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Stichting Brugs Fonds
voor Ontwikkeling en Samenwerking,
instelling van openbaar nul
Brugge
Identificatienummer : 3774/70
'BEHEERRAAD
Algemene vergadering, 25 september 1979. te 20 uur
Bij beslissing van de behccrraad van de stichting Brugs Fonds
voor
Ontwikkeling
en
Samen werking.
in
dato
van
25 september 1979, werden bij toepassing van artikel 3 van de
statuten, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 juni 1970, nr. 3774, volgende wijzigingen beslist :
a) Het ontslag van de volgende beheerder werd vastgesteld :
De heer Pierre Vandamme.
Werden tot beheerders verkozen :
Doris De Ncvc, Rnoul Lombaerts, Marleen Dcjonckhcere, Jan
Rachels, LUC Dhaenekindt. piet Dcknudt
b) Tevens werd het ontslag van het directiecomité waarvan de
samenstelling gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad d.d. 14 oktober 1976, nr. 8435, aanvaard en werd
overgegaan tot de benoeming van volgend directiecomité :
Voorzitter : Vic Blaton; ondervoorzitter : Lode De Wilde;
secretaris : Raoul Lombaerts; penningmeester : Willy Vanlcrberghe; leden : Jozef Maréchal. Marleen Dejonckhecre, Jan
Rachels, H ugo Vanreybrouck, Fcrnand Mocykcns, Hilalre Dcfauw,
Tony Van den Bosch, Maric-Louisc Vanrobaeys, LUC Dhaenekindt, Jean-Marie Bogacrt. Paul Stevens, Piet Deknudt
De secretaris,
(get.) R. Lombaerts.

De voorzitter,
(got) V. Blalon.
(12594)

Sport + Zilvcrenhock
Ekercn
Identificatienummer: 12567/79
STATUTEN
Tussen de ondergetekenden :
1. Bevers, Edward, Nachtegaallaan 76, 2070 Ekeren, leraar;
2. Bouwen, Willy, Molenweg 54, 2130 Brasschaat, burgerlijk
Ingenieur;
3. Buytaert, Godelieve, Zusters van O.-L.-Vrouwslraat 28.
2060 Merksem, vroedvrouw;
4. De Bakker-Bastiaenssens, Marie-Louise, Oude Bergsobaan 4/2, 2070 Ekeren. bediende;
5. Devos, Marcel, Nachtegaallaan 81, 2070 Ekeren, technisch
ingenieur;
6. Dierick-Ryckaerts, Martha, Nachtegaallaan 14. 2070 Ekeren,
zonder beroep;
7. Faust-Van Steen. Frleda, Hciakkcr 4, 2070 Ekeren, zonder
beroep;
8. Koumans, Catharina, Ruysseveltlei 5, 2070 Ekeren, verpleegkundige;
9. Leys, Grcta, Hocvenscbaan CO, 2080 Kapellen, kincsiste;
10. Mclsen, Frans. Pecdrcef 61. 20110 Kapellen, bediende;
11. Pcpermans, Lilianc. ] lercntalscbuan 84/6, 2100 Dcurne.
regentes;
12. Raeymakers-Hcndrickx, Edwarda, Berkenlaan 47, 2091 Hoevenen, kleuterleidster;
13. Van Aerde, Slcphanus, Bloemenlaan 42,, 2070 Ekeren,
postontvanger;
14. Verschuercn, Frans, Zilverboslonn 32, 2070 Ekeren, elektricien;
15. Verschueren-Mcndrlckx. Norma, Zilverboslaan 32, 2070 Ekeren, zonder beroep;
16. Zwacnepoel-Cammaert, Magdalona, Antwerpscstcenwog 123,
2080 Kapellen, huisvrouw,
allen meerderjarig en van Belgische nationaliteit, Is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, volgens
de bepalingen van onderstaande statuten :
Artikel 1. De v.z.w. draagt de naam < Sport + Zilvcrenhock ».'
Art. 2. De vereniging bestuat uit een hoofdafdeling en eventueel
onderafdelingen. Bij beslissing van de raad van beheer kunnen
onderafdelingen opgericht en vernietigd worden.
Art 3. De vereniging heeft tot doel de leden gelegenheid te
geven aan ontspanning te doen en diverse sporten te beoefenen,
zowel individucel als in familieverband.

Art. 4. Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging alle
daden stellen; alle winstoogmerken worden echter uitgesloten.
Art. 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij
kan te allen tijde ontbonden worden volgens de wettelijke
modaliteiten.
Art. 6. Het ledenaantal Is onbeperkt, doch minstens drie leden
zijn vereist
ArL 7. Nieuwe Jeden worden aanvaard of geweigerd bij
beslissing van de raad van beheer. Deze beslissing moet niet
gemotiveerd zijn.
ArL 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden mits
eenvoudige mededeling aan de raad van beheer. Het niet betalen
van het lidmaatschap brengt automatisch ontslag race.
Art 9. Het maximumbedrag der jaarlijkse bijdrage per lid
bedraagt FB 25 000.
Art 10. De Interne werking van de vereniging wordt geregeld
door een reglement van Inwendige orde. opgesteld door de raad
van beheer. dl« te allen tijde wijzigingen en toevoegingen kun
aanbrengen bij eenvoudige meerderheid van stemmen in de raad.
Door het lidmaatschap te aanvaarden erkent het lid kennis te
hebben genomen van dit reglement en verklaart het lid zich
akkoord met de inhoud ervan.
Art. 11. De vereniging wordt beheerd door een raad van zeven
beheerders, aangesteld door de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, die deze aanstelling eveneens te allen
tijde kan .herroepen. Hun mandaat duurt zes jaar; uittredende
beheerders zijn herkiesbaar.
De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een
medevoorzltler, een schatbcwaordcr en een sckrctaris.
Art 12. De raad van beheer wordt somcngerocpcn door de
voorzitter of door twee andere beheerders. De raad wordt
voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de
mcdevoorziltcr. De raad beslist bij gewone meerderheid van
stemmen.
Art 13. Do raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigt haar bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. De raad van beheer is bevoegd om alle
handelingen van beheer te verrichten en eveneens alle daden van
beschikking; hij kan alle verbintenissen aangaan, welke niet
uitdrukkelijk door de wet voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
Art 14. De raad van beheer kan zijn bevoegdheden overdragen
aan één of meerdere van zijn leden, gezamenlijk of elk
afzonderlijk.
Beheerders die namens de raad optreden, moeten ten aanzien
van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of
machtiging.
Art 15. De beslissingen van de raad van beheer worden
opgenomen in een daartoe bestemd register en ondertekend door
minstens twee beheerders. Uittreksels ter voorlegging worden
ondertekend door de voorzitter of twee beheerders.
Art 16. De algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de loop van de maand september. 0c bijeenroep! ng
geschiedt schriftelijk, hetzij per brief, hetzij door de bekendmaking in het voor de leden bestemd tijdschrift, minstens veertien
dagen vóór deze moet plaatsvinden.
De bijeenroeping vermeldt de dagorde.
Art 17. Een buitengewone algemene vergadering kan op
dezelfde wijze worden bijeengeroepen bij beslissing vun de raad
van beheer of op verzoek van ten minste één vijfde der leden.
Art 18. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide
machten; zij kan alle daden van beschikking en beheer stellen.
Art 19. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden. De besluiten van de
algemene vergadering worden ter kennis gesteld van de loden per
brief, hetzij door bekendmaking in hel voor do leden bestemd
tijdschrift
Art 20. De beheerders leggen jaarlijks de rekeningen van het
verlopen dienstjaar samen met de begroting van het volgende
dienstjaar voor aan de algemene vergadering.
Art 21. Wijziging aan de statuten van de vereniging kunnen
enkel geschieden mits twee derde van de leden uKkoord güim.
Indien bij een eerste vergadering geen twee derde van de leden
aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen
welke zal beraadslagen, ongeucht het nuntul aanwezige .leden. In
dit geval moet de beslissing echter bekrachtigd wuiden door de
burgerlijke rechtbank.
Art. 22. Bij eventuele ontbinding beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereni^in^. IX'
algemene vergadering stelt alsdan één of meerdere viMvffciiuurs
aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Art 23. De hoofdafdeling heeft als zetel (en wordt als hoofdzetel
aanzien) : Nuchtegaullaan -76, 2070 Ekeren.

Anncxe au Moniteur belgf du 28 dcccmbre 1979
Bijlage tut het Belgisch Staatsblad van 28 december 1979
Onderafdeling Kapellen heeft als zetel : Pecdrecf 61,
2080 Kapellen.
Onderafdeling Brasschaat heeft als zetel : Molenweg 54.
2130 Brasschaat
Een eenvoudige beslissing van dt raad van beheer kan de zetel
vin de hoofdafdeling (hoofdzetel) en/of de zetel van onderafdelingen overbrengen naar gelijk welke andere plaats in België.
Art 24. De eerste raad van beheer wordt als volgt
samengesteld :
1. Verschueren, Frans, twee jaar. 2. Bcyers, Edward, twee jaar.
3. Devos, Marcel, vier jaar.
4. Metsen, Francais, vier jaar.
5. Bouwen, Willy, vier jaar.
6. Leys, Greta, zes jaar.
7. Koumans, Karine, zes jaar.
Aldus opgemaakt te Ekeren, 7 november 1979. In zoveel
exemplaren als er partijen zijn, en waarvan deze laatste verklaren
één exemplaar te hebben ontvangen.
(Volgen de handtekeningen.)
(12588)

Thóutre de la Vlo
Bruxclles
Numero d'identificatlon : 7676/71
REELECTION DU CONSE1L D'ADMINISTRATION
Les membres de I'a.s.bJ., reu nis en assemblee générale, ont
rcélu a funanimité des voix présentes, pour un nouveau terme de
deux ans. Ie conscil d'adminlstration suivant:
Mme Nlcole Dumez, épouse Rolland, en qualito de présidente.
M. Horbert Rolland, en quallté de secrétaire.
M. Lconhard Küpper, en qualité de sccrétaire-trésorfer.
Bruxcllcs. Ie 25 scptcmbre 1979.
Pour copie conforme :
(Slgné) L. KDpper.
(12607)
N. 125C9
Kurnnvulfedcralic Wcst-Vlaondercn
Oostende
Identificatienummer : 5429/78
ONTSLAG NEMING EN — RAAD VAN BEHEER
In de algemene vergadering gehouden op 19 oktober 1979 te
Vcldcgcm werd er een wijziging gebracht in de raad van beheer;
volgende leden maken geen deel meer uit : MM. Declerq. Danicl;
Bcntcln. Andrc, en Muyle. Al f red.
Hier volgt dan het nieuw bestuur :
Algemene voorzitter : Trips, Eduard.
Voorzitter : Daems, Rcne. •
Secretaris-generaal : Scghers, Leopold.
Schalbewaarder : Demey, Rogcr.
Verslaggeefster : Jansoonc. Maria.
Leden ; Coopmon, Jozef; Devos. Constant; Malcfason, Willy;
Hlndrickx, Gilbcrt; Vandcrcruysse, Norbert; Vcrhoestroete, Erik.
(12620)
N. 12570
Cuntrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Sint-Truiden
Sint-Truiden
Identificatienummer: 4708/77
.RAAD VAN BEHEER
De algemene vergadering heeft op 17 september 1979 bijkomend tot beheerders benoemd :
De heer Gilcn. Tony, geneesheer, Boudewljnlaan 37, 3800 SintTruiden.
De heer Gllot, Andró, geneesheer, Bergstreat 65, 3821 Kozen.
De raad Is aldus met ingang vnn heden samengesteld als volgt;
M. Charles Odon, geneesheer, Terbiest 46n. 3800 Sint-Truiden;
Mevr. de Koster, Margriet hoofdverpleegster, Bevenlngen•tecnweg 79*. 3800 Sint-Truiden;
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De heer Dcrks, Gilbert, pedagoog. Kastecllaan 67, 3500 Hasselt
De heer Gilen, Tony, geneesheer, Boudcwijnlaan 37. 3800 SintTruiden;
De heer Gilot, André, geneesheer, Bergstraat 65. 3821 Kozen;
De
heer Grosemans, Willy, administratief directeur,
Dlestersleenweg 143,3811 Nieuwerkerken;
D* heer Knapen, Jules, geneesheer Diestersteenweg 82,
3800 Sint-Truiden;
De heer Nicolal. Piul. beheerder, Hanterljstrait 4, 3804 Gor-

sem;

De heer Peene. Marcel, algemeen directeur, Ziekercnweg 15,
3800 Sint-Truiden;
De heer Ruppol. Emiel, apotheker. Hamelstraat • 23-25,
3800 Sint-Truiden;
Ecrw. II. Ruiten, Jan. priester. Plankstraat 16. 3800 SintTruiden;
De heer Thoelen, Jan, maatschappelijk assistent, Parkstraat 40.
3820 Alken;
De
heer
Tulkens,
Jan.
maatschappelijk
assistent
Tweedebrockstraat 79, 3800 Slnt-Trufden;
De heer Vandebrouck, Adelain, directeur. Hergestraat 14,
3721 Vuermaalroot;
De heer Vaneetvelde. Germain. officier met rust Steenweg 77.
3420 Glngelom;
De heer Vanstraelen, Flrmln, gewesUecreUrls, Ulbeekstraat 21,
3832 Ulbeek-Wcllen.
Aangesteld worden tot :
Voorzitter : Nicolal. Paul.
Ondervoorzitter : Vaneetvelde, Germain.
Secretaris : Grosemans, Willy,
Sint-Truiden, 17 september 1979.
De voorzitter,
(get) P. Nicolaï.

Voor eensluidend uittreksel :
De ondervoorzitter,
(get.) G. Vaneetvelde,
(12022)
Cactus 80
Brugge
Identificatienummer: 12571/79

STATUTEN
Tussen ondergetekenden :
Biebaut. Francois, maatschappelijk werker, Jan Boninstraat 31.
8000 Brugge;
Bkmdelle,
Rila.
opvoedster,
Slnt-GiWskerkstraat
19,
8000 Brugge;
Bonneurc. Jan. bediende. Veldmaarschalk Fochslraat 57.
8000 Brugge;
Costcnoble,
Jan,
crgoterapeut
Annuntlalcnstraat
20,
8000 Brugge;
Debruyne, Rotand, maatschappelijk werker, Ujsterhoek 9.
8030 Beerncm;
Franco. Vera, bediende. Korendragersstraat 24,8000 Brugge;
Op de Bceck, Francis, maatschappelijk werker, Van
Steenestraal 25, 8320 Brugge-3;
. Opdcbeeck, Jeroen,
maatschappelijk werker, Annuntl n te n straat 105, 8000 Brugge;
Opdcbeeck, Jozef, leraar, Schooldrecf 20. 8020 Oostkamp;
Schroeycn,
Jean-Marc,
burgerlijk
ingenieur.
Pottenmakersstraat 23, 8000 Brugge,
allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten als volgt:
Artikel 1. De vereniging draagt de naam € Cactus 80 »; haar
zetel is gevestigd te Brugge, Sint-Amandstraat 134.
Art. 2. De vereniging draagt bij tot een permanente vornVmg;
hetzij vanuit de ontspanning, hetzij door meer direkte vormen als
cursussen, vergaderingen, enz.; zij biedt niet enkel de mogelijkheden om initiatieven te nemen, zij richt ook zelf aktlviteltcn in.
Art 3. Het aantal leden Is onbeperkt maar mag niet minder .
bedragen dan negen. Iedereen kan als lid aangenomen worden op
voorwaarde dat hij zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de
doelstellingen van de vereniging en zich Inzet om dit doel te
verwezenlijken.
Nieuwe leden worden aanvaard door de algemene vergadering,
op voordracht van de zittende leden van de vergadering Het
jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
maar mag niet moer dan duizend frank bedragen.
Art 4. De algemene vergadering Is bevoegd voor de punten
bepaald in de artikelen 4 en 12 van de wet van 27 juni 1921 De
algemene vergadering funktloneert overeenkomstig de artikelen 5
tot 8 en 20 van de wet Ze vergadert minstens eenmaal per jaar

