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Ondernemingsnr : 0478.478.234
Benaming
(voluit) : LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG Zenneland
(afgekort) : LOGO PAJOTTENLAND(ZENNEVALEI
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Kerkpleinweg 4
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek)
België
Onderwerp akte : Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
artikels3 (§ 1), art. 11 (§ 2 en 3) en art. 17 (§ 2 en4) Algemene vergadering 28 april 2017
Titel 1: Naam – zetel – doel – duur
Artikel 3 § 1
Te wijzigen tekst
Artikel 3 - Doel
§ 1 - De vereniging heeft tot doel binnen het grondgebied van Logo Zenneland de ziektepreventie uit te
bouwen, de gezondheidspromotie en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding uit te bouwen en te werken aan
een gezonde omgeving. De vereniging zal in dit kader meewerken aan de realisatie van het door de Vlaamse
overheid geplande beleid en daarbij vertrekken vanuit de bestaande lokale structuren. Er wordt hierbij gestreefd
naar een samenwerking met de andere Vlaamse LOGO’s in het algemeen en met de Vlaams-Brabantse
LOGO’s in het bijzonder.
Nieuwe tekst
Artikel 3 - Doel
§ 1 - De vereniging heeft tot doel binnen het grondgebied van Logo Zenneland de ziektepreventie uit te
bouwen, de gezondheidspromotie en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding uit te bouwen en te werken aan
een gezonde omgeving. De vereniging zal in dit kader meewerken aan de realisatie van het door de Vlaamse
overheid geplande beleid en daarbij vertrekken vanuit de bestaande lokale structuren. Er wordt hierbij gestreefd
naar een samenwerking met de andere Logo’s.
Titel 3: Algemene vergadering
Artikel 11 § 2
Te wijzigen tekst
Artikel 11 - Bijeenroeping en voorzitterschap
§ 2 - De raad van bestuur bepaalt de datum en de agenda van de algemene vergadering en nodigt alle leden
ten minste veertien dagen voor de bijeenkomst schriftelijk uit per gewone brief of mail op het adres dat de leden
daartoe laatst hebben opgegeven. De oproepingen moeten om geldig te zijn, ondertekend zijn door de
voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door een door de andere leden van de raad van bestuur
aangeduid bestuurder. In de uitnodiging worden datum, plaats, uur en de te behandelen agenda vermeld. Ieder
schriftelijk bij de raad van bestuur ingediend voorstel dat door ten minste 1/20ste van de leden is ondertekend
en tenminste twee werkdagen vóór de vergadering aan één van de bestuurders overhandigd wordt, moet
worden opgenomen in de agenda. In uitzonderlijke gevallen, indien ten minste de helft van de aanwezige
effectieve leden akkoord gaat, kunnen beslissingen genomen worden over aangelegenheden van fundamenteel
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belang die niet op de agenda voorkomen.
Nieuwe tekst
Artikel 11 - Bijeenroeping en voorzitterschap
§ 2 - De raad van bestuur bepaalt de datum en de agenda van de algemene vergadering en nodigt alle leden
ten minste veertien dagen voor de bijeenkomst schriftelijk uit per gewone brief of mail op het adres dat de leden
daartoe laatst hebben opgegeven. De oproepingen moeten om geldig te zijn, ondertekend zijn door de
voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door de ondervoorzitter. In de uitnodiging worden datum,
plaats, uur en de te behandelen agenda vermeld. Ieder schriftelijk bij de raad van bestuur ingediend voorstel
dat door ten minste 1/20ste van de leden is ondertekend en tenminste twee werkdagen vóór de vergadering
aan één van de bestuurders overhandigd wordt, moet worden opgenomen in de agenda. In uitzonderlijke
gevallen, indien ten minste de helft van de aanwezige effectieve leden akkoord gaat, kunnen beslissingen
genomen worden over aangelegenheden van fundamenteel belang die niet op de agenda voorkomen. 2

Artikel 11 § 3
Te wijzigen tekst
Artikel 11 - Bijeenroeping en voorzitterschap
§ 3 - De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van
de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de
te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene
vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde
agendapunten.
Nieuwe tekst
Artikel 11 - Bijeenroeping en voorzitterschap
§ 3 - De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van
de effectieve leden daartoe een schriftelijk verzoek richt aan de raad van bestuur waarin de te behandelen
agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te
roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
Titel 4: De raad van bestuur
Artikel 17 § 2
Te wijzigen tekst
Artikel 17 - Bijeenroeping, voorzitterschap, vertegenwoordiging en besluitvorming
§ 2 - De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door
een door de andere leden van de raad van bestuur aangeduid bestuurder. De vergaderingen van de raad van
bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door een door de andere
leden van de raad van bestuur aangeduid bestuurder.
Nieuwe tekst
Artikel 17 - Bijeenroeping, voorzitterschap, vertegenwoordiging en besluitvorming
§ 2 - De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
Artikel 17 § 4
Te wijzigen tekst
Artikel 17 - Bijeenroeping, voorzitterschap, vertegenwoordiging en besluitvorming
§ 4 - De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de
bestuurders en/of vertegenwoordigers aanwezig is.
Nieuwe tekst
Artikel 17 - Bijeenroeping, voorzitterschap, vertegenwoordiging en besluitvorming
§ 4 - De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste 1/3de van de
bestuurders en/of vertegenwoordigers aanwezig is.
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
Bij beslissing van 28/04/2017 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders
aangenomen :
VANDERVORST Stephanie, Pieter Paul Rubenslaan 2, 1861 Meise (Wolvertem), geboren op 16/01/1986, te
Aalst (reden : ontslag)
De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :
Kartounian Jan, Mieregemstraat 85, 1785 Merchtem, geboren op 30/12/1947, te Etterbeek
Holsters Frans, Iepenlaan 29, 1740 Ternat, geboren op 30/01/1946, te Boom
Luyckfasseel Johan, Hulstraat 27, 1570 Vollezele, geboren op 06/06/1951, te Aalst
Sanders Maria, Mysteriestraat 15, 1190 Vorst, geboren op 22/01/1954, te Oostende
Souffriau Jean-Paul, Stationstraat 49, 1570 Galmaarden, geboren op 28/06/1962, te Tollembeek
D’Haese Hil, Groenstraat 3, 1790 Affligem, geboren op 09/01/1958, te Aalst
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De Wit Ben, Ooststatiestraat 284C, 2550 Kontich, geboren op 22/03/1979, te Wilrijk
De Smedt Patrick, Hulst 171, 1745 Opwijk, geboren op 26/07/1957, te Baardegem
Goossens Jenny, Brusselsestraat 122, 1840 Londerzeel, geboren op 02/08/1947, te Londerzeel
Victor Lieve, Grimbergsesteenweg 24, 1980 Eppegem, geboren op 17/05/1965, te Leuven
De Maeseneir Bart, Fooststraat 19, 1790 Affligem, geboren op 02/10/1972, te Dendermonde
Bevoegdheden van de raad van bestuur :
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt en verbindt ze in en buiten rechte.
Hij kan alle handelingen van bestuur en beschikking stellen, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door
de wet of door voorliggende statuten aan de Algemene vergadering zijn voorbehouden.
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De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste 1/3de van de
bestuurders en/of vertegenwoordigers aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
de stem van wie de vergadering voorzit beslissend.
Te Ternat, op 28/04/2017
Luyckfasseel Johan
Voorzitter
Neergelegd door Diesbecq Didier Roger, Lasthebber
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