Annexe au Moniteur belge du 31 mai 2001
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2001

Associations sans but lucratif
Verenigingen zonder winstoogmerk
N. 9319

(39072 — 39072P)
« OPUS III »
Wieringstraat 14
3000 Leuven
Identificatienummer : 9319/2001
STATUTEN

De ondergetekenden :
1. Van Loon, Jan, orthopedisch chirurg, Heesakkerstraat 1,
3900 Overpelt.
2. Verheyden, Lieve, docente, Bergstr. 58, 3010 Kessel-lo.
3. Lorent, Hugo, met pensioen, Burg. Van Kelfstraat 31,
3078 Meerbeek.
4. Buvens, Jos, met pensioen, de Merodedreef 47, 2260 Westerlo.
5. Buvens, Riet, zelfstandige, Wieringstraat 14, 3000 Leuven,
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921, met de hiernavolgende statuten.
TITEL I. — Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam « OPUS III », vereniging zonder winstoogmerk.
Art. 2. De vereniging is gevestigd : Wieringstraat 14,
3000 Leuven.
De zetel kan worden overgeplaatst naar een andere plaats binnen
het Nederlandstalig landsgedeelte bij eenvoudige beslissing van de
raad van beheer.
Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel : diensten, werkgroepen
of instellingen te ondersteunen, op te richten, te beheren en uit te
baten, ter verstrekking van hulp in India. De vereniging kan alle
middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter
uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren,
personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten,
fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten
uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het
realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs
daden van koophandel stellen.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. — Leden
Art. 5. De vereniging telt effectieve en steunende leden. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve
leden. De v.z.w. telt tenminste vijf effectieve leden en maximum
vijftig.
Art. 6. Als effectief lid komen in aanmerking alle natuurlijke- of
rechtspersonen die :
of het project financieel steunen;
of daadwerkelijke hulp bieden aan het project.
Zij moeten voorgedragen worden door minstens drie effectieve
leden; en als effectief lid door de raad van beheer worden aanvaard.
Art. 7. Elk effectief lid verbindt er zich toe jaarlijks een lidgeld te
betalen dat ook elk jaar door de raad van beheer zal worden
vastgesteld. Dit lidgeld mag niet meer bedragen dan BEF 5 000 of
EUR 124, gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen.
Art. 8. Als steunend lid kunnen alle personen toetreden die door
de raad van beheer als zodanig worden aanvaard. Zij hebben niet
de rechten van de effectieve leden. Zij hebben enkel inzagerecht in
de notulen.
Art. 9. De leden zijn in geen geval aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
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Art. 11. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en
kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte
bedragen of gedane inbrengsten.
TITEL III. — Raad van beheer
Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer
van tenminste vijf beheerders, al dan niet lid van de vereniging.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te
allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos
uit.
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder
worden binnen de maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
Art. 13. De beheerders worden benoemd voor een termijn van
vier jaar en zijn herkiesbaar. Zij zetten hun mandaat in ieder geval
voort tot op het ogenblik dat er in hun vervanging voorzien is.
Diegene die overneemt voltooit het mandaat van de vervangen
beheerder.
Art. 14. 1. De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een
afgevaardigd beheerder. Elke beheerder kan de vergadering bijeenroepen. De voorzitter zit de vergadering voor; bij zijn afwezigheid :
de ondervoorzitter of de oudste beheerder.
2. De Raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste drie
beheerders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
3. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en ingeschreven in een daartoe bestemd register.
Art. 15. 1. De raad van beheer is bevoegd om alle zaken te
regelen. Hij is dus bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
2. De raad van beheer geeft toestemming aan de afgevaardigd
beheerder, die echter lid moet zijn van de vereniging, om alle daden
te stellen die nodig zijn voor het dagelijks bestuur van de v.z.w.
Opus III, zoals daar zijn : het beheer van alle rekeningen (oprichten,
afsluiten, volmachten verlenen)en het beheer (in alle vormen) van
werkingsmiddelen. Voor al het overige en voor alle gevallen zal de
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door twee beheerders.
3. Controle van de afgevaardigd beheerder gebeurt door de
andere leden van de raad van beheer. De wijze waarop dit gebeurt,
wordt omschreven in het huishoudelijk reglement.
4. De raad van beheer vaardigt een huishoudelijk reglement uit.
TITEL IV. — Algemene vergadering
Art. 16. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van beheer of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de
aanwezige beheerders.
Art. 17. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
het wijzigen van de statuten, conform artikel 8 van de wet, het
benoemen en ontslaan van de beheerders, het goedkeuren van de
begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.
Art. 18. Als leden van de Beheerraad worden benoemd :
Voorzitter : Van Loon, Jan.
Ondervoorzitter : Verheyden, Lieve.
Secretaris : Buvens, Jos.
Penningmeester : Lorent, Hugo.
Afgevaardigd beheerder : Buvens, Riet.

Art. 10. Elk effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de
vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de
raad van beheer. Een effectief lid dat niet deelneemt aan de jaarlijkse
vergadering zonder verontschuldiging of zich niet laat vertegenwoordigen zoals de wet het voorschrijft en/of zijn bijdrage niet
betaalt, is ontslagnemend. Voor andere gevallen kan een lid slechts
worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een
meerderheid van twee derden van de stemmen.

Art. 19. 1. De algemene vergadering wordt door de raad van
beheer samengeroepen als het doel of het belang van de vereniging
dit vereist. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden samengeroepen.
2. De leden worden bij gewone brief uitgenodigd. Hierin worden
plaats, dag, uur en agenda meegedeeld. De algemene vergadering
kan echter ook op geldige wijze een beslissing nemen over punten
die niet op de agenda vermeld zijn. Zij kan tevens bijeengeroepen
worden wanneer een derde van de leden dit vraagt.
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3. De notulen van de vergadering, ondertekend door voorzitter
en secretaris, worden opgenomen in het daartoe bestemde register.
Alle leden kunnen inzage krijgen in deze notulen.
TITEL V. — Ontbinding en vereffening
Art. 20. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen
van de vereniging overgemaakt aan één of meerdere organisaties
die hetzelfde of aanverwant doel nastreven.
Art. 21. Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is
geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk, de algemene
wettelijke bepalingen en het huishoudelijk reglement.
Aldus opgemaakt te Leuven op 11 april 2001.
(Get.) Jan Van Loon, Lieve Verheyden, Jos Buvens, Hugo Lorent,
Riet Buvens.

RAAD VAN BEHEER
Verslag van de algemene vergadering van 11 april 2001
1. De statuten werden unaniem goedgekeurd en ondertekend.
2. Als leden van de beheerraad werden aangesteld :
Voorzitter : Van Loon, Jan.
Ondervoorzitter : Verheyden, Lieve.
Secretaris : Buvens, Jos.
Penningmeester : Lorent, Hugo.
Afgevaardigd beheerder : Buvens, Riet.
3. Bespreking van het huishoudelijk reglement werd doorverwezen naar de volgende vergadering.
(Get.) Jan Van Loon,
voorzitter.
(Get.) Jos Buvens,
secretaris.

(Get.) Riet Buvens,
afgevaardigd beheerder.

N. 9320

(36085)
Fraternité le Sénevé

l’administration et la comptabilité de l’association. Si ce n’est le cas,
chaque membre effectif aura un droit de regard individuel sur
l’administration de l’association. »
Les membres de l’association réunis en assemblée générale ordinaire le 25 février 2001, ont nommé, pour un terme de six ans,
membres du conseil d’administration, en remplacement de
MM. M.P. Van Rysselberghe, J.P. Leroux, R. Decoster, M. Veriato et
S. Vandermousen, dont les mandats sont venus à expiration :
Mme Marie-Paule Van Rysselberghe, employée, rue de la Maladrée 26, 5030 Lonzée.
M. Jean-Paul Leroux, moniteur, rue de la Maladrée 26,
5030 Lonzée.
Mme Marianne Veriato, ouvrière, avnue du Bempt 37,
1070 Bruxelles.
M. Robert Decoster, expert comptable, De Nachtegaal 33,
2970 Schilde.
Mme Anita Van Impe, employée, Bogaereweg 56, 2240 Zandhoven.
M. Tom Calié, indépendant, Hertstraat 10, 2100 Antwerpen.
M. Leo Van Gucht, employée, Bogaereweg 56, 2240 Zandhoven.
Lors d’un conseil d’administration du 5 mars 2001 les administrateurs ont désigné entre eux, en qualité de :
Président : Marie-Paule Van Rysselberghe.
Secrétaire : Leo Van Gucht.
Trésorier : Marianne Veriato.
Les membres de conseil de l’association élus lors de l’assemblée
générale ordinaire le 25 février 2001, ont donné leur démission du
conseil d’administration :
Mme Anita Van Impe, Bogaereweg 56, 2240 Zandhoven.
M. Tom Calié, Hertstraat 10, 2100 Antwerpen.
M. Leo Van Gucht, Bogaereweg 56, 2240 Zandhoven.
Lors d’un conseil d’administration du 20 mars les administrateurs
ont désigné Robert Decoster comme secrétaire en remplaçant Leo
Van Gucht.
Mme M.P. Van Rysselberghe et Mme Marianne Veriato ont été
nommées administrateurs-délégué, comme tel chargés de la gestion
journalière de l’association et ayant l’usage de la signature sociale
afférente à cette gestion.
Le 22 mars 2001.

Rue du Belvédère 7
4050 Chaudfontaine

Déclaré exact :
(Signé) Marie Paule Van Rysselberghe,
président.

Numéro d’identification : 9292/98
DISSOLUTION
L’a.s.b.l. dénommée « Fraternité le Sénevé », n’ayant jamais eu de
patrimoine, ni mobilier, ni immobilier, est dissoute depuis le
20 octobre 1998.
(Suivent les signatures.)

N. 9321

N. 9322

(37937)
Comité des Fêtes Quartier du Congo
5590 Ciney
Numéro d’identification : 7560/78

(36767)
« Belgian Quarter Horse Association »
1180 Bruxelles
Numéro d’identification : 2444/91
MODIFICATIONS AUX STATUTS
DÉMISSIONS — NOMINATIONS

Par décision de l’assemblée générale en date du 25 février 2001
les statuts de l’association ont été modifiés ainsi qu’il suit :
Le texte de l’article 7, alinéa 3 est remplacé par : « L’assemblée
générale se réunit au moins une fois par an, endéans les nonante
jours qui suivent la clôture de l’année comptable, au siège social ou
en tout autre endroit mentionné dans la convocation. »
Le texte de l’article 13, alinéa 2 est remplacé par : « Les membres
du conseil d’administration sont nommés pour un terme de six ans
et sont rééligibles. Tous les deux ans au moins un tiers du nombre
total des administrateurs donnera sa démission. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale les administrateurs
démissionnaires. Si aucun administrateur n’est démissionnaire, les
deux administrateurs ayant le plus d’ancienneté au sein du conseil
donneront leur démission. »
Le texte de l’article 21 est annulé et remplacé par : « L’assemblée
générale peut nommer un expert-comptable, membre de l’Institut
des experts-comptables et des conseils fiscaux, afin de contrôler

DÉCÈS — NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale statutaire, en sa séance du 16 avril 2000 a :
reconnu recevable la démission pour cause de décès de : M. Moı̈se
MOORS, président, classé en position 1;
accepté à la présidence du comité : M. Vital LIZEN, à classer en
position 1;
accepté à la vice-présidence du comité : M. Daniel BULTOT, à
classer en position 2;
accepté l’entrée au sein du comité de :
Mme Joëlle BRIGLIA, ménagère, domicilié à 5590 Ciney, avenue
d’Huart 87, à classer en position 16.
Mme Patricia MISSON, vendeuse, domicilié à 5590 Ciney, avenue
d’Huart 91, à classer en position 17.
M. Laurent WARZEE, ouvrier, domicilié à 5590 Ciney, avenue
d’Huart 21, à classer en position 18.
M. Alain PUFFET, transporteur, domicilié à Ciney, avenue
d’Huart 98, à classer en position 19.
M. Didier MICHAUX, boucher, domicilié à Ciney, rue Martin
Morimont 70, à classer en position 20;
renouvelé pour l’année 2000, les mandats de :
Président : Vital LIZEN.
Vice-Président : Daniel BULTOT.
Secrétaire : Bernard DUJEUX.
Trésorière : Martine BEAURAING.

