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N° d'entreprise : 0461.140.374
Dénomination
(en entier) : Belgian Retriever Club
(en abrégé) : B.R.C.
Forme juridique : Association sans but lucratif
Siège : Rue des Combattants Français 16
7181 Seneffe (Arquennes)
Belgique
Objet de l'acte : Siège social,Démission, Nomination,Modification des statuts
Conformément au procès-verbal de l’assemblée générale du 24/02/2017, les modifications suivantes ont été
décidées :
Modification du siège social
Le siège social de la personne morale est transféré à dater du 01/05/2011 à l'adresse suivante :
2850 - Boom, commune de Boom, Kerkhofstraat 474.
Modification des statuts (traduction, coordination, autres changements)
De algemene vergadering van 1 mei 2011, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te
vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Belgian Retriever Club. De afgekorte benaming is: BRC .
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Kerkhofstraat 474, 2850 Boom en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt
zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel het behoud en de verbetering van de kwaliteiten van de Retriever-rassen te
verzekeren door een sterke verdediging van hun standaard en een waardering van hun natuurlijke aanleg en ze
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een grotere bekendheid te geven in België. Verder zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering
van het fokken en gebruiken van kwaliteitsrashonden.
Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel
waarvoor zij werd opgericht.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St Hubertus (K.K.U.S.H.) onder het nummer
620 waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt. Zij erkent de Conventie
van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het Pakt van 6 januari 1908 dat aan de basis ligt van de
leiding van de Belgische Kynologie. Zij verbindt er zich toe andere organisaties, niet aangesloten bij de
K.K.U.S.H. of het F.C.I., noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.
ARTIKEL 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 5
De vereniging telt effectieve en toegetreden leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend
toe aan de effectieve leden. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt
bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is
bepaald op vier. De leden ontvangen een clubblad en hebben recht op een verminderd inschrijvingsgeld op de
door de raad van bestuur goedgekeurde evenementen.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen
stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden kunnen worden
ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon van minstens achttien jaar oud die door de
raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard, rekening houdende met de bepalingen van artikel 9 van de
statuten. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij
het secretariaat van de vereniging.
ARTIKEL 7
Kandidaat - toegetreden leden richten hun aanvraag tot toetreding schriftelijk en gemotiveerd aan het
secretariaat van de vereniging. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding als toegetreden lid, rekening
houdende met de bepalingen van artikel 9 van de statuten.
De gewone toegetreden leden ontvangen een clubblad en hebben recht op een verminderd inschrijvingsgeld op
de door de Raad van Bestuur goedgekeurde evenementen. Ze beschikken niet over stemrecht op de Algemene
vergadering.
Verder worden als toegetreden lid beschouwd:
De bijleden, zijnde gezinsleden wonende onder één dak met een ander toegetreden lid. Zij hebben recht op
een korting op het lidgeld. Ze ontvangen geen clubblad, maar hebben recht op een verminderd
inschrijvingsgeld op de door de raad van bestuur goedgekeurde evenementen;
De ereleden, die op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd worden omwille
van de diensten die zij aan de vereniging hebben bewezen. Zij betalen geen lidgeld, ontvangen een clubblad en
hebben recht op een verminderd inschrijvingsgeld op de door de raad van bestuur goedgekeurde
evenementen. Ereleden maken geen deel uit van de algemene vergadering en mogen geen mandaat van
bestuurder opnemen.
ARTIKEL 8
Het lidgeld van de leden en toegetreden leden wordt jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering en is te
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voldoen vóór eind januari van elk jaar.
De jaarlijkse maximale bijdrage voor de effectieve leden bedraagt 100 EURO.
ARTIKEL 9
Elk lid en toegetreden lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad
van bestuur ter kennis worden gebracht.
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Kunnen uitgesloten worden, alle leden en toegetreden leden die een eerloze daad stelden of op enigerlei wijze
de belangen van de vereniging ernstige schade toebrachten. Alles wat betrekking heeft met kwesties van
nationaliteit, politiek, godsdienst, geloof of taalkwesties en hun discussies worden uitdrukkelijk verboden aan de
leden en toegetreden leden op alle vergaderingen, evenals publieke tussenkomsten indien zij op de ene of
andere manier de vereniging betreffen.
Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 32 van de statuten. De raad van bestuur kan een lid schorsen van de activiteiten van de
vereniging tot aan de beslissing van de algemene vergadering nadat de belanghebbende werd gehoord en de
nodige inlichtingen heeft verstrekt. Deze laatste zal per aangetekend schrijven hiertoe worden uitgenodigd.
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn
beslissing te moeten motiveren.
Personen die aangesloten zijn bij een kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of
aangesloten zijn bij een vereniging die door het F.C.I niet wordt erkend, kunnen geen effectief lid of toegetreden
lid worden of blijven van de vereniging, behalve indien ze hun ontslagbrief aan deze niet erkende vereniging
voorleggen. Een kopie van deze brief wordt naar de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw gezonden en
door haar bewaard.
Elk lid en toegetreden lid dat zijn lidgeld niet heeft betaald tegen 31 maart van elk jaar, wordt eveneens als
ontslagnemend beschouwd.
Met uitzondering van de beslissing tot uitsluiting van een lid door de algemene vergadering, kan een lid of
toegetreden lid door een strafbepaling getroffen en waarvan de werking zich beperkt tot de kring van de
vereniging, in hoger beroep gaan bij de Kynologische Raad van de K.K.U.S.H., indien hij/zij meent dat de
genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt. Dit beroep is in elk geval ontvankelijk, indien de vereniging de
uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. aanvraagt.
Een lid of toegetreden lid die getroffen wordt door een strafbepaling zal hiervan per aangetekende zending
verwittigd worden.
ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging,
en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum twaalf bestuurders
die gekozen worden onder de leden van de vereniging. Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het
aantal leden van de algemene vergadering.
Om als bestuurder in aanmerking te komen, moet men minstens twee jaar lid zijn van de vereniging.
De houder van het vergaderlokaal kan geen bestuurder worden.
ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Tussentijds benoemde
bestuurders worden slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
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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.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag,
door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door
overlijden.
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De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige
en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de
algemene vergadering.
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.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden
op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters en in geval van hun
belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al
de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze
bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig
besluit of van enige machtiging.
ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid,
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W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging.
De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een
penningmeester en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is,
kiezen. De functies van voorzitter, secretaris en schatbewaarder kunnen niet met mekaar gecombineerd
worden.
De functies in de raad van bestuur mogen geenszins waargenomen worden door leden van eenzelfde familie
verblijvend onder één dak.
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Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet
evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten
binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijke optreden van de voorzitter
of van de secretaris of van de penningmeester.
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.
ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid,
W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de
vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de
noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de
raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet
evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur
moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen
na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22
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De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur. In geval deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de oudste
van de aanwezige ondervoorzitters en in geval van hun belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene
vergadering.
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ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- 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 lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 24
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de
vereniging zulks vereist.
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de voorzitter of een door de raad van bestuur
aangeduide bestuurder.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de
kwijting van de bestuurders. Deze uitnodiging omvat minstens het verslag van de secretaris over het beheer
van de raad van bestuur en het financieel verslag van de schatbewaarder.
ARTIKEL 25
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen het eerste trimester van het boekjaar.
ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering
samen te roepen binnen de 21 dagen en ze te organiseren binnen de 30 dagen.
ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door
de voorzitter of een door de raad van bestuur aangeduide bestuurder. Alle effectieve leden moeten worden
opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door
de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet
eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden
ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur
overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit.
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De stemming is geheim in geval van stemming over personen of indien een lid het vraagt.
ARTIKEL 30: statutenwijziging
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.
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Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van
het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet
dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te
kunnen voorzien.
ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en
de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene
vergadering.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt
binnen het eerste trimester van het boekjaar.
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te
ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de
algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één
of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
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De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan de vzw Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde, Koning Astridplein 26, 2018 Antwerpen.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel
bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 36
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 wijzigingen toepasselijk.
Modifications apportées au conseil d'administration :
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Au 24/02/2017 a été acté la nomination des administrateurs suivants :
HEEREN Josephus, Putsesteenweg (Heide) 100, 2920 Kalmthout, né le 30/07/1944, à Brasschaat (à partir du
18/03/2005)
KUYKEN Ingrid, Putstraat 13, 2470 Retie, née le 19/06/1976, à Lommel (à partir du 18/03/2005)
MICHIELS Ronald, Kerkhofstraat 474, 2850 Boom, né le 25/08/1955, à Anvers (à partir du 18/03/2005)
VAN BREUGEL Petronella, Mellaerstraat 27, 3560 Lummen, née le 05/10/1960, à Oirschot (Pays-Bas)
BAVEGEMS Valérie, Dijlestraat 4, 3140 Keerbergen, née le 26/05/1970, à Uccle
SEMPELS Etienne, Heirbaan(DRL) 105, 3350 Linter, né le 11/01/1954, à Saint-Trond
Autres nominations :
De algemene vergadering heeft op 18 maart 2005 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van:
Goreux Chantal, adresgegevens niet beschikbaar, geboren op 11/07/1956
Meykens Jean, adresgegevens niet beschikbaar, geboren op 19/11/1956
Van Hamme Wilfried, adresgegevens niet beschikbaar, geboren op 22/08/1955
van Kelecom Françoise, adresgegevens niet beschikbaar, geboren op 16/04/1945
Van Den Broeck Walter, adresgegevens niet beschikbaar
De algemene vergadering heeft op 18 maart 2005 tot nieuwe bestuurders benoemd:
Heeren Josephus, Putsesteenweg 100, 2920 Kalmthout, geboren op 30/07/1944 te Brasschaat
Kuyken Ingrid, Sluis 128, 2400 Mol, geboren op 19/06/1976, te Lommel
Mank Marianne, Turnhoutsebaan 49, 2275 Gierle
Michiels Ronald, Kerkhofstraat 474, 2850 Boom, geboren op 25/08/1955, te Antwerpen
Van de Langenberg Els, Mallaerstraat 27, 3560 Lummen
Verniers Geert, Nieuwdorp W218, 9190 Stekene
De algemene vergadering heeft op 17 februari 2012 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van:
Mank Marianne, Turnhoutsebaan 49, 2275 Gierle
Van de Langenberg Els, Mallaerstraat 27, 3560 Lummen
Verniers Geert, Nieuwdorp W218, 9190 Stekene
De algemene vergadering heeft op 24 februari 2017 tot nieuwe bestuurders benoemd voor een periode van drie
jaar:
van Breugel Petronella, Mellaertstraat 27, 3560 Lummen, geboren op 05/10/1960, te Oirschot (Nederland)
Bavegems Valérie, Dijlestraat 4, 3140 Keerbergen, geboren op 26/05/1970, te Ukkel
Sempels Etienne, Heirbaan 105, 3350 Linter, geboren op 11/01/1954, te Sint-Truiden
De algemene vergadering heeft op 24 februari 2017 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van:
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de Troostembergh Jean-Claude, Kasteeldreef 8, 3390 Tielt-Winge, geboren op 28/11/1951, te Gent

De algemene vergadering heeft tot bestuurders herverkozen voor een periode van drie jaar:
Heeren Josephus, Putsesteenweg 100, 2920 Kalmthout, geboren op 30/07/1944 te Brasschaat (op 27/02/2015)
Kuyken Ingrid, Sluis 128, 2400 Mol, geboren op 19/06/1976, te Lommel (op 26/02/2016)
Michiels Ronald, Kerkhofstraat 474, 2850 Boom, geboren op 25/08/1955, te Antwerpen op 24/02/2017)
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De raad van bestuur is hierdoor als volgt samengesteld:
Heeren Josephus, Putsesteenweg 100, 2920 Kalmthout, geboren op 30/07/1944 te Brasschaat
Kuyken Ingrid, Sluis 128, 2400 Mol, geboren op 19/06/1976, te Lommel
Michiels Ronald, Kerkhofstraat 474, 2850 Boom, geboren op 25/08/1955, te Antwerpen
van Breugel Petronella, Mellaertstraat 27, 3560 Lummen, geboren op 05/10/1960, te Oirschot (Nederland)
Bavegems Valérie, Dijlestraat 4, 3140 Keerbergen, geboren op 26/05/1970, te Ukkel
Sempels Etienne, Heirbaan 105, 3350 Linter, geboren op 11/01/1954, te Sint-Truiden
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 en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
acht.

De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:
Voorzitter: Heeren Josephus, Putsesteenweg 100, 2920 Kalmthout, geboren op 30/07/1944 te Brasschaat
Secretaris: Sempels Etienne, Heirbaan 105, 3350 Linter, geboren op 11/01/1954, te Sint-Truiden
Penningmeester: Michiels Ronald, Kerkhofstraat 474, 2850 Boom, geboren op 25/08/1955, te Antwerpen

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijke optreden van de voorzitter
of van de secretaris of van de penningmeester.

Te Boom, op 24/02/2017,

Heeren Josephus
Voorzitter

Sempels Etienne
Secretaris

Déposé par Diesbecq Didier Roger, Mandataire
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