naar iedere andere plaás binneri
het gronágebied van de stad Genk.
Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II. Doel
Art. 4.- De vereniging heeft tot doel het georganiseerdwandelen
te bevorderendoor:
a) het zelf organiseren van wandeltochten;
ó) de actieve deelname aan georganiseerde wandeltochten;
c)-alle mtddeJen aan te wenden die tot de verwezenllildng van dit
doel
rechtstreeks of onrechtstreeks btjdragen.
Deze nieuwe v.z.w. zal alle activiteiten verder zetten van de
bestaande feitelijke vereniging en hetzelfde doel nastreven.
v.z.w.-As.B.L 2002
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III. Vennoten
Art. 5. De vereniqing bestaat uit effectieve of actieve leden en
niet effectieve of pássíeve leden. Tot de actieve leden worden
gerekend de oprlchters, die deze oprichringsakte ondertekenen,
álsook diegeneri die opgenomen woráen als iÍd van de vereniging.
De actieve leden zetelen in de algemene vergadering.
De actieve leden worden ook werkende leden genoemd, Hun
opname en uittreding of uitsluitins uit de vereniein! wordt hierna
gèregeld. De opnam*e, uittreding"en uitsluiting"vaï de passieve
leden, ook de riandelende leden-qenoemd, woidt gereg€la in een
reglement van inwendige orde, dai-bij eenvoudige m*eerderheidvan
stemmen zal aangenomen worden door de algemene vergadering.
Art. 6. Iedere persoon die wenst toe te treden als actief lid van
de verenigilg móet een schriftelijke aanvaag richten tot de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist bii
eenvoudige meerderheid van stemmen over de toetreding. Dezè
toetreding zal kenbaar gemaakt worden op de eerstvolgenile algemene vergadering.
Art. 7. De actieve leden ziin wiJ-zic-h
wij zich oop ieder oqenblik uit de
verenrgrng
vereniglng terug
rerug te
re trekken
BeKKen door sóhriftelijlr
scnrtnelu hun on-tslagte_geve_n
aan de voorzitter. Deze laatste zal dit meld en op de eerstvolgende
raad van bestuur.
_ De uitsluiting van een actief lid kan slechts uitgesproken worden
door de algemenevergadering met een meerderhe*idïan twee derde
der aanwezige stemmen.
De raad van bestuur mag, tot de beslissing van de alqemene
vergadering, de leden schor:en die zich schuláig zouden'hebben
gemaakt aan een enrstige inbreuk op de statuten of op de wetten
ív.m. de eer of de welle-vendheid. '
Art. 8. Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een oritslagnemend, uÏtgesloten of overleden lid,
kunnen geen enkel recht iioen gelden op het maatschappel$kbezit.
tV. Algemene vergadering
Art. 9. De algemene vergaderilrg wordt samengesteld uit alle
actieve of effectiéveleden. Zíi wordivoorsezeten doór de voorzitter
van de raad van trestuur en-bti ontstentànis van dez.elaatste door
de ondervoorzitter of door eeri ander lid van de raad van bestuur
met de hoogste dienstanciènniteit.
Ar!:- 10. De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit
dewelke
haar toegekend zijriin de vlz.w.-wet.
Art. 11. De actieve leden worden uitgenodigd op de algemene
vergadering door de voorzitter van de ráad vaí beítuur.
Elk lid kan, ln qeval van belet, een schrifteliike volmacht seven
aan een ander lidvan de algemene vergadering om hem,/hïar te
ver-tegenwoordigen.
Men kan aldus maxlmaal over één volmacht beschikken,
Aan _de uitnodiging voor de algemene vergadering zal een
gestandaardiseerdvolË'rachtformuliei gehecht woïrden.
De uitnodigingen worden Aedaan bii een schriiven dat tenminste
acht dagen vóóide vergaderïng dientïerstuurd te worden.
De uitnodiging maakt melding van de agenda.
Een iaarliikse algemene statutaire verÉaderins zal plaatsvinden
op de datuó hiertóe bepaald in het regleïnent vín inw:endige orde,
in principe de vierde diirsdag van febíuari.
De raad van bestuur kan steeds een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. Dit is eveneens-mogelijk -indien
lenminste één vijfde van de leden erom verzoekt.
Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de actieve leden op de agenda geplaatst te worden.
Art. 12. Alle actieve leden hebben op de alqemene verÉadering
geliik stemrecht. De beslissingenwordeir genoËen
met eerivoudieË
*
meèrderheid van de tegénwoordige of verteqenwoordigde
sternmen, behalve in de gevallen wárin er ander:s wordt o-ver
beslist door de wet of ondórhavige statuten.
In qeval van stakinÉ der stemmen is de stem van de voorzitter of
van de bestuurder diË hem vervangt, doorslaggevend.
Art._13. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de
statuten, overeenkomstis het bepaalde in het artikel 28 van de wet
van27 jwn 1921betreffeíde de verenigingen zonder winstoogmerk.
1477
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. Art., 14. De beslissingen van de algemene vergadering worden
rngescnreven in een register van de notulen die ondeftekend
worden door de voorzittér en een bestuurder.
,,Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar
alle leden er zonder verplaatsing lrzrge kunneirïan nemen.
De beslissingcn ?u!gn eventueel per brief ter kennis gebracht
worden van belanghebbendederden.
ledere wijáging van de statuten moet gepubliceerd worden
binnen de maand in de bijlage tot het Belgsc[ Staatsblad.
. Dit geldt eveneensvoor de benoeming, het ontslag of de herroeplng van bestuurders.
V, De raad van hstuur
+1t. 15, De vercniging wordt bestuurd door een raad, samenqesteld uit minstens 5 bestuurders, die benoemd worden en herroónbaar zijn door de algemene vergadering en gekozen worden dobr
de actióve leden.
De raad.beslist geldig van zodra de helft plus eén van zijn leden
aanwezig is.
Art., 16. De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 iaar. Bii het
tussentijds openvallen van een mandaaï \^{ordt' ed;
bestuurder benoemd om het mandaat van diegene die hij vervangt
"i"ir*u
te beêindigen.
De tdttredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art. 17. De raad benoemt onder zlin leden een voorzitter, een
ondêrvoorzitter, een schatbewaarder eir een secretarls.
Eveneens kan de raad andere functies benoemen,
Bij belet van de vooÍzitter, worden ziin functies waarcenomen
door de ondervoorzltter of de oudst áanwezige bestuïrder in
dienstanciënniteit.
Art. 18. De beslissingen van de raad van bestuur worden
genomen met de meerderheid der stemlnen van tegenwoordiEe of
vertegenwoordigde bestuurders.Bii staking van sterímen is deïtem
van de voorzitter of van de bestuuider die hem vervangt doorslaggevend.
Art. 19, De raad van bestuur heeft de meest uitqestrekte machten
om de vereniging te beheren en te besturen.
Art. 20. De raad van bestuur kan onder ziJn verantwoordeltJkheid,het dagelijks beheervan de-vereniging ovËrdragenaan één v"an
zrjn teoen oÍ aan een ancler al dan niet vennoot.
Art. 21. De bestuurders nemen, in uitoefening van hun functie,
geen enkele perso-onlijkeverplichting op zich en Ziln slechts veranti
woordelijk voor de uitoet'ening van hun mandaat.
Dit wordt kosteloos wa:ugenomen.
Art. 22. De raad van bestuur vergadert in principe eenmaal oer
maand, met name op de vierde dinídag van êlke niaand.
De frequentie en h-e! tijdstip van dezc vergadering kan in het
reglement van inwendige orde gewijzigd worilen.
VI. Het reglement van inwendige orde
. Art. 23. Ee_nre_glementvan inwendige orde kan door de raad van
b€stuur aan de algemene vergadering voorgelegd worden.
Wijzigingen kunnen door de algemenevergaderinq aan dit reslement aangebrachtworden met eeí eenvoudi{e meerilerheid van"de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
VII. Diverse bepalingen
A_rt. 2t Het dienstjaar begint op I Januari om te eindigen op
3l december.
Bij uitzo-nderingzal het eerstedienstjaar aanvangenop I juni 2001
om te eindigen op 31 december2002.Art. 25. De rekeningen van het afgelopen dienstiaar en de besroting van het volgencl dieruriaar Zullèn iaarliilis onderwoóen
worden aan de goeilkeuring vair de gewoneàlgeËlene versaderine.
die zal gehouden worden o[ de Odeáirudae vàir de maaniffebruaÉ
van ieder jaar of.de onmiddell$k daaropvólgende dag, indien die
oag oP een leestdag valt.
fut. 26. De algenrene vergaderinÉ zal êén of meer commissarissen.aanwijzen,-belastmet de veri_fióatievan de rekeningen van de
vereniging en het overleggen van een jaarverslag.
Hij,zztj worden benoemd van jaar tot jaar en zijn herkiesbaar.
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Art. 27. Bij ontbinding van de vereniqing wiist de alsemene
vergadering één ofmeerdère vereffenaarsaán, bepaalt hun m"achten,
als,o..ok,
de.beslemming die aan het netto actÍef van het maatschappelijk bezit zal gegevón worden.
Deze_bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgriipen ten
voordele van een vereniglng-met gelijkaardig doê|, deÈefiie even_
eens een DetÍrngetozedoelstelling behartigt.
Deze beslissingen,alsmede de naam, het beroep en het adres van
de vereflenaars zullen in de bijlagen tot het Bagiscn Staatsbladgepubllceerd worden.
Art. 28. De algemene vergadering heeft heden tot bestuurders
ver$ozen:
Marcel CUYVERS. Mariette OLAERTS, Jan
_ _lol_-tlnNpnlX,
LIEBENS, Jef BLOKKEN, Johan NUS en Jan HENDRIX
De algemene vergadering heeft tot commissarlssenverkozen:
Jef BLOKKEN en Marcel CUWERS.
De bestuurders hebben aangesteld als:
Voorzitter: Jos Hendrix, Dijkstraat 5, te 3600 Genk, Belg.
Ondervoorzitter: Marcel Cuyvers, Winterslagstraat 7, bus 1, te
3500 Genk, Belg.
, Schatbewaarder : Mariette Olaerts, Geraertsstraat 0l te 3600 Genk,
Belgische.
Secretaris: Jan Uebens, Millerdries 49,9770 Milten-Riemst, Belg.
Verantwoordeliike verkoop : Jef Blokken, Mispadstraat 45,
3600 Genk, Belg. "
ledenadministratie:
Johan
Nijs,
,. Verantwoordelijke
Kempenhof 12 bG 25, 3500 Hasselt, Belg.
. Velqrtl:v^o^grqelijkealgemene organisarie : Jan Hendrtx, Wenbergstraat 3. 3600 Genk, BeIg.
Genk, 13juni 2002.
(Volgen de handtekeningen.)
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Experts-Comptables unlversels sans Frontières
Avenue Louise 342. bte 7
1050Bruxelles
Numéro d'identification : 2tB5S/ L00L
STATUTS
Les soussignés:
l. M. Eric DELESALLE, expert-comptable, domictlté boulevard
Bineau 172, à F-92200Neuilly-sur-Seinó, de nationalité frangaise.
2. M. Guy KAHN, expert-comptable, domicilié rue du
Roetaert 46, à 1180Bruxelles. de nationalite belge.
3. M. Paul LURKIN, réviseur d'entreprises, domicilié chaussée
d'Alsemberg 700, à 1180Bruxelles, de na'tionalité betge.
4. M. Olivier KAHN,
expert-comptable, dorntcilié rue
Termeulen 54-56,à 1640Rhode-Sáint-Genèie,de nationalité belge.
5. M. Anthony FLORIZOONE. expert-comptable, domicilié
avenue De Ridder 74, à 1780Wemmel. de nationàlité belge.
6. M. René BEELDENS,expert-comptable, domicilié Watertorenstraat 51, 1600Sint-Pieters-Leàuw de irationalité belge.
_7.M. Jean-PieneRIQUET, fiscaliste agrééet comptable IpC, domicilié rue Arnould Lanciers 17, à 622l SainfAmand, de nationalité
belge,
ont convenu de corutituer une associationsans but lucratif, dont ils
ont arrêté les statuts comme suit:
TITRE I*. -

Dénomination, siègesoctal durce

Article lu'. Lassociation est dénommée < Experts-Comptableset
Comptables universels sans Frontières >.
Art. 2. Son siège est établi à 1050 Bruxelles, avenu€ Louise 347,
bte 7, à 1050Bmxelles. Il puut être transféré par décision du conseil
d'admÍnistration dans tout autre lleu. Toute modificailon du siège
social doit êhe publiée dans le mois de sa clate, aux annexes au
Moniteur- belge Lassociation peut établir des sections, comités,
succursalesou dépendancesen tout autre endroit de Belgique ou à
l'étranger par simple décision du eonseil d'administratidn.-

