BELGIAN WORKING GROUP ON CARDIOVASCULAR NURSING
Afgekort, BWGCVN
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
ELYZEESE VELDENSTRAAT 43
1050 BRUSSEL
Oprichtingsakte
De hierna vermelde personen:
1. Baillieul Nathalie, geboren te Brugge, op 29 januari 1971, wonende te 8600 Diksmuide,
Nachtegaalstraat 22, Belgische nationaliteit;
2. De Block Yasmina Kamiel Maria, geboren te Dendermonde, op 28 september 1983,
wonende te 9320 Erembodegem, Keppestraat 110/11, Belgische nationaliteit;
3. De Smet Geert, geboren te Dendermonde, op 9 september 1971, wonende te 9860
Scheldewindeke, Oude Heirbaan 6, Belgische nationaliteit;
4. Hody Laurence, geboren te Cologne (FBA), op 18 mei 1966, wonende te 1300 Wavre,
Avenue Van Pee 7, Belgische nationaliteit;
5. Kaidalina-Mambour Irina, geboren te Moskou (RUS), op 25 juli 1969, wonende te 1380
Couture, rue de l’ Abbay 13, Canadese nationaliteit;
6. Martin Sandra Johanna Fernanda, geboren te Mol, op 1 maart 1974, wonende te 3270
Scherpenheuvel, Vroentestraat 24, Belgische nationaliteit;
7. Moons Philip Marcel Maria, geboren te Geel, op 10 juni 1968, wonende te 3150 Tildonk,
Plantsoenbosstraat 12, Belgische nationaliteit;
8. Siebens Katrien Jacqueline Miel Jeroen, geboren te Reet, op 3 oktober 1975, wonende te
2550 Waarloos, Zwarthoutstraat 2, Belgische nationaliteit;
9. Van Deyk Kristien, geboren te Leuven, op 2 augustus 1977, wonende te 3130
Begijnendijk, Puttestraat 162J, Belgische nationaliteit;

Besluiten vanaf heden 07/07/2009 een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, met de
naam “BELGIAN WORKING GROUP ON CARDIOVASCULAR NURSING”, en
waarvan de statuten luiden als volgt

Statuten

HOOFDSTUK I : NAAM, ZETEL EN MAATSCHAPPELIJK DOEL

Rechtsvorm en benaming
Artikel 1:
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
De vereniging heeft als naam “Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing”,
afgekort BWGCVN. vereniging zonder winstoogmerk.
De naam “Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing” of de afkorting
“BWGCVN” moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”,
met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Zetel

Artikel 2:
De zetel is vastgelegd te 1050 Brussel, Elyzeese Veldenstraat 43.
De VZW hangt af het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar eender welke
plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving en de nodige
openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering zal de zetelwijziging
bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Duur
Artikel 3:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Indien de Belgian Society of Cardiology voor welke reden dan ook zou ophouden te bestaan
en/of zou worden ontbonden, zal ook deze vereniging overgaan tot ontbinding.
Doelstellingen

Artikel 4:
4.1. Doel
De vereniging is opgericht als vereniging en een werkgroep zoals bedoeld in de statuten van
de Belgian Society of Cardiology. De vereniging heeft als concrete doelstellingen:
1. Verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor hart- en vaatpatiënten
in België.
2. Het ondernemen en steunen van activiteiten met het oog op het bevorderen van de
cardiovasculaire gezondheid.
3. Het tot stand brengen, het verspreiden en het opvolgen van de toepassing van de
standaarden betreffende onderwijs, voortgezette opleiding en klinische
praktijkvoering.
4. Het bevorderen van de verwetenschappelijking van cardiovasculaire verpleegkunde in
België.
5. Het uitbouwen van een nauwe samenwerking met de Belgische vereniging voor
cardiologie en haar werkgroepen om de levenskwaliteit van de Belgische bevolking te
verbeteren.
De vereniging mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met zijn
maatschappelijk doel verband houden.
De vereniging kan medewerking verlenen aan en zich bijzonder toeleggen op elke activiteit
die betrekking heeft op het doel.
4.2. Voor de uitoefening van haar doel volgt de vereniging in het algemeen het doel en het
ideëel niet-winstgevend oogmerk van de Belgian Society of Cardiology, doch specifiek
gericht op de cardiovasculaire verpleegkunde.
Elk initiatief naar de overheid door de werkgroep kan slechts na overleg en wederzijds
akkoord tussen de Belgian Society of Cardiology en haar werkgroep.
4.3. Activiteiten
De activiteit van de vereniging zal onder andere tot uiting komen in:
1. de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen met eigen programma of door het
steunen van vergaderingen gewijd aan verschillende aspecten van cardiovasculaire
verpleegkunde. De vereniging zal in ieder geval één maal per jaar een specifiek
congres organiseren op nationaal vlak. Hiervoor kan samengewerkt worden met
specifieke werkgroepen van de Belgische Vereniging voor Cardiologie of met
verpleegkundige beroepsorganisaties in België.
2. een samenwerking met nationale en internationale verpleegkundige
gezondheidszorgorganisaties
3. wetenschappelijk onderzoek op het vlak van cardiovasculaire verpleegkunde en de
internationale disseminatie van de bevindingen stimuleren.

4. het bepalen van deskundigheidsniveaus of competenties voor cardiovasculaire
verpleegkundigen.
4.4. Taal
Naast de landstalen is ook het Engels van kracht.

HOOFDSTUK II. LEDEN, TOELATING, PLICHTEN & ONTSLAG

Soorten leden - toetredingsvoorwaarden - rechten en plichten
Artikel 5:
5.1. Soorten - aantal.
De vereniging is samengesteld uit Werkelijke leden, Toegetreden leden en Geassocieerde
leden. Het minimum aantal Werkelijke leden kan niet kleiner zijn dan drie. Het maximum
aantal Werkelijke leden en Toegetreden leden is onbeperkt.
Alle leden van de vereniging zullen ook leden van de Belgian Society of Cardiology zijn.
5.2. Rechten en plichten
De Werkelijke, Toegetreden en Geassocieerde leden genieten van dezelfde rechten met
uitzondering van het recht op deelname aan de algemene vergadering en het hieraan
verbonden stemrecht. Deze rechten zijn uitsluitend voorbehouden voor de Werkelijke leden.
5.3. Toetredingsvoorwaarden
Voor de werkelijke leden geldt het volgende:
De oprichtende leden van de vereniging en elke verpleegkundige die een interesse en/of
ervaring vertoont in de zorg voor patiënten met hart- en vaataandoeningen zijn werkelijke
leden. Een nieuwe kandidatuur moet aanvaard worden door het bureau en de algemene
vergadering.
De Secretarissen zullen op de zetel van de vereniging een register van de Werkelijke leden
houden en publiceren op internet. Dit register zal de namen, voornamen en woonplaats van de
leden weergeven, en de maatschappelijke benaming, de zetel en de juridische vorm wat
betreft de rechtspersonen.
Alle beslissingen van aanneming, van ontslag of van uitsluiting van de Werkelijke leden zijn
in dit register ingeschreven door de Secretarissen binnen acht dagen na kennis te hebben
genomen dat de raad deze beslissing heeft genomen.

Het register van Werkelijke leden zal op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg worden
neergelegd, zoals hierna uitgelegd in artikel 15.
Kunnen Toegetreden leden worden:
Voor de toegetreden leden geldt het volgende:
Een verpleegkundige waarvan de belangstelling en/of de bekwaamheid in de zorg voor
patiënten met hart- en vaataandoeningen goed gekend is en een belangrijk deel van zijn
hoofdactiviteit uitmaakt kan een toegetreden lid worden.
Kunnen Geassocieerde leden worden:
Voor de geassocieerde leden geldt het volgende:
Een niet- verpleegkundige waarvan de belangstelling en/of de bekwaamheid in de zorg voor
patiënten met hart- en vaataandoeningen goed gekend is en een belangrijk deel van zijn
hoofdactiviteit uitmaakt kan een geassocieerd lid worden.
Artikel 5.4 Toelating van de leden
Om toegelaten te worden als Werkelijk, Toegetreden of Geassocieerd lid dient volgende
procedure te worden gevolgd:
1. De aanvraag moet schriftelijk door de kandidaat ingediend worden bij de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen en
beslist over de aanvaarding van de kandidaten als lid.
2. De eventuele niet-ontvankelijkheid van de kandidatuur wordt schriftelijk aan de
kandidaat meegedeeld. Op haar of zijn vraag kan de kandidaat gehoord worden door
de raad van bestuur, er is echter geen beroepsmogelijkheid tegen de beslissing van
niet-aanvaarding.
3. De lijst van de nieuwe leden zal ter kennis gebracht worden op de algemene
vergadering gedurende de jaarlijks wetenschappelijke vergadering.
4. De niet-aanvaarde kandidaat kan haar of zijn kandidatuur slechts opnieuw indienen na
1 jaar, lopende vanaf de datum van beslissing van de raad van bestuur.
Bijdragen
Artikel 6:
Alle Werkelijke, Toegetreden en Geassocieerde leden storten jaarlijks hun bijdrage aan de
Belgian Society of Cardiology. De algemene vergadering legt het bedrag vast evenals de
datum en de betaalwijze. Deze bijdrage zal echter niet meer dan 100,00 EUR kunnen zijn.
Het maximaal bedrag van 100,00 EUR is te indexeren aan de index van de consumptieprijzen.
De basisindex is de index van de maand voorafgaand aan de maand van oprichting.
Door de betaling van hun bijdrage tonen de leden hun steun aan de doeleinden van de
vereniging.
Uitsluiting & Ontslag

Artikel 7:
Alle leden zijn vrij om zich uit de vereniging terug te trekken na schriftelijk ontslag ingediend
te hebben bij het bureau.
Is ontslagnemend, elk lid die zijn lidgeld niet betaalt binnen de maand volgend op het
schriftelijk versturen van het verzoek tot betalen.
De algemene vergadering kan sommige leden schorsen, die zich schuldig maken aan zware
inbreuken op de statuten, of die aan de in artikel 5.3 opgesomde voorwaarden niet meer
beantwoorden.
Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend,
uitgesloten of overleden lid hebben geen aanspraak op het actief van de vereniging.
HOOFDSTUK III. BESTUUR

Benoeming van de bestuurders
Artikel 8:
8.1 Benoeming - aantal - duur mandaat
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, ook wel genoemd “bureau”. Dit
bureau bestaat uit maximum 5 leden, democratisch verkozen onder de leden van de
werkgroep.
De bestuurders worden gekozen op basis van een kandidatenlijst voorgelegd aan alle
werkelijke leden. Ieder werkelijk of toegetreden lid kan zich kandidaat-bestuurder stellen bij
de het bureau van de werkgroep door zich kenbaar te maken bij de voorzitter door middel van
een kandidaatstellingsbrief, verstuurd ten laatste 15 dagen voor de verkiezingsdatum.
De verkiezingen hebben vierjaarlijks plaats voor de aanvang van het boekjaar.
De verkiezing van de leden van het bureau gebeurt door middel van een directe verkiezing.
Alle werkelijke leden en alle kandidaat-bestuurders beschikken over één stem. Ieder lid wordt
gevraagd om maximum 2 bestuurders aan te duiden op basis van de kandidaatstellingslijst. De
5 kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald zullen worden gekozen tot bestuurders.
Wanneer een verkozen lid zich terugtrekt, zal zijn vervanging worden verzekerd op basis van
de volgorde van de verkiezingsuitslag.
In geval van gelijkheid van stemmen met betrekking tot de laatste plaats, waardoor het
maximum aantal bestuurders wordt overschreden, zullen de personen met het gelijk aantal
stemmen om beurten het bestuurdersmandaat opnemen.
Het mandaat van de bestuurders bedraagt 4 jaar. De uittredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.

De voorzitter van de werkgroep wordt verkozen en gekozen onder de bestuurders. Zijn
mandaat bedraagt maximaal 2 jaar en kan slechts éénmaal worden vernieuwd. Men zal erover
waken dat, bij de benoeming van een nieuwe voorzitter, de wisselende taalpariteit wordt
gerespecteerd.
Het bureau benoemt onder haar leden een vice-president, een secretaris en een
schatbewaarder;
De voorzitter zetelt in het “bureau” van de “Belgian Society of Cardiology” en oefent er het
mandaat van bestuurder uit, zonder de mogelijkheid tot delegatie.
In het geval de voorzitter wordt verhinderd, worden zijn functies opgenomen door de
secretaris of de vice-president. Elk lid drukt zich, op de vergaderingen van de raad van
bestuur of de algemene vergadering, uit in de taal naar zijn keuze.
Het mandaat van de bestuurders eindigt:
-

bij overlijden;

-

bij afzetting door de algemene vergadering;

-

bij wettelijke redenen.

Beraadslaging en beslissingen
Artikel 9:
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter en/of de secretaris.
De beslissingen worden genomen met absolute meerderheid van stemmen. In geval van
staking van stemmen beschikt de voorzitter of diens vervanger over de beslissende stem.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de voorzitter en/of de secretaris. Dit
verslag zal worden verdeeld aan bestuurders van de werkgroep.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de werkgroep zullen vooraf dienen te worden
goedgekeurd door de raad van bestuur van de Belgian Society of Cardiology. Op dezelfde
wijze dienen latere wijzigingen aan de statuten of het huishoudelijk reglement vooraf te
worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de Belgian Society of Cardiology.

Bevoegdheden
Artikel 10:
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden teneinde de
administratie en het bestuur van de vereniging te kunnen uitvoeren.

Hij kan, zonder dat de volgende opsomming limitatief is, akten verlijden of laten verlijden,
contracten afsluiten, huurcontracten onderschrijven voor zonder beperking van duur, legaten,
subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, afzien van alle rechten, alle
bevoegdheden toekennen aan afgevaardigden (geassocieerd of niet) van zijn keuze, de
vereniging vertegenwoordigen in justitie als eiser of als verdediger.
Hij kan tevens alle sommen of waarden opnemen en ontvangen, in bewaring gegeven
waarden of geld opvragen, rekeningen openen bij banken en postkantoren, met bedoelde
rekeningen alle verrichtingen uitvoeren, waaronder geldopnamen, betalingen bij wijze van
overschrijving of storting of alle andere betalingsmandaat; alle betalingen doen voor schulden
van de vereniging; telegrammen, stukgoederen, aangetekende zendingen ophalen bij de post,
de douane en de spoorweg; postmandaten incasseren, een postassignatie of postkwitantie
opnemen, afzien van elk contractueel of reël recht, en van alle reële of persoonlijke
waarborgen.

Vertegenwoordiging
Artikel 11:
De gerechtelijke stappen, als eiser of als verdediger, gebeuren, op naam van de vereniging,
door de raad van bestuur, op voordracht van de Voorzitter.
De akten die de verbintenissen van de vereniging vastleggen buiten het dagelijks bestuur, of
voor een hoger bedrag dan 5.000 EUR, worden getekend door tenminste twee bestuurders,
hetzij door een bijzondere delegatie ervan.

Aansprakelijkheid
Artikel 12:
De bestuurders hebben in hun functie geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel
verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit laatst wordt gratis uitgeoefend.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Samenstelling
Artikel 13:
De algemene vergadering omvat alle Werkelijke leden.

Bevoegdheden

Artikel 14:
De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden :
- de benoeming en de uitsluiting van de bestuurders
- goedkeuring van de budgetten en de rekeningen
- wijziging van de statuten
- vrijwillige ontbinding van de vereniging
- alle andere bevoegdheden voorzien in de wet of in huidige statuten.

Oproeping
Artikel 15:
15.1. Gewone Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering komt jaarlijks bijeen voor een Gewone Algemene Vergadering die
gehouden wordt binnen de 6 maand na het einde van het boekjaar. Deze vindt plaats in de
zetel van de vereniging of op de plaats in de oproeping vermeld. De Algemene vergadering
wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid,
door de oudste van de aanwezige bestuurders. Ieder voorstel dat onderschreven wordt door
één twintigste van de werkelijke leden moet ook op de dagorde worden geplaatst worden.
15.2 Bijzondere en/of Buitengewone Algemene Vergadering
Deze algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur zodra één vijfde
van de werkelijke leden erom vraagt.
Een algemene vergadering kan tevens worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de
Belgian Society of Cardiology gevolmachtigd door ten minste twee derden van de bestuurders
van de Belgian Society of Cardiology.
15.3. Oproepingen
De leden van de vereniging worden bijeengeroepen tot de algemene vergadering door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de Secretaris en minstens
één Werkelijk lid, door een gewone brief, telefax en/of een e-mail. De bijeenroeping bevat de
agenda en de datum, uur en plaats waarop de algemene vergadering wordt gehouden. De
bijeenroeping wordt tenminste acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd.
15.4. Vertegenwoordiging van de leden
Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid mits schriftelijke volmacht. Elk
lid kan maximaal één ander lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Beraadslagingen en beslissingen - bekendmaking van de beslissingen
Artikel 16:
16.1. Vereiste Quorum en stemming
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Tijdens de gewone algemene vergadering worden beslissingen genomen met gewone
meerderheid van de aanwezige stemmen.
Bij pariteit is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Een twee/derde meerderheid is nodig om een Werkelijk lid uit te sluiten.
De algemene vergadering kan ook de statuten wijzigen indien dit op de dagorde geplaatst is
en indien twee/derden van de werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het
quorum niet bereikt wordt, wordt een tweede algemene vergadering samengeroepen die dan
de statuten geldig kan wijzigen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Voor elke wijziging van de statuten is een twee/derde meerderheid van de aanwezige
stemmen noodzakelijk. Indien de wijziging echter slaat op één van de grondbeginselen
(artikel 4 - doel) van de vereniging dan is een meerderheid van 4/5 van de aanwezige
stemmen nodig.
Hetzelfde geldt voor de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW.
16.2. Bekendmakingen
De beslissing van de algemene raad worden overgenomen in een register van processenverbaal, welke getekend wordt door de Voorzitter en één bestuurder. Het register wordt
bewaard bij de Secretarissen waar elk lid dit ter inzage krijgt, zonder dat het register te
kunnen verplaatsen.
Bovendien zal de VZW volgende documenten op de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg neerleggen:
1° De statuten van de vereniging;
2° De akten betreffende de benoeming of het einde van het mandaat van de bestuurders, van
de personen aan wie het dagelijks beheer zou worden toevertrouwd, van de personen bevoegd
om de vereniging te vertegenwoordigen of van de eventuele commissarissen;
3° Een kopij van de lijst van de werkelijke leden;
4° De beslissingen in verband met de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, of met
haar vereffening en de benoeming en het einde van het mandaat van de vereffenaars.

5° De jaarlijkse rekeningen van de vereniging, opgesteld overeenkomstig artikel 18;
6° De wijzigingen aangebracht aan de akten, documenten en beslissingen waarvan sprake
onder 1°, 2°, 4° en 5°.
7. De coördinatie van de statuten na elke wijziging.

HOOFDSTUK V. DIVERSE BEPALINGEN

Boekhoudkundig jaar
Artikel 17:
Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 15 februari van elke jaar en eindigt op 14
februari van het jaar daaropvolgend.

Artikel 18:
De boekhouding zal worden gevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving. De
rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar, zullen
binnen de zes maand na het einde van het boekjaar jaarlijks voorgelegd worden door de Raad
van Besturen onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone Algemene
Vergadering.
De jaarrekeningen worden in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van
koophandel overeenkomstig het bepaalde in de wet. De jaarrekeningen zullen eveneens ter
kennis worden gebracht aan de raad van bestuur van de Belgian Society of Cardiology.
Indien de wettelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan zal de vereniging een commissaris
aanstellen alsook haar jaarrekeningen neerleggen.
De goedkeuring van deze rekeningen door de algemene vergadering zal als kwijting gelden
voor de Schatbewaarder.

Ontbinding

Artikel 19:
De vereniging kan ontbonden worden op eender welk ogenblik door een beslissing van de
Algemene Vergadering. Gelet op haar doelgebondenheid aan de Belgian Society of
Cardiology zal de vereniging ook worden ontbonden indien de Belgian Society of Cardiology
overgaat tot ontbinding.
Dit zal gebeuren op een speciaal daartoe samengeroepen Algemene Vergadering waarbij de
ontbinding wordt vastgesteld.
In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering de
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en bepaalt de bestemming van het netto-actief van de
vereniging.
Deze bestemming dient verplicht ten gunste te worden gedaan van een
liefdadigheidsinstelling.
Deze beslissingen, alsook de naam, beroep, adres van de vereffenaars zullen worden
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 20:
Alles wat niet expliciet in de huidige statuten voorzien is wordt geregeld conform de wet van
27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de VZW’s, vanaf haar
inwerkingtreding.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekhoudkundig jaar
Het eerste boekhoudkundig jaar zal een aanvang nemen op datum van neerlegging van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het
gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vereniging tot 14 februari 2010.
Benoeming bestuurders
De vereniging zal als eerste bestuurders aanstellen voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar:
-

de heer Philip Moons, voornoemd;

-

mevrouw Irina Kaidalina-Mambour, voornoemd;

-

Nathalie Ballieul, voornoemd;

-

Katrien Siebens, voornoemd.

Hun mandaat neemt bijgevolg onmiddellijk een einde na de algemene vergadering van 2015.
Benoeming voorzitter en secretaris
De bestuurders stellen vermelde persoon aan als
-

Voorzitter: de heer Philip Moons, voornoemd;

-

Vice Voorzitter: mevrouw Irina Kaidalina-Mambour, voornoemd;

-

Secretaris: Nathalia Ballieul, voornoemd;

-

Schatbewaarder: Katrien Siebens, voornoemd;

-

Dagelijks bestuurder: Philip Moons, voornoemd.

Volmacht
De oprichters verlenen hierbij volmacht aan de heer Philip Moons, wonende te Tildonk,
Plantsoenbosstraat 12, om als dagelijks bestuurder in naam van de vereniging de nodige
stukken te ondertekenen en neer te leggen in verband met de aanvraag van het
rechtspersoonregisternummer van de vereniging.
Deze akte is opgemaakt te Brussel op 07/07/2009 in 10 originele exemplaren conform artikel
2, laatste lid, V&S-wet, waarvan elke ondertekenaar erkent één te hebben ontvangen en
waarvan 2 bestemd zijn om neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel.
Door volgende stichters:

