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‘EUROPEAN CONFEDERATION OF OUTDOOR EMPLOYERS’
in het kort ‘EC-OE’
Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk
3040 Huldenberg, Wolfshagen 180
OPRICHTING
Heden op zevenentwintig juni tweeduizend en acht;
Voor Mij, Meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris te Leuven, ten kantore;
ZIJN VERSCHENEN:
1. De vereniging zonder winstoogmerk, ‘Beroepsfederatie van Natuursporten’, in
afkorting ‘BFNO’, (België), opgericht bij onderhandse akte op 13/12/1989,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 08/03/1990 onder nummer
03695/90, met zetel te 3000 Leuven, Eugène Gilbertstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0442.215.872.
Hier vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer Herman Smulders, ingevolge artikel
16 van haar statuten.
2. Het ‘Syndicat National des Entreprises exploitant les activités physiques
récréatives des Loisirs Marchands’, in afkorting ‘SNELM’ (Frankrijk), een
rechtspersoon naar Frans recht, geregeld door de wetten van 21 maart 1884 en 12 maart
1920 en door de ‘ Code du Travail’, met zetel te 75004 Parijs, rue de Jarente 4.
Hier vertegenwoordigd door de heer Herman Smulders ingevolge onderhandse
volmacht de dato 23 juni 2008, die hier aangehecht zal blijven.
3. De ‘Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland’, in afkorting
‘VeBON’ (Nederland), opgericht naar Nederlands recht op 6 februari 1997, met
statutaire zetel te 3851SL Ermelo, Tolweg 29
Hier vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde de heer Hendrik Ligtermoet,
ingevolge artikel 11 van haar statuten.
4. De ‘Associaça o Portuguesa de Empresas de Cogressos Animaça o Turistica e
Eventos’ in afkorting ‘APECATE’ (Portugal), opgericht naar Portugees recht op 17
januari 2007, met zetel te Lissabon, Campo Grande 29, negende verdieping, letter C.
Hier vertegenwoordigd door de heer Herman Smulders ingevolge onderhandse
volmacht de dato 23 juni 2008, die hier aangehecht zal blijven.
5. Het ‘Institute of Leisure and Amenity Management Ireland ltd’, in afkorting
‘ILAM’ (Ierland), opgericht overeenkomstig Iers recht, met zetel te Kildare (Clane),
Main Street, The Old Barracks.
Hier vertegenwoordigd door de heer Herman Smulders ingevolge onderhandse
volmacht de dato 23 juni 2008, die hier aangehecht zal blijven.
WELKE MIJ VERZOEKEN de oprichtingsakte te verlijden van een internationale
vereniging zonder winstoogmerk die zij oprichten:
- onder de naam ‘EUROPEAN CONFEDERATION OF OUTDOOR
EMPLOYERS in het kort ‘EC-OE’, met zetel te 3040 Huldenberg, Wolfshagen 180 en
met een onbeperkte duur;
- met als bestuurders
1. de heer Herman Smulders, wonende te 3060 Bertem (Korbeek-Dijle) Stationsstraat
13.
2. de heer Jean-Yves Lapeyrere, voornoemd
3. de heer Hendrik Ligtermoet, wonende te 3853PP Ermelo (Nederland), Konijnenwal

15c
- met als voorzitter, de heer Herman Smulders, voornoemd
- met als secretaris de heer Jean- Yves Lapeyrere, voornoemd
- met als penningmeester de heer Hendrik Ligtermoet, voornoemd
- met als gemachtigden om de vereniging ten aanzien van derden te vertegenwoordigen:
de voorzitter.
De comparanten verklaren vervolgens dat de statuten als volgt zullen luiden:
STATUTEN
Artikel 1. Naam
Er wordt bij deze een internationale vereniging zonder winstoogmerk opgericht,
genaamd EUROPEAN CONFEDERATION OF OUTDOOR EMPLOYERS IVZW, in
afgekorte benaming genaamd EC-OE IVZW.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3040 Huldenberg, Wolfshagen 180 in België.
Artikel 3. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.
Artikel 4. Doel
De vereniging heeft als doel: de belangen te verdedigen van ondernemers, gevestigd
binnen de Europese Unie, die als handelaar, ‘outdoor’ activiteiten en aanverwante
aanbieden en uitvoeren en bij de uitvoering ervan de deelnemers aan deze activiteiten
begeleiden; de vereniging heeft tevens als doel de federaties die deze ondernemers
verenigen in de lidstaten van de Europese Unie, te verenigen in een confederatie, en
deze federaties bij te staan bij de verwezenlijking van hun doeleinden; de vereniging
heeft tevens als doel de ‘outdoor’ activiteiten uitgeoefend onder de vorm van te
promoten, zowel bij het publiek als bij de nationale en supra-nationale overheden.
Artikel 5. Activiteiten
Om haar doel te bereiken beoogt de vereniging onder andere de volgende activiteiten;
- overleg en samenwerking organiseren tussen de federaties in de lidstaten van de
Europese Unie, die ‘outdoor’ ondernemers verenigen, en hen informeren met
betrekking tot de commerciële ‘outdoor’ activiteiten;
- acties ondernemen ter promotie van de commerciële ‘outdoor’ activiteiten,
zowel bij het publiek als bij de nationale en supra-nationale overheden;
- onderhandelen met derden, o.a. met overheden, met het oog op het verdedigen
van de belangen van de sector;
- participeren in en bevorderen van de sociale dialoog op nationaal en supranationaal niveau;
- tussenbeide komen bij de overheden, ermee overleg plegen en hen informeren,
met betrekking tot regeling of te voorziene regeling van de uitoefening van de
activiteiten in de ‘outdoor’-sector;
- advies verlenen m.b.t. de regeling door de overheid van de activiteiten van de
sector;
- een Europees informatie- en documentatiecentrum oprichten;
- deelnemen aan research programma’s;
- registratie en bescherming van de intellectuele eigendom van artikels, normen,
definities, gedragscodes en alle aanverwante publicaties van de leden van ECOE IVZW.
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Daarenboven kan de vereniging, teneinde haar doel te bereiken, alle daden stellen en
werkzaamheden verrichten die direct of indirect bij haar doel aansluiten of die de
realisatie ervan mogelijk maken of ertoe bijdragen om dat doel te bereiken.
Artikel 6. De leden.
De vereniging heeft minimum drie leden.
Artikel 7. De voorwaarden en de formaliteiten van de toetreding van de leden.
Het lidmaatschap van de vereniging staat enkel open voor federaties en confederaties
die ondernemers verenigen, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die als
handelaar ‘outdoor’ activiteiten en aanverwante aanbieden en uitvoeren en bij de
uitvoering ervan de deelnemers aan deze activiteiten begeleiden.
De definitie van “outdoor” is deze die is bepaald door de werkgroep “European
Qualification Framework Outdoor Animators (EQFOA)”.
Het lidmaatschap van de vereniging staat enkel open voor leden die, conform aan de in
hun land vigerende regels, zijn opgericht als vereniging die geen winstgevend doel
nastreeft.
Van de vereniging kunnen daarenboven federaties lid worden die beantwoorden aan
dezelfde kwalificatie, en die gevestigd zijn in een Europees land dat met de EU is
geassocieerd, zoals ondermeer Zwitserland.
Gedurende de komende eerste vijf jaren (2008-2013) kan slechts één federatie per
lidstaat van de EU worden toegelaten als lid van de vereniging.
De leden moeten hun verzoek om tot de vereniging toe te treden schriftelijk richten aan
de voorzitter van de Raad van bestuur van de vereniging. In hun verzoek moeten de
reden of de redenen voor hun verzoek worden vermeld.
Leden worden toegelaten om tot de vereniging toe te treden door de Algemene
vergadering, die haar beslissing niet moet motiveren.
Indien een federatie, die in een lidstaat van de EU voor hetzelfde doel is opgericht als
een dat van een reeds bestaand lid van de vereniging, een aanvraag tot toetreding tot de
vereniging, een aanvraag tot toetreding tot de vereniging doet, kan deze toetreding enkel
worden aanvaard indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de aanvrager vertegenwoordigt een aantal leden dat minstens 50% bedraagt van
het aantal leden dat door de bestaande federatie wordt vertegenwoordigd;
- de aanvrager heeft geen leden die reeds lid zijn van de bestaande federatie;
Artikel 8. De voorwaarden en de formaliteiten van de uittreding van de leden.
Het ontslag van de leden wordt per ter post aangetekende brief aangezegd aan de
voorzitter van de Raad van bestuur.
Opdat het ontslag tot de uittreding zou leiden, dient het te worden aanvaard door de
Raad van bestuur, die de aanvaarding niet moet motiveren.
Om aanvaard te kunnen worden moet het ontslag minstens drie maanden vóór de dag
van het gebeurlijk beëindigen van de activiteiten van de vereniging worden verzonden.
Worden geacht ontslagnemend van rechtswege te zijn:
- de leden die hun bijdrage niet hebben betaald binnen de dertig dagen na een
herhaald verzoek of na een per ter post aangetekende brief verzonden
ingebrekestelling;
- de leden van wie wordt vastgesteld door de Raad van bestuur dat hun
handelingen of handelwijze niet meer beantwoorden aan de reden of redenen die
zijn vermeld in hun verzoek tot toetreding.
Het bestuursorgaan van de vereniging zal het bestaan van deze omstandigheden
vaststellen, alsmede het ontslag zelf
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Artikel 9. De uitsluiting van leden.
De uitsluiting van leden wordt uitgesproken door de Algemene vergadering.
De beslissing tot uitsluiting wordt genomen met een meerderheid van twee derden van
de leden.
De beslissing wordt genomen ofwel wegens het niet respecteren van de statuten of
wegens het plegen van een zwaarwichtige feit, indien hierdoor het bereiken van het doel
of de doeleinden van de vereniging wordt gehinderd of bemoeilijkt.
Een lid waarvan de uitsluiting wordt gevraagd mag zich persoonlijk voor de Raad van
bestuur verdedigen vooraleer over de uitsluiting wordt beslist.
Artikel 10. Schorsing van het lidmaatschap.
De Raad van bestuur kan het lidmaatschap van een lid schorsen, in afwachting van een
beslissing terzake van de Algemene vergadering, wanneer een lid vermoed wordt een
zware inbreuk op de bepalingen van de statuten of op de wettelijke bepalingen te
plegen, of wanneer ze moedwillig het bereiken van het doel of van de doeleinden van de
vereniging verhinderen.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid en zijn rechthebbenden hebben geen enkel recht
op het actief van de vereniging, en kunnen evenmin terugbetaling vragen van de
bijdragen die ze hebben betaald. Ze blijven daarentegen gehouden tot betaling van hun
bijdragen en van e andere geldelijke verplichtingen die op hen rusten.
Artikel 11. Rechten van de leden.
Onverminderd de bepalingen van de wet, hebben de leden de volgende rechten:
- deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene vergadering;
- stemmen omtrent de beslissingen van de Algemene vergadering.
Artikel 12. Verplichtingen van de leden.
De leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
door de Raad van bestuur en bekrachtigd door de Algemene vergadering. De
lidmaatschapsbijdrage kan maximaal vijfduizend euro (€ 5.000) bedragen.
Artikel 13. Het Algemeen leidinggevend orgaan van de vereniging. Bevoegdheden.
Het algemeen leidinggevend orgaan is de Algemene vergadering.
De Algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.
De leden benoemen hun afgevaardigden voor de vergadering. Per lid kunnen twee
afgevaardigden tot de Algemene Vergadering worden toegelaten. Slechts één van de
twee afgevaardigden mag deelnemen aan de stemmingen.
Een beraadslaging van de Algemene Vergadering is verplicht voor volgende
aangelegenheden;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
- de wijziging van de statuten
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
- de benoeming en het ontslag van commissarissen en de bepaling van de
vergoeding die zij ontvangen indien een vergoeding is toegekend;
- het verlenen van kwijting en ontheffing aan de bestuurders en commissarissen;
- de ontbinding van de vereniging
- de uitsluiting van een lid;
- de bepalingen van het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage.
Artikel 14. De Algemene Vergadering. Vergaderingen.
De Algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar, op uitnodiging van de
voorzitter, of wanneer deze belet is, van degene die gelast is met het dagelijks bestuur
van de vereniging.
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De leden worden opgeroepen tot de vergadering per via de post gezonden brief of per
elektronische post, zoals e-mail, tenminste acht kalenderdagen vóór de vergadering.
Artikel 15. De Algemene vergadering. Besluitvorming.
Alle leden van de vereniging hebben gelijk stemrecht, en beschikken elk voor één stem.
De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen,
behalve wanneer anders is voorzien in de wet of in deze statuten. In geval van staking
van stemmen, is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, beslissend.
Artikel 16. De Algemene vergadering. Kennisgeving.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bewaard in een register met de
akten van de vereniging, onder de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en
de secretaris.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er kennis
kunnen van nemen, evenwel zonder dat het register buiten de maatschappelijke zetel
mag worden gebracht.
Uittreksel uit de notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, kunnen
worden verstrekt aan de leden.
Artikel 17. Het bestuursorgaan van de vereniging. Bevoegdheden.
Het bestuurorgaan is de Raad van bestuur.
De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het
beheer van de vereniging, met uitzondering van deze die de wet of de statuten
uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemeen leidinggevend orgaan van de vereniging.
De Raad van bestuur kan welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere
van de leden van de vereniging of aan een of meer derden. De Raad van bestuur kan een
reglement van interne orde opstellen, aanpassen, wijzigen en intrekken.
Artikel 18. De Raad van Bestuur. Benoeming. Samenstelling.
De Raad van bestuur bestaat uit minimum drie en maximum vijf leden.
De leden van de Raad van bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Evenwel kan de Raad van bestuur één of meerdere leden coöpteren, zonder het
maximaal aantal leden hierdoor te overschrijden.
Het mandaat van een bestuurder duurt vijf jaar. De Raad van bestuur of de Algemene
Vergadering kunnen de duur van het mandaat van een nieuwe bestuurder beperken tot
de tijd die nodig is om het mandaat van een bestuurder die hij vervangt te beëindigen.
Dit mandaat is hernieuwbaar.
Zolang evenwel niet is overgegaan tot de vernieuwing van de Raad van bestuur op het
einde van het mandaat van de bestuurders, blijven deze hun mandaat uitoefenen in
afwachting van de beslissing van de Algemene vergadering.
De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. De voorzitter van de Raad van bestuur neemt eveneens het voorzitterschap
van de Algemene vergadering waar.
De functies van de leden van de Raad van bestuur worden onbezoldigd uitgeoefend. De
Algemene Vergadering kan evenwel anders beslissen, waarna de bezoldigingen of
vergoedingen worden ingeschreven in de rekeningen, en aldaar voor echt en waar
worden verklaard.
Artikel 19. De Raad van bestuur. Ambtsbeëindiging.
Het ontslag van een bestuurder moet worden gericht aan de Raad van bestuur. Opdat het
ontslag effectief wordt dient het te worden aanvaard door de Algemene vergadering.
De afzetting van een bestuurder wordt uitgesproken door de Algemene vergadering.
Voor de afzetting is een meerderheid van twee derden van de stemmen vereist.
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Artikel 20. De Raad van bestuur. Vergaderingen.
De Raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, of door degene die
de voorzitter vervangt, telkens wanneer dit nodig is voor de werking van de vereniging.
Het agenda van de vergadering wordt hij de oproeping gevoegd.
Wanneer een bestuurder verhinderd is om deel te nemen aan een vergadering van de
Raad van bestuur, mag hij zich laten vervangen door een andere bestuurder. Een
bestuurder mag slechts één andere bestuurder vervangen.
De voorzitter mag zich laten bijstaan door een of meer deskundigen voor welbepaalde
taken. Een deskundige kan door de Raad van Bestuur voor maximaal drie jaar worden
gelast; deze termijn kan evenwel worden vernieuwd mits goedkeuring van de Algemene
Vergadering.
De Raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen omtrent de punten die
ingeschreven zijn op het agenda van de vergadering. Evenwel kan de Raad van bestuur
steeds punten aan het agenda toevoegen indien ten minste de helft van de leden op de
vergadering aanwezig en met de toevoeging akkoord zijn.
Artikel 21. De Raad van bestuur. Besluitvorming.
Onverminderd andersluidende bepalingen van de statuten, neemt de Raad van bestuur
geldig haar beslissingen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de stemmen.
Elke bestuurder heeft één stem.
Artikel 22. Begroting en jaarlijkse rekeningen.
De Raad van bestuur legt elk jaar aan de Algemene vergadering het ontwerp van
begroting voor van het volgende boekjaar. Het legt eveneens ter goedkeuring de
jaarrekening voor van het voorbije boekjaar. Deze rekeningen moeten worden opgesteld
conform aan de bepalingen van artikel 53, §3, van de wet van zevenentwintig juni
negentienhonderd éénentwintig en van de Koninklijke besluiten ter uitvoering van deze
wet.
Indien de vereniging bij de afsluiting van het boekjaar ten minste twee van de drie
drempels heeft bereikt die voorzien zijn in artikel 53, §3 van de wet van éénentwintig
juni negentienhonderd éénentwintig, duidt de Raad van bestuur een commissaris aan, en
bepaalt het in voorkomend geval zijn vergoeding of bezoldiging.
Artikel 23. Delegatie voor het dagelijks bestuur.
De Raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren.
De beslissing tot delegatie wordt genomen met de meerderheid van de leden van de
Raad van bestuur voor zover de helft van de leden aanwezig zijn.
Ten indicatieven titel, bevat het dagelijks bestuur de bevoegdheid om de volgende
daden te stellen, voor zover ze een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
25.000,00), geïndexeerd volgens de evolutie van de index van de consumptieprijzen,
niet overschrijden;
- elke maatregel nemen die vereist is of nuttig is voor het uitvoeren van de
beslissingen van het algemeen leidinggevend orgaan;
- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- goederen verhuren;
- alle geldsommen, alle documenten en alle goederen en in ontvangst nemen, en er
kwijting voor geven;
- alle betalingen doen;
- contracten afsluiten met leveranciers van diensten, hierin onder meer begrepen
het aangaan van kredietovereenkomsten, verzekeringscontracten;
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goederen, zowel roerende als onroerende, verkopen en kopen;
alle ontvangstbewijzen ondertekenen voor ter post aangetekende zendingen,
voor documenten of voor pakketten die aan de vereniging worden gezonden.
De wijze van beëindiging van het mandaat van de gedelegeerde voor het dagelijks
bestuur is identiek als deze voor het mandaat van een bestuurder.
Artikel 24. Vertegenwoordiging.
De Raad van bestuur duidt een of meer personen aan, die de vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigen tegenover derden.
De beslissingen hiertoe wordt genomen met de meerderheid van de leden voor zover de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zij kunnen ondermeer de vereniging vertegenwoordigen bij elke overheid, elke
administratie of elke openbare dienst, met inbegrip van de ondertekening van attesten en
bewijsstukken die aan de openbare overheden ondermeer in fiscale en sociale
aangelegenheden moeten worden overgemaakt. Zij kunnen de vereniging
vertegenwoordigen in rechtsplegingen, zowel als eiser of als verweerder. Zij kunnen
ook de formaliteiten verrichten die nodig zijn voor het neerleggen van documentatie ter
griffie en voor de publicatie ervan, onder meer in het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van degenen die zijn gemachtigd om de vereniging rechtsgeldig te
vertegenwoordigen eindigt na kennisgeving van de beëindiging door de Raad van
bestuur, die deze niet moet motiveren.
Artikel 25. Statutenwijziging.
Onverminderd de bevoegdheden van de Minster van Justitie en van de Notaris, worden
de statutenwijzigingen aangenomen door de Algemene vergadering.
De Algemene vergadering kan niet geldig beslissen omtrent de statutenwijziging dan
wanneer de meerderheid van twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De Algemene vergadering neemt zijn beslissing met een meerderheid van de
stemmen.
Indien het quorum van de aanwezigheden niet is bereikt, wordt binnen de dertig
kalanderdagen een nieuwe vergadering samengeroepen met hetzelfde onderwerp op de
agenda. Deze vergadering beslist rechtsgeldig met een meerderheid van de stemmen.
Artikel 26. Ontbinding van de vereniging.
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de Algemene vergadering
een vereffenaar aan, en bepaalt het zijn bevoegdheden.
In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik deze zich
ook voordoen of om welke reden ook, wordt het netto actief van de ontbonden
vereniging ter beschikking gesteld van de vereniging of verenigingen die haar opvolgen,
voor zover het wordt aangewend voor een belangeloos doel en wanneer er geen
vereniging of verenigingen zijn die haar opvolgen, van een vereniging of van
verenigingen die een doel of doeleinden hebben die gelijkaardig of analoog zijn aan
deze van de vereniging, voor zover het wordt aangewend voor een belangeloos doel. De
beslissing tot terbeschikkingstelling van het vermogen wordt genomen door de
Algemene Vergadering, en, bij gebreke aan een beslissing van dit orgaan, door de
vereffenaar.
Artikel 27. Publicatie.
Deze statuten worden gepubliceerd in de Nederlandse taal, in België, overeenkomstig
de bepalingen van de Belgische wetgeving terzake.
Artikel 28. Slot.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld of voorzien, wordt geregeld
overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig – Wet
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betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, en door de koninklijke besluiten die ter
uitvoering ervan zijn genomen. (einde statuten)
Tot bestuurders worden benoemd:
- de heer Herman SMULDERS, voornoemd
- de heer Jean-Yves LAPEYRERE, voornoemd
- de heer Hendrik LIGTERMOET, wonende te 3853 PP Ermelo, Konijnenwal 15C.
Zij zullen de volgende functies waarnemen in de raad van bestuur:
- de heer Herman SMULDERS, voorzitter
- de heer Jean-Yves LAPEYRERE, secretaris
- de heer Hendrik LIGTERMOET, penningmeester
Overeenkomstig artikel 24 wordt de voorzitter, de heer Herman SMULDERS
aangesteld om afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De statuten zullen worden meegedeeld aan de minister van Justitie met het verzoek
rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren .
Ondergetekende notaris bevestigt de naleving van de bepalingen van de wet van twee
mei tweeduizend en twee op Internationale Verenigingen zonder Winstoogmerk.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN
TAKSEN:
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN AKTE
Verleden te Leuven op voormelde datum;
En na voorlezing en toelichting hebben de comparanten, eventueel vertegenwoordigd
als gezegd, samen met mij, notaris deze akte ondertekend.
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