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RAAD VAl'! BEHEER

TITEL 11.-

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering,
d.d. 27 maart 2003 en 27 maart 2003
De algemene vergadering van v.z.W.' ZVK Pamel », heeft op haar
hijeenkomSt van 27 maart 2003 overeenkomstig haar statuten de
volgende personen benoemd tot bestuurder van de v,z.w. ;
J. Appelmans PauI, geboren te Pamel op 16 december 1944,
zelfStandIge, Kaaitvaartstraàt 30,1760 Roosdaal,
2.
Berkenbosch
André,
geboren
te
Moerbeke
op
21 september 1950, bediende, Kleine Lostraat 5, 1760 Roosdaa!.
3. Camelis Etienne, geboren te Ninove op 31 december 1949,
bediende, Kruidenlaan 35, 1742 Ternat.
4, Segers Jo, geboren te Ninove
Poelkstraat 49, 1760 Roosdaa!.

op 3 mei

1976, becliende,

5. Trogh André, geboren te Sint-Katharina-Lombeek
op
2 maart 1946, bediende, Heidestraat 2b, 1742 Ternat.
6. Van Der Donck Lena, gehoren te Bois Seigneur Isaac op
8 maart 1944, huishoudster, BrusselseSteenweg 622, 9400 Ninove.
7, Van Lierde Johan, geboren te Ninove op 31 januari 1967,
bediende, Lombeekstraat 4512,1760 Roosdaa!.
8. Vernaillen Patrick, geboren te Ninove op 14 Januari 1965,
bediende, Rozemarijnlaan 6, 1770 Liedekerke.
9. Vernamen Willy, geboren te Pamel op 9 juli 1943, bediende,
Wolvenstraat 12, 1760 Roosdaa!. De aldus samengestelde raad van
beheer heeft op diezelfde dag onder haar leden aangeduid als:
Voorzitter: Vernamen Willy, geboren te PameI op 9 Juli 1943,
bediende, Wolvenstraat i2, 1760 Roosdaa!.
Ondervoorzitter:
Trogh André, geboren te Sint-KatharinaLombeek op 2 maart 1946, bediende, Heidestraat 2b, 1742 Ternat.
Secretaris:
Van Lierde Johan, geboren
te Ninove
op
31 januari 1967, bediende, Lombeekstraat 45/2, 1760 Roosdaa!.
PenningmeeSter:
Segers Jo, geboren te Ninove op 3 mei 1976,
bediende, Poelkstraat 49,1760 Roosdaa!.
Voor eensluidend

uittreksel:

(Get.) Van Lierde Johan,
secretaris.
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STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Philippe FLAMANT te Ronse
op 24 december 2002, geregiStreerd vier bladen en één verzending
te Ronse op acht januart tweeduizend en drie, boek 355, hlad 25,
vak 16. Ontvangen: kosteloos.
Getekend voor de eerStaanwezend inspecteur, de eerStaanwezend
verificateur De Wolf M.C,
Blijkt dat:
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn te Ronse,
Oscar Delghuststraat 62 de notaris verzocht hebben overeenkomstig
anikeI 120 van de Organieke Wet op de O.c.M.W.'s, de Statuten te
acteren van een vereniging die zij overeenkomstig artikel 118 en
volgende van de voormelde organieke wet oprichten:
Naam, zetel en duur van de vereniging

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht
OVERO, Openbare Vereniging Ronse.

Art. 4. De vereniging heeft tot doel de uitwerking enlof ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten
die tussen
de deelgenoot en andere O,c.M.W:s, openbare besturen enlof
rechtspersonen
andere dan die welke winstoogmerken
hebben,
worden afgesloten in het kader van zowel preventieve enlof
curatieve zorg, weizijnszorg of sociale diensten.
TITEL IlI. - Deelgenoot en inbreng
Art. 5. Het O.C.MW. Ronse is de enige deelgenoot.
Art. 6. Het O.C.MW. Ronse brengt in het gebruiksrecht op de
gebouwen met bijhorende tuin, parking en wegenis, gelegen Oscar
Delghuststraat 60, 9600 Ronse, op en met grond deel van kadastraal
nummer sectie B, 670 Z2.
Het O.C.M.W. Ronse brengt eveneens in al haar kennis en
expertise met betrekking tot de in artikel 4 beschreven doelstelling
van de vereniging.
Het O.C.M.W Ronse brengt daarenboven
in haar financiële
verantwoordelijkheid
in de werking van de vereniging.
TITEL N. -

ToetITding, uittmtJng en uitsluidng van deelgenoten

Art. 7. De toetreding van een nieuwe deelgenoot impliceert
steeds een wijziging van de statuten, waarvoor de voorgeschreven
procedure dient gevolgd te worden,
Art. 8. De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden deelt
dit mee aan de raad van beheer minstens één jaar vooraf, met een
per post aangetekende brief. In dit geval zal de deelgenoot met
ingang van de eerste dag van het daaropvolgende jaar ophouden
deel uit te maken van de vereniging. Conform artikel 123 van de
O.C.M,W wet, kan elke deelgenoot ook, uittreden in geval van
wijziging van de doeleinden van de vereniging.
Art. 9. De uitsluiting van een deelgenoot kan slechts op grond
van een contractuele wanprestatiein
de uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging. Over de uitsluiting van een
deelgenoot wordt beslist door de algemene vergadering. De
betrokken deelgenoot dient behoorlijk opgeroepen en gehoord te
worden.

onder de benaming

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel Oscar Delghugststraat
9600 Ronse.

62,

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor een termijn van
dertig opeenvolgende jaren die ingaat op I januari 2003. Indien de
algemene vergadering
de duur van de vereniging wenst te
verlengen moet deze hiertoe een beslissing nemen in de loop van
het jaar dat het verstrijken van de dertigjarige tennijn voorafgaat.

Personeel

Art. 10. Bij de aanvang van de vereniging wordt de personeelsformatie, het administratief en geldelijk statuut en het pensioenstelsel van de vereniging vastgesteld.
TITEL VI. -

Oscar Delghuststraat 62
9600Ronse
Identificatienummer;

Doel van de vereniging

TITEL V. -

[05861/

TITEL 1. -

Verenigingen zonder winstoogmerk

Algemene vergadering

Art. IJ. De aigemene vergadering bestaat uit zeven leden met
beslissende stem aUen aangeduid door het O.C.MW. Ronse. De
leden van de algemene vergadering beschikken elk over één stem.
De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke,
familiale of zakeiijke belangen hebben die ingaan tegen het belang
van de vereniging. Het stadsbestuur Ronse kan als toezichthoudende overheid maximaal twee vertegenwoordigers
met raadgevende stem naar de algemene vergadering afvaardigen.
Art. 12. De algemene vergadering kiest onder haar ieden een
voorzitter. De algemene vergadering wordt voorgezeten door deze
voorzitter en bij diens verhindering door een lid aangeduid door de
voorzitter. De algemene vergadering duidt een secretaris en een
bijzonder rekenplichtige voor de vereniging aan.
Art. 13. De gewone algemene vergadering heeft jaarlijks plaats
op de zetel van de vereniging in de loop van het eerste semester.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de raad van
beheer worden samengeroepen,
telkens clit noodzakelijk wordt
geacht. Bovendien is de bijeenroeping van: de algemene vergadering verplicht binnen, de maand op schrifteiijke en gemotiveerde
aanvraag van minstens drie leden in de algemene vergadering,
Art. 14. De bijeenroeping
van de algemene
vergadering,
geschiedt ten minste tien dagen voor de datum van deze vergadering bij gewone brief voor een gewone algemene vergadering en bij
aangetekende brief voor een buitengewone algemene veIgadering.
De uitnodigingen voor de algemene vergadering vermelden de
agenda. De agenda wordt opgesteid door de raad van beheer, Hij
moet echter worden aangevuid met de punten die op verzoek van
minstens drie van de leden aan de raad van beheer ter kennis
worden gebracht. Geen zaak mag buiten de agenda worden behandeld, tenzij het dringend karakter door alie aanwezige leden wordt
erkend.
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Verenigingen zonder winstoogmerk

De notulen van de vergadering van de algemene vergadering
worden door de secretaris. aangeduid overeenkomstig artikel 12.
derde lid, bInnen de veertIen dagen na goedkeuring toegestuurd
aan de leden van de algemene vergadering alsmede aan de deelgenoot en aan het stadsbestuur Ronse. De notulen worden geacht te
zijn aanvaard voor zover binnen de veertien dagen na verzendIng
door niemand van de aanwezige stemgerechtigde leden formeel
protest tegen de inhoud van de notulen is geuit. Dit kan uitsluitend
vla een schriftelIjke nota, gericht aan de voorzitter van de algemene
vergadering.

Art. 27. De raad van beheer stelt jaarlijks het budget. de eventuele budgetwijzigingen en de rekening op. Na ieder kalenderjaar
maakt de raad van beheer daarenboven een verslag op over de
activiteiten van de vereniging. De raad van beheer maakt het
budget. de eventuele budgetwijzigingen de rekening en hetjaarverslag over ter goedkeuring aan de algemene vergadering.

Alt. 15. De algemene vergadering kan steeds personen, los van
vertegenwoordigers
van het stadsbestuur, toelaten tot de vergadering met raadgevende stem.

Art. 28. De raad van beheer kan nadere regelingen betreffende
haar werking en deze van de vereniging vastleggen in een reglement van inwendige orde.

Art. 16. Om geldig te kunren beraadslagen en beslIssen. moeten
minstens vIer leden op de algemene vergadering aanwezig zijn.
Wanneer deze voOlwaarde niet is vervuld wordt binren de maand
een nieuwe algemene vergadering met eenzelfde agenda samengeroepen. dIe dan. ongeacht zijn samenstelling. geldig kan beraadslagen en beslissen.

Art. 29. De leden van de raad van beheer gaan geen enkele
persoonlijke verplichting aan bij de verbintenissen afgesloten voor
de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling
van hun normale opdracht die ze hebben gekregen en de fouten die
zij hebben begaan tijdens hun beheer.
- Artikel 36. tweede alinea en artikel 37 van de organieke wet op
de O.C.MW:s zijn van toepassing op de ieden van de raad van
beheer. De beheerder handelend in tegenstrijd met de verbodsbepalingen voorzien door deze artikelen. wordt uit zijn functie ontzet
dooe een gemotiveerde beslissing van de algemene vergadering.

Art. 17. De algemene vergadering kan aan haar leden en aan de
leden van de raad van beheer een presentiegeld toekennen binnen
de grenzen en onder de voorwaarden en modalIteiten bepaald door
de algemene vergadering.
Art. 18. De algemene vergadering is bevoegd voor:
het wIjzIgen van de statuten:
het ontbinden van de verenigIng;
de toetreding en uittreding van deelgenoten;
het verlengen van de duur van de verenigIng:
het benoemen en afzetten van de beheerders;
de goedkeuring van het budget en de budgetwijzigingen:
de goedkeuring van de jaanekening;
de goedkeming van het jaarverslag;
de vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de
presentIegelden aan leden van de algemene vergadering en de raad
van beheer.
Art. 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden
genomen bijeenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
TITEL VIT. -

Raad van beheer

Art. 20. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
die bestaat uit vijf beheerders met beslissende stem allen aangeduid
door het O.C.MW. Ronse.
De beheerders beschikken elk over één stem.
De beheerders mogen geen persoonlijke. fanlillaie of zakelijke
belangen hebben die Ingaan tegen het belang van de vereniging.
Art. 21. De raad van beheer kiest onder. haar leden een voorzitter.
De raad van beheer wordt voorgezeten door deze voorzitter en
bij diens verhJndering door een lid aangeduid door de voorzitter.
Art. 22. De raad van beheer vergadert telkens de noodzaak zich
daartoe aandIent met een minimmn van één keer per jaar op
schriftelijke uitnodigIng van haar voorzitter dit ten minste vijf
dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering. De uitnodigingen voor de raad van beheer vermelden de agenda. De agenda
wordt opgesteld door haar voorzitter. Hij moet echter worden
aangevuld met de punten die op verzoek van minstens twee van de
leden aan de voorzitter van de raad van beheer ter kenris worden
gebracht. Geen zaak mag buiten de agenda worden behandeld.
tenzIj het dringend karakter door alle aanwezige leden wordt
erkend.
Art. 23. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de verenigIng en om alle daden van
beheer en beschikking te stellen die binnen het maatschappelIjK doel
vallen van de vereniging. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet
en de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering
behoort tot de bevoegdheid van de raad van beheer.
Art, 24. De raad van beheer kan steeds personen, los van vertegenwoordigers van het stadsbestuur toelaten tot de vergadering
met raadgevende stem.
Art. 25. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen moeten
d~~t~~~~:a;~~e~
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nieuwe raad van beheer met eenzelfde agenda samengeroepen. die
dan. ongeacht zijn samenstelling. geldig kan beraadslagen
en
beslIssen.

Art. ~. De beslissingen van de raad van beheer worden
genomen bij eenvoudige
meerderheid
van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

TITEL VIJL -

Financiën en bo<khouding

Art. 30. De verenigIng voert eenzelfde boekhouding
van toepassing is op het O.c.MW.

als deze die

Art. 31. Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt aangewend of aangezuiverd. Bij positief saldo volgt de bestemming
gegeven door de algemene vergadering. Bij negatief saldo verbindt
de deelgenoot er zich toe dit aan te zuiveren middels het inschrijven
van een toelage aan de vereniging in het budget van de deelgenoot.
TITEL JX. -

Wijziging der statuten, uittreding. ontbinding en vereffening

Art. 32, De statuten van de vereniging kunnen slechts worden
gewijzigd indien minstens vijf stemgerechtigde leden van de algemene vergadering
de desbetreffende
algemene
vergadering
bijwonen en indien minstens drievierde van de aanwezige leden
deze statutenwijziging goedkeuren.
Art. 33. De ontbinding van de vereniging vindt plaats volgens
de bepalingen van artikel 131 tot 135 van de organieke wet. Bij
gebreke aan bepalingen in de statuten is conform artikel 126,
§ 1 van de wet van acht juli negentienhonderd
zesenzeventig, de
regelgevang van de genoemde wet bindend en bepaalt deze de
werking van de vereniging.
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Milieuraad

Heusden-Zolder

3550 Heusden-Zolder
Identificatienummer:
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ONTSLAGNEMINGEN
BENOEMINGEN - WIJZIGINGEN STATUTEN
Notulen van de algemene vergadering
op 30 januari 2003
1. De vergadering
leden:

neemt nota van het ontslag van volgende

CEYSSENS. Eddy. Heuvelstraat 98. 3550 Heusden-Zolder.
COOMANS. Alfons. Schansstraat 202. 3550 Heusden-Zolder.
DANIËLS. Robert. Halstraat 135, 3550 Heusden-Zolder.
EVERS. jules, Haverveldstraat 60. 3550 Heusden-Zolder.
GOOSSENS. COlY. Kruisvijverstraat 12. 3550 Heusden-Zolder.
JANSSEN. Landewald. Minderbroederstraat
9-11.3550 HeusdenZolder.
ROELS. jan. Visserspad 23. 3550 Heusden-Zolder.
SlMONS. Steven. Oude Baan 58, 3550 Heusden-Zolder.
VERREYDT. jan. Reeënlaan 61. 3550 Heusden-Zolder.
VJNCKEN. Roger. Inslaan 54. 3550 Heusden-Zolder.
VRANKEN. Karel. Veenderweg 8, 3550 Heusden-Zolder.
WILLEMS, Dirk, Dorpsstraat 114. 3550 Heusden-Zolder.

