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Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1975
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« Bélglsche Vereniging voor Verkeersgeneeskunde »,
te 9000 Gent
Belgisch,staatsblad van 23 april 1970, nr. 2857

« Société beIge de Médecine du Trafie »,
à 9000 Gand
Moniteur beige du 23 avril 1970, n" 2857

WIJZIGING AAN DE STATUTEN
RAAD VAN BEHEER

MODIFICATION AUX STATUTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Uittreksel uit het proces·verbaal
van de algemene vergadering van 20 december 1974
Vnlgende bes li ssi ng werd bij cenparighcid van stemmen ge no·
men door de buiten gewone algeme ne ver gaderin g van 20 d ecem·
ber 1974 :
Het artikel 2, luidend als volgt : « De zetel van de vereniging
is gevestigd ter wettelijke woonpl?.ats van haar sekretaris "
wordt vervangen door : • De zetel van de vereniging is gevestigd
te Gent, Kliniek voor Neurochirurgie (Rijksuniversiteit Gent), De
Pintelaan 135 ».
Goedkeuring der rekeningen
Samenstelling van de raad van beheer
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering
de balans en de rekeningen goedgekeurd van de dienstjaren
1973 en 1974.
De raad van beheer, herkozen door de algemene vergadering,
blijft samengesteld als volgt:
Voorzitter: Dr. Jean Colin, te Liège, boulevard Frère-Orban 5;
Ondervoorzitters : Dr. Marcel Defays, te Waremme, rue Porte
de Liège 70; Dr. Georges Rolly, te Zwijnaarde, Park Ryvissche 1100;
Sekretaris-schatbewaarder : Dr. Georges Hoffmann, te SintDenijs-Westrem, Park Pleis 32;
Leden : Dr. Pierre Bonhomme, te Liège, avenue E. Digneffe 47; Dl'. Félicien Joos, te Knokke-Heist, Elisabethlaan 90;
Dr. Paul Lust, te Brugge, Dudzelesteenweg 321; Dr. Louis
SChrellI'S, te ~nokke-Heist, Bayauxlaan 8C; Dr_ Georges Steinfort,
te Brussel, EdIth Cavellstraat 44.
Het direktiecomité.

Approbation des comptes,
composition du conseH d'administration
L'assemblée générale a approuvé, à l'unanimité, Ie bilan et les
comptes des exercices 1973 et 1974.
Le conseil d'administration, réélu par l'assemblée générale,
reste composé camme suit :
Président : Dr Jean Colin, à Liège, boulevard Frère-Orban 5.
Vice-présidents : Dr Marcel Defays, à Waremme, rue Porte de
Liège 70; Dr Georges Rolly, à Zwijnaarde, Park Ryvissche 100.

I

Sccrétairc-trésorier : DI' Georges Hoffmann, 11 Sint-DenijsWestrem, Park Pleis 32.
Membres
Dr Pierre Bonhomme,
à Liège,
avenue
E. Digneffe 47; Dr Félicien Joos, à Knokke-Heist, Elisabethlaan 90; Dr Panl Lust, à Brugge, Dudzelesteenweg 321; Dr Louis
~chreurs, à Knokk~-Heist, Bayauxlaan 81C; Dr Georges Steinfort,
a Bruxelles, rue Edlth Cavell 44.
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3. De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband
met problemen van het groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubeheer.

Vereniging voor Openbaar Groen, te ] 040 Brussel
Aarlenstraat 53

TITEL Il. -

De leden

Art. 4. De vereniging bestaat uit werkende leden en gewone
leden.

STATUTEN
Tussen navermelde gemeenten, vertegenwoordigd door de personen naast de naam van de gemeente vermeld, is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten_
Antwerpen : Mia Van Cauwelaert, schepen, Stadhuis, Antwerpen;
Brugge : Urbain Govaert, schepen, Stadhuis, Brugge, en Joseph
Bernolct, stadssecretaris, Stadhuis, Brugge;
Gent : Renaat Moreeuw, schepen, Stadhuis, Gent, en Jacques
Vcrhé, stadssecretaris, Stadhuis, Gent;
l. Mechelen : Albert Stiers, schepen, Stadhuis, Mechelen, en
Alfons Vanstappen, schepen, Stadhuis, Machelen;
Oostendé : Carolus Achtergaele, schepen, Stadhuis, Oostende;
Vilvoorde: Roger Lotens, schepen, Stadhuis, Vilvoorde;
Sint-Niklaas: Henri Mertens, schepen, Stadhuis, Sint-Niklaas.
De statuten van de vereniging worden vastgesteld -als volgt:
TITEL I. - Benaming, zetel, doel
Artikel!. De vereniging draagt de naam « Vereniging voor
Ope nbaar Groen :1>. lliQ.'1lging, .zqDq~l:.. y.t!ns.t.I?Q~~~~·k-, Zij wordt
beh eerst dOOl' de bep aling n van de wet van 27--i_um 1~!L op de
v.'I..w., e n door· onde rh avi ge s lanor gelen.
Art. 2. De ma_~ts<:~_p..2!.lli ~<;_J:cU is gevesti gd te Brusg!, op
het adres van oe Vere lllg lO g van Belgische Stede n en Gemeenten,
Aarlenstraat 53, 1040 Brussel.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel, de bevordering en behartig in g van:
1. Het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie
en dit in de ruimste zin;
2. Het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal;
Verenig. zonder winstoogm.

L'article 2 s'énonçant comme suit : « La société a son siège au
domicile de son secrétaire » est remplacé par Ie texte suivant :
« La société a son siège à Gand, Clinique de Neurochirurgie
(Rijksuniversiteit), De Pintelaan 135 >.

Le comité directeur.

N_ 1448

'Aasoe. sans but lueratif. -

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
du 20 décembre 1974
La décision suivante a été prise à l'unanimité par l'assemblée
I
générale p.xtraordinaire du 20 décembre 1974 :

1975

Art. 5. De provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten, intercommunale verenigingen, steden en gemeenten kunnen
als werkend lid worden aanvaard.
Al de oprichters van de vereniging zijn werkend lid.
Art. 6. De werkende leden worden door de raati van beheer
voor onbepaalde tijd aanvaard.
De raad van beheer beslist zonder beroep over de aanvaarding
van nieuwe werkende leden. Alleen de werkende leden genieten
de rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap voorbehouden.
Art. 7. De hoedanigheid van werkend lid vervalt :
1. bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld
door de raad van beheer;
2. ingevolge het aan de raad van beheer bij aangetekend
schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een opzeggingsperJIlijn van zes maanden;
3. door uitsluiting, door de algemene vergadering beslist bij
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Deze
beslissing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige
tekortkomingen of niet-uitvoering door het lid van zijn verbintenissen tegenover de vereniging. De uitsluiting wordt effectief van
zodra zij door de algemene vergadering wordt uitgesproken.
Art. 8. De gewone leden zijn allen Belgische natuurlijke personen of publiekrechterlijke rechtspersonen die belang stellen in
de activiteiten van de vereniging.
Art. 9. De raad van beheer beslist zonder beroep over de aanyaarding van gewone leden.
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Art. 10. De gewone leden verliezen deze hoedanigheid:
1. door verdwijning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbinding van rechtspersonen en van instellingen
zonder rechtspersoonlijkheid;
2. in de gevallen bepaald in artikel 7, 1", 2" en 3".
TITEL lIl. -- CQlttribttties
Art. 11. De werkende en gewone leden betalen vanaf het
dienstjaar 1975 een jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt
door de algemene vergadering.
Art. 12. Voor de werkende leden : provincies, agglomeraties
en federaties van gemeenten, wordt het bedrag van de contributie bepaa'ld op een maximum van 0,50 frank per inwoner.
Voor de werkende leden : steden, gemeenten en intercommunal e vere nigingen van gemeenten wordt de conh'ibutie berekend
oP. een maximum van 1 frank per inwoner, met een minimum
van 5000 frank. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie
van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basis het
indexcijfer op 1 januari 1975.
De belangrijkheid van de bevolking wordt bepaald door de
jongste door het Nationaal Instituut voor de Statistiek gepubliceerde cijfers.
De contributie is voor het ganse jaar verschuldigd voor de werkende leden die aansluiten in de loop van het financieel dienstjaar.
Art. 13. De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie die
bepaald wordt hetzij individueel voor elk van hen hetzij per
categorie indie~ het om publiekrechterlijke rechtsperso'nen gaat.
TITEL IV. -- Beheer
Art. 14. De bèheersorganen van de vereniging zijn:
De algemene vergadering;
De raad van beheer;
Het directiecomité.
1. De algemene vergadering.
Art. 15. De algemene vergadering is samengesteld uit al de
werkende en gewone leden. Alleen de werkende leden hebben
stemrecht. De gewone leden kunnen enkel met raadgevende stem
de algemene vergadering bijwonen.
Art. 16. De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks
bij voorkeur in de loop van de maand mei.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gelrouden telkens als de raad van beheer het nodig oordeelt.
De buitengewone algemenc vergadering dient eveneens, binnen
de dertig dagen, te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde
van de werkende leden zulks schriftelijk aanvraagt aan de voorzitter, met vermelding van de punten die op de agenda moeten
ingeschreven worden en opgave van de redenen waarvoor deze
inschrijving gevraagd wordt.
Art. 17. De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel
van de raad van beheer; zij vermelrlt de agenda, de datum, het
uur en de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door
de raad van beheer. Zij wordt verzonden bij gewone brief, ten
minste drie weken vóór de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer, die verplicht is er de punten, die uiterlijk twee weken vóór de vergadering aan de voorzitter word en medegedc~ ld door één twintigste
van d'.! (werkende leden, aan toe te voege n. Ook deze punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld.
Art. 18. Ieder werkend lid beschikt over één stem en wordt
vertegen woordigd door één of meer politieke mandatarissen of
ambtenaren van zijn bestuur.
Art. 19. Ieder werkend lid mag zich, krachtens een schriftelijk
gegeven volmacht, voor één of meer bepaalde punten van de
agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd
lid. Elke volmachtdrager kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen.
Art. 20. Een presentielijst wordt door de afgevaardigden
ondertekend.
Art. 21. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de vereniging, of bij zijn afwezigheid door een
ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van de raad van
beheer.
Art. 22. In alle andere zaken dan de uitsluiting van een lid, de
wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding, beslist de
algemene vergadering geldig bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Onverminderd de toepassing van artikel 29, laatste lid,
geschiedt de stemming bij handopsteken of bij naamafroeping.
Art. 24. De algemene vergadering beslist over de punten vermeld op de agenda, behalve in spoedeisende gevallen. De algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van het
financieel comité, spreekt zich uit over hun besluiten, keurt de
jaarlijkse begroting goed, stelt de rekeningen van het verlopen
dienstj aar vast en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de raad van beheer.
In overeenstemming met de statuten stelt zij het het huishoudelijk reglement vast, waarin de punten opgenomen worden
die niet in de statuten voorkomen.
Art. 25. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen
over de wijzigen van de statuten indien het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en
twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van twee
derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien de twee derde van de leden op de eerste vergadering
niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede verga dering bijeengeroepen worden die kan beslissen over· dezelfde
agenda welke ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde
leden zij; deze beslissing moet echter aan de burgerlijke rechtbank ter bekrachtiging worden voorgelegd. Nochtans indien de
wijziging betrekking hecft op het doel waartoe de vereniging is
opgericht, zal zij slechts geldig zijn indien zij wordt goedgekeurd
met algemene stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
l Ieden.
I
Art. 26. De beslissingen van de algemene vergadering wordim
door middel van een omzendbrief of door gelijk welk ander middel ter kennis van de leden gebracht.
Voor zover zij derden aanbelangen, worden zij in ten minste
drie dagbladen gepubliceerd.
Art. 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de V.Z.W. en
opgetekend in een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel
bewaard wordt, waar de leden er inzage kunnen van nemen, zonder het te verplaatsen.
2. De raad van beheer en het directiecomité.
Art. 28. De
heheer.

vereniging wordt

beheerd

door een

raad

van

Art. 29. De raad van beheer is samengesteld uit minimum vijf
en maximum twintig personen, verkozen door de algemene vergadering.
De kandidaturen worden ingediend ten minste twee maanden
vóór de datum van de algemene vergadering.
Zijn verkiesbaar, de politieke mandatarissen of ambtenaren van
de werkende leden. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming. tenzij de vergadering .er anders over beslist.
Art. 30. De duur van het mandaat van de leden van de raad
van beheer is zes jaar. De eerste mandaten verstrijken evenwel
ten uitzonderlijken titel op 31 d2cember 1976.
Binnen een termijn van hoogstens zes maanden na de eerste
januari volgend op de algemene vernieuwing van de gemeenteraden, wordt een algemene vergadering gehouden, die overgaat tot
;de verkiezing van de nieuwe beheerders. De aftredende beheerders blijven hun funktie uitoefenen tot in hun vervanging wordt
voorzien. Ze zijn herkiesbaar.
Art. 31. Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag of afzetting van het lid of door het verlies van de in
artikel 29, derde lid, vermelde hoedanigheid .of nog door het
stopzetten van het lidmaatschap van het bestuur dat hij vertegen'>voordigt.
In dat geval wijst de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering degene aan die het mandaat' van het ontbrekende lid zal beëindigen.
Art. 32. De raad van beheer kiest onder zijn leden één voor·
zitter en één of meer ondervoorzitters, die terzelfdertijd voorzitter én ondervoorzitter van de vereniging zijn.
Art. 33. De raad van beheer vergadert na oproeping door de
' voorzitter of op verzoek van drie reden, zo dikwijls als het helang
van de vereniging het vereist..
Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden ten minste acht dagen vóór de datum voorgesteld voor de
vergadering.

Annexe au Moniteur belge du 13 mars 1975
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1975
Art. 34. De raad van beheer kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodi gen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Zijn~ aánwezigeheid moet in de notulen vermeld worden.
Art. 35. De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen en
beslissingen, wanneer de meerderheid van de beheerders aànwezig of vertegenwoordigd is. De beheerders kunnen schriftelijk
aan één beheerder volmacht geven om hen te vertegenwoordigen;
zij zullen dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke beheerder
mag echter niet meer dan één andere beheerder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid v,an "stemmen. Bij stakJing van stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend.
Art. 36. De beslissingen van de raad van beheer worden
opgenomen in de notulen die aan zijn leden worden toegEstuurd
en tijdens de eerstvolgende vergadering worden gOedg"keudJ.

TITEL VI. -
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De ontbinding

Art. 45. De ontbinding wordt uitgesproken door de algemene
vergadering onverminderd de toepassing van artikel 18 van de
wet van 27 juni 1921. Twee derde van de leden moeten tijdens de
stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde
niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden, welke over ditzelfde onderwerp, opnieuw op de a.genda
gebracht, geldig beslist, welk ook het getal van de aanwezIge of
vertegenwoordigde leden zij.
Tot ontbinding is enkel besloten wanneer zij goedgekeurd is
bij meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geval van ontbinding uitgesproken door de
algemene vergadering, belast deze de in dienst zijnde raad van
beheer met de leiding van de verrichtingen tenzij zij verkiest
drie vereffenaars aan te stellen, In dit geval bepaalt zij hun
'.pevoegdheid en ontvangt hun rekeningen. Zij beslist omtrent de
bestemming van het netto-liquidatiesaldo, voor doeleinden die'
overeenstemmen met deze van de vereniging.

Art. 37. De raad van beheer heeft de meest uitgebreid~
"bevoegdheid voor het bestuur en het beheer van de zaken van de
vereniging, overeenkomstig de statuten.
Aldus opgesteld te Mechelen, op 16 december 1974.
Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden van beschikking.
Zijn alleen verboden, de daden door de wet of door de statuten
(Volgen de handtekeningen.)
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Voor eensluidend afschrift :
De raad van beheer benoemt en ontslaat het personeel en stelt
zijn staat en bezoldiging vast. Hij stelt de presentiegelden en ver(Get.) U. Govaert.
goedingen vast van de leden van de raad. De raad van beheer
bereidt de begrotin gen en het verslag van het afgelopen dienstjaar voor, welke aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de rekeningen. Hij is belast met de 'N. 1449
uitvoering van de begroting. Algemene en bijzondere delegaties
Vereniging voor Openbaar Groen, te Brussel
worden door de raad van beheer onder zijn verantwoordelijkheid
Aarlenstraat 53
verleend.

Art. 38. De beheerders mogen een presentiegeld ontvangen
voor elke vergadering van de mad van beheer waarop zij aanwe:z.ig zi jn of een ve1'goeding voor de opdracht die zij vervu Ue n
voor rekening va n de raad. Die presentiegelden en verga dingen
dekke n ondel' m cr dc kosten van vcrplaalsi.ng en verblijf.
Al't. 39. net directiecomité bestaat uit drie tot vijf door de

'r aad van beheer ui t zijn leden benoem de p,ersonen, met inbegrip
va n voorzitter en ondervU01-Lilters.

Het directie comité is belast met het dagelijks beheer van de
vereniging.
Art. 40. Elke rechtshandeling die d vereni ging bindt, elke volmacht, Ja:>lg.... vi ng of. vp.r(eg nwoorèliging in ['echte, w01'(len bij
o-ntstcnlenis van delegatie verleend bij speciale beslissing va n de
raad van beheer, geldig ondertekend door de voorzitter en één
beheerder.

RAAD VAN BEHEER

Uittreksel uit de notulen
van de raad van beheer van 16 december 1974
De raad van beheer, in vergadering te Mechelen, op 16 december 1974 :
Benoemt Urbain Govaert, tot voorzitter;
Benoemt Albert Stiers, en Robert Vandewege, tot ondervoorzitters;
Benoemt de voorzitter, de ondervoorzitters, en Frans Gelders
tot leden van het directiecO/!Ilité;
Verleent aan de voorzitter de bevoegdheid om alle documenten
Van dagelijks beheer te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel:
(Get.) U. Govaert,
voorzitter.

De b escheiden betreffende het dagelijks beheer worden ondertekend door de voorzi t ter of door een daartoe gemachtigd beheerde r.
IJe verklarin gen we l k

diene n ged aan, de ontlasLingen te geven

aan de besl uren of aan de ope nbare diensten, word"e n door een
d aa rto e gemaChtigd bell e rder ondertekend,

N. 1450

TITEL V. :- Financiën en vermogen
Art. 41. De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit :
1. de contributie van de werkende en gewone leden;
2. de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen;
3. de giften;
4. de bezoldiging van sommige prestaties.
Art. 42. Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar
overeen. Het geeft aanleiding tot het opmaken van een begroting
en het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid
door de raad van beheer en onderworpen aan de goedkeuring
van de algemene vergadering.
Art. 43. Een financieel comité, samengesteld uit drie leden, aangewezen door de algemene vergadering is belast met het nazicht
van de rekeningen. Zijn verslag, goe dge keu rd door de raad van
beheer, wordt medegedeeld aan de algemene vergadering, samen
met de rekeningen waarop het betrekking heeft.
Art. 44. De raad van
beschikbare fondsen .

beheer

regelt

de

plaatsing

van

de

De vereniging mag, in e igendom of op een andere wijze,
slechts de onroerende goederen bezitten die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar doel.

Vereniging voor Openbaar Groen, te Brussel
Aarlenstraat 53
BENOEMING VAN BEHEERDERS

Uittreksel uit de notulen
van de algemene vergadering van 16 december 1974
De leden van de veren.iging zonder winstoogmerk « Vereniging
voor Openbaar Groen " verenigd in algemene vergadering te
Mechelen, op 16 december 1974, hebben tot beheerders
benoemd:
Mia Van Cauwelaert, schepen, Stadhuis, Antwerpen;
Urbain Govaert, schepen, Stadhuis, Brugge;
Robert Vandewege, schepen, Stadhuis, Gent;
Albert Stiers, schepen, Stadhuis, Mechelen;
Carolus Achtergaele, schepen, Stadhuis, Oostende;
Henri Mertens, schepen, Stadhuis, Sint-Niklaas;
Frans Gelders, burgemeester, Stadhuis, Vilvoorde.
Voor eensluidend uittreksel:
(Get.) U. Govaert,
voorzitter.

