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*gecoördineerde tekst op 15 juni 2017
STATUTEN (NIEUWE TEKST)
Publicatie Belgisch Staatsblad 14 april 2006
Op 7 september 2005 heeft de Algemene Vergadering van de VZW
Vereniging voor Openbaar Groen de volgende tekst van statuten
aangenomen.
Deze tekst van statuten vervangt de tekst zoals aangenomen op de
Algemene Vergadering van 21 juni 2000.
TITEL 1: BENAMING, ZETEL, DOEL
Artikel 1: De vereniging draagt de naam ‘Vereniging Voor Openbaar
Groen’ vereniging zonder winstoogmerk. Zij wordt bestuurd door de
bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de V.Z.W. en door de
onderhavige standregelen.
Artikel 2 : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement
Brugge.
Artikel 3: De vereniging heeft tot doel, de bevordering, behartiging
en de sensibilisering 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 ;
3) De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met
problemen van het groen, de natuur, het landschap, de
openluchtrecreatie en het milieubeheer;
De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en
sensibiliseringsacties.
TITEL 2: DE LEDEN
Artikel 4: De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden
leden. De vereniging telt minstens drie werkelijke leden. Volgende
stichters/oprichters zijn op datum van aanneming van een nieuwe
tekst van statuten nog (werkelijk) lid van de vereniging:

-College van Burgemeester en Schepenen Antwerpen, gevestigd te
2000 Antwerpen, Grote Markt 1
-College van Burgemeester en Schepenen Brugge, gevestigd te
8000 Brugge, Burg 12
-College van Burgemeester en Schepenen Mechelen, gevestigd te
2800 Mechelen, Grote Markt 21
-College van Burgemeester en Schepenen Oostende, gevestigd te
8400 Oostende, Vindictivelaan
-College van Burgemeester en Schepenen Vilvoorde, gevestigd te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 2
-College van Burgemeester en Schepenen Sint-Niklaas, gevestigd
te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1
Volgende stichter/oprichter is geen werkelijk lid meer:
-College van Burgemeester en Schepenen Gent, gevestigd te 9000
Gent, Botermarkt 11
Artikel 5: De provincies, agglomeraties en federaties van
gemeenten intercommunale verenigingen, steden en gemeenten,
kunnen als werkelijk lid worden aanvaard. Al de oprichters van de
vereniging zijn werkelijk lid.
Artikel 6: De werkelijke leden worden door de Raad van Bestuur
voor onbepaalde tijd aanvaard.
De Raad van Bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding
van nieuwe werkelijke leden. Alleen de werkelijke leden genieten de
rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap
voorbehouden.
Artikel 7: De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt:
1) bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door de
Raad van Bestuur
2) ingevolge het aan de Raad van Bestuur bij aangetekend
schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een opzeggingstermijn
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
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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.
Artikel 8: De toegetreden leden zijn allen Belgische natuurlijke
personen of publiekrechtelijke rechtspersonen die belang stellen in
de activiteiten van de vereniging.
Artikel 9: De Raad van Bestuur beslist zonder beroep over de
aanvaarding van toegetreden leden.
Artikel 10: De toegetreden 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°, 3°.
TITEL 3: CONTRIBUTIES
Artikel 11: De werkelijke en toegetreden leden, betalen een
jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt door de Algemene
Vergadering.
Artikel 12: Voor de werkelijke leden : provincies, agglomeraties en
federaties van gemeenten, wordt het bedrag van de contributie
bepaald op een maximum van EUR 0,012 per inwoner. Voor de
werkelijke leden : steden, gemeenten en intercommunale
verenigingen van gemeenten wordt de contributie berekend op EUR
0,06 per inwoner, met een minimum van EUR 744 voor de
gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De belangrijkheid van
de bevolking wordt bepaald door de jongste door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek gepubliceerde cijfers. De contributie is
voor het hele jaar verschuldigd voor de werkelijke leden die
aansluiten in de loop van het financieel dienstjaar.
Artikel 13: De toegetreden leden betalen een jaarlijkse contributie
die bepaald wordt, hetzij individueel voor elk van hen, hetzij per
categorie indien het om publiekrechtelijke rechtspersonen gaat. De
contributie bedraagt maximum EUR 15.000.
TITEL 4: BESTUUR
Artikel 14: De bestuursorganen van de vereniging zijn:
- De Algemene Vergadering
- De Raad van Bestuur
- Het Directiecomité.
1) De Algemene Vergadering
Artikel 15: De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de
werkelijke en toegetreden leden. Alleen de werkelijke leden hebben
stemrecht. De toegetreden leden kunnen enkel met raadgevende
stem de Algemene Vergadering bijwonen.
Artikel 16: De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks bij
voorkeur in de loop van de maand mei.
Bijzondere en
buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens
als de Raad van Bestuur het nodig oordeelt. De bijzondere en
buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de
dertig dagen, te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de
werkelijke 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.
Artikel 17: De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel van
de Raad van Bestuur; zij vermeldt de agenda, de datum, het uur en
de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door de Raad

van Bestuur. Zij wordt verzonden bij gewone brief, tenminste drie
weken vóór de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, die
verplicht is er de punten, die uiterlijk twee weken vóór de
vergadering aan de voorzitter worden medegedeeld door één
twintigste van de werkelijke leden, aan toe te voegen. Ook deze
punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld.
Artikel 18: Ieder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt
vertegenwoordigd door één of meer politieke mandatarissen of
ambtenaren van zijn bestuur.
Artikel 19: Ieder werkelijk lid mag zich, krachtens een schriftelijk
gegeven volmacht, voor één of meer bepaalde punten van de
agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd
lid.
Elk volmachtdrager kan hoogstens één ander lid
vertegenwoordigen.
Artikel 20: Een presentielijst wordt door de afgevaardigden
ondertekend.
Artikel 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
Bestuur.
Artikel 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.
Artikel 23: Onverminderd de toepassing van artikel 29, laatste lid,
geschiedt de stemming bij handopsteken of bij naamafroeping.
Artikel 24: De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals
vastgelegd in artikel 4 van de Wet van 27 juni 1921. De Algemene
Vergadering beslist onder meer 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 dienstjaar vast
en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de Raad
van Bestuur. In overeenstemming met de statuten stelt zij het
huishoudelijk reglement vast, waarin de punten worden opgenomen
die niet in de statuten voorkomen.
Artikel 25: De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen
over de wijzigingen van de statuten indien het voorwerp van de
vooropgestelde 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, dient een tweede vergadering
bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezelfde agenda.
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend
op de eerste vergadering worden gehouden.
Nochtans indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe
de vereniging is opgericht, zal zij slechts geldig zijn indien 4/5
meerderheid behaald wordt.
Artikel 26: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden
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.
Artikel 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
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bewaard wordt, waar de leden er inzage kunnen van nemen, zonder
het te verplaatsen.
2) De Raad van Bestuur en het Directiecomité
Artikel 28: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur.
Artikel 29: De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum vijf
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 werkelijke leden. De
verkiezing geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er
anders over beslist. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds
lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de
vereniging.
Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald
minimum van drie werkelijke leden heeft, mag de Raad van Bestuur
slechts uit 2 bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde
werkelijk lid wordt aanvaard, zal een (bijzondere) gewone algemene
vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.
Artikel 30: De duur van het mandaat van de leden van de Raad van
Bestuur is zes jaar. 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
bestuurders. Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden
het statutair of wettelijk minimum zou dalen, blijven de aftredende
bestuurders hun functie uitoefenen tot in hun vervanging wordt
voorzien. Ze zijn herkiesbaar.
Artikel 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 vertegenwoordigt. In dat
geval wijst de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende
vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende lid
zal beëindigen.
Artikel 32: De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één
voorzitter en één of meer ondervoorzitters, die tezelfdertijd voorzitter
en ondervoorzitter van de vereniging zijn.
Artikel 33: De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de
voorzitter of op verzoek van drie leden, zo dikwijls als het belang
van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen
worden de oproepingen verzonden ten minste acht dagen vóór de
datum voorgesteld voor de vergadering.
Artikel 34: De Raad van Bestuur kan elke persoon wiens
aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen van zijn
vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet in de notulen vermeld
worden.
Artikel 35: De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en
beslissen, wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen schriftelijk aan één
bestuurder volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen
dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag echter
niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De
beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend. De Raad van Bestuur handelt als een college.
Artikel 36: De beslissingen van de Raad van Bestuur worden
opgenomen in de notulen die aan zijn leden worden toegestuurd en
tijdens de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.

Artikel 37: De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van de zaken van de
vereniging, overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat
eveneens alle daden van beschikking. Zijn alleen verboden, de
daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de
Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat
het personeel en stelt zijn staat en bezoldiging vast. Hij stelt de
presentiegelden en vergoedingen vast van de leden van de raad.
De Raad van Bestuur bereidt de begrotingen 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 uitvoering van de begroting. Bijzondere delegaties worden
door de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid verleend.
Artikel 38: De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen
voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop zij
aanwezig zijn of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen
voor rekening van de Raad. Die presentiegelden en vergoedingen
dekken onder meer de kosten van verplaatsing en verblijf.
Artikel 39: Het Directiecomité bestaat uit drie tot vijf door de Raad
van Bestuur uit zijn leden benoemde personen, met inbegrip van
voorzitter en ondervoorzitter. Het Directiecomité – handelend als
college - is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit
mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en met
onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.
Artikel 40: Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke
volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in rechte, worden bij
ontstentenis van delegatie verleend bij speciale beslissing van de
Raad van Bestuur, geldig ondertekend door de voorzitter en één
bestuurder. De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur
worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe
gemachtigd bestuurder. De verklaringen welke dienen gedaan, de
ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare
diensten, worden door een daartoe gemachtigd bestuurder
ondertekend.
TITEL 5: FINANCIËN EN VERMOGEN
Artikel 41: De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit:
1) de contributie van de werkelijke en toegetreden leden;
2) de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare
besturen;
3) de giften;
4) de bezoldiging van sommige prestaties.
Artikel 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 Bestuur en onderworpen aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering.
Artikel 43: Een Financieel Comité, samengesteld uit drie leden,
aangewezen door de Algemene Vergadering, is belast met het
nazicht van de rekeningen. Zijn verslag, goedgekeurd door de Raad
van Bestuur, wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering,
samen met de rekeningen waarop het betrekking heeft. Zodra de
VZW de drempelbedragen zoals vermeld in de wet van 27 juni 1921
overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin
weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen
door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, bij geheime stemming en met gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden voor een termijn van drie (3) jaar. Deze bepaalt ook de
bezoldiging van de commissaris.
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Artikel 44: De Raad van Bestuur regelt de plaatsing van de
beschikbare fondsen. De vereniging mag, in eigendom of op een
andere wijze, onroerende goederen bezitten.
Artikel 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 agenda
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 4/5 van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene
Vergadering, belast deze de in dienst zijnde Raad van Bestuur met
de leiding van de verrichtingen tenzij zij verkiest drie vereffenaars
aan te stellen. In dit geval bepaalt zij hun bevoegdheid en ontvangt
hun rekeningen. Zij beslist omtrent de bestemming van het nettoliquidatiesaldo, voor doeleinden die overeenstemmen met deze van
de vereniging.
Getek.
D. Stockmans, voorzitter
E. Cardon, ondervoorzitter
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ANNEXEN
RAAD VAN BESTUUR (ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN)
Publicatie Belgisch Staatsblad 14 november 2013
Uittreksel uit de notulen van de statutaire ledenvergadering van 13
juni 2013.
De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden ontslagen met ingang van 13 juni 2013:
-Gerry Vrancken, raadslid te Aarschot
-Werner Maes, schepen van Beveren
-Peter Schrijvers, schepen van Brecht
-Franky Demon, schepen van Brugge
-Paul Carlier, ocmw-raadlid van De Pinte
-Carl De Donder, schepen van Deerlijk
-Filip Lehoucq, schepen van Evergem
-Myriam Van Der Gucht, groenambtenaar van Halle
-Tom Vandeput, schepen van Hasselt
-Pieter Vandenberghe, raadslid van Ieper
-Jan Van Hooydonck, schepen van Kalmthout
-Stefaan Bral, schepen van Kortrijk
-Jan Hermans, schepen van Lier
-Martine De Meyer, raadslid van Lovendegem
-Wilfried Verspeeten, schepen van Oosterzele
-André Jonckheere, raadslid van Oostrozebeke
-Jan Verlinden, schepen van Rijkevorsel
-Omer Hoorne, schepen van Roeselare
-Ben Van Eynde, schepen van Sint-Niklaas
-Willy Depoorter, schepen van Torhout
-Eric Vos, schepen van Turnhout
-Peter Desmet, schepen van Waregem
-Filip Verrezen, schepen van Westerlo
-Greet De Cat, raadslid van Willebroek
-Peter Rosel, schepen van Zaventem
-Dirk Vanluchene, schepen van Zwevegem
-André Van de Vyver, schepen van Zwijndrecht

De Raad van Bestuur ziet er aldus op 13 juni 2013 als volgt uit:
-Werner Aerts (Tervuren)
-Duygu Akdemir (Beringen)
-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)
-Ali Çaglar (Genk)
-Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)
-Yves De Bosscher (Harelbeke)
-Wout De Meester (Sint-Niklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)
-Peter Desmet (Waregem)
-Valerie Del Re (Hasselt)
-Bruno Dhaenens (Deinze)
-Luc Hermans (Turnhout)
-Bert Herrewyn (Kortrijk)
-Patrick Huyghe (Evergem)
-Michel Jansen (Hoogstraten)
-Filip Kegels (Beveren)
-Hilde Langeraert (Nevele)
-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)
-Philip Pierins (Brugge)
-Griet Smaers (Geel)
-Rudy Stuer (Wommelgem)
-Dieter Van Besien (Haacht)
Niet-gepubliceerde wijzigingen
De Algemene Vergadering van 12 juni 2014 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurders met ingang van 12 juni 2014, zonder
vervanging:
-Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)
-Rudy Steur (Wommelgem)

De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden herbenoemd met ingang van 13 juni 2013 tot de Algemene
Vergadering van 2019:
-Ali Caglar, schepen van Genk
-Peter Desmet, schepen van Waregem

De Algemene Vergadering van 18 juni 2015 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 18 juni 2015:
-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)
De Algemene Vergadering van 18 juni 2015 bevestigt de benoeming
van volgende bestuurder met ingang van 18 juni 2015 tot de
Algemene Vergadering van 2019:

De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden benoemd met ingang van 13 juni 2013 tot de Algemene
Vergadering van 2019:
-Werner Aerts (Tervuren)
-Duygu Akdemir (Beringen)
-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)
-Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)
-Yves De Bosscher (Harelbeke)
-Wout De Meester (Sint-Niklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)
-Valerie Del Re (Hasselt)
-Bruno Dhaenens (Deinze)
-Luc Hermans (Turnhout)
-Bert Herrewyn (Kortrijk)
-Patrick Huyghe (Evergem)
-Michel Jansen (Hoogstraten)
-Filip Kegels (Beveren)
-Hilde Langeraert (Nevele)
-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)

-Philip Pierins (Brugge)
-Griet Smaers (Geel)
-Rudy Stuer (Wommelgem)
-Dieter Van Besien (Haacht)

-Bart Hermans (Oud-Tunrhout)
De Algemene Vergadering van 16 juni 2016 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 16 juni 2016, zonder
vervanging:
-Bruno Dhaenens (Deinze)
De Algemene Vergadering van 15 juni 2017 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 15 juni 2017:
-Duygu Akdemir (Beringen)
De Algemene Vergadering van 15 juni 2017 bevestigt de benoeming
van volgende bestuurder met ingang van 15 juni 2017 tot de
Algemene vergadering van 2019:
-Jean Vanhees (Beringen)
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Samenstelling Raad van Bestuur op 15 juni 2017

FINANCIEEL COMITE (VERKIEZING)

De Raad van Bestuur bestaat uit 20 leden:

Niet gepubliceerd

-Werner Aerts (Tervuren)
-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)
-Ali Çaglar (Genk)
-Yves De Bosscher (Harelbeke)
-Wout De Meester (Sint-Niklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)
-Peter Desmet (Waregem)
-Valerie Del Re (Hasselt)
-Bart Hermans (Oud-Turnhout)
-Luc Hermans (Turnhout)
-Bert Herrewyn (Kortrijk)
-Patrick Huyghe (Evergem)
-Michel Jansen (Hoogstraten)
-Filip Kegels (Beveren)
-Hilde Langeraert (Nevele)
-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
-Philip Pierins (Brugge)
-Griet Smaers (Geel)
-Dieter Van Besien (Haacht)
-Jean Vanhees (Beringen).

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 13 juni 2013 blijkt
dat worden aangesteld als leden van het Financieel Comité:
-de heer Vincent Laroy, schepen te Lovendegem;
-de heer Guy De Coninck, schepen te Blankenberge;
-mevrouw Inge Bossuyt, schepen te Harelbeke.
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 18 juni 2015 blijkt
dat de heer Guy De Coninck ontslag neemt uit het Financieel
Comité en vervangen wordt door:
-de heer Pascal Buytaert, schepen te Sint-Gillis-Waas
Samenstelling Financieel Comité op 18 juni 2015
-Inge Bossuyt, Harelbeke
-Pascal Buytaert, Sint-Gillis-Waas
-Vincent Laroy, Lovendegem

DAGELIJKSE LEIDING
VOORZITTER, ONDERVOORZITTERS (VERKIEZING)
DIRECTIECOMITE (VERKIEZING)
Publicatie Belgisch Staatsblad 14 november 2013
De Raad van Bestuur bevestigt dat volgende bestuurder werd
herbenoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van
13 juni 2013 tot de Algemene Vergadering van 2019:

Publicatie Belgisch Staatsblad 31 oktober 2008
Op 16 september 2008 werd door het bestuur volgende beslissing
genomen: de heer Jozef De Wael, Krommenelleboog 11, 9000 Gent
neemt de dagelijkse leiding van de VVOG.

-Ali Çaglar (Genk)
Niet gepubliceerd
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2013 blijkt dat
verkozen worden als ondervoorzitters:
-Philip Pierins, schepen te Brugge
-Yves De Bosscher, milieuambtenaar te Harelbeke
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2013 blijkt dat
verkozen worden als bijkomende leden van het Directiecomité:
-Dirk Peeters, schepen te Oud-Turnhout
-Patrick Huyghe, schepen te Evergem
Na het ontslag van de heer Dirk Peeters (Algemene Vergadering
van 18 juni 2015) wordt niet voorzien in een vervanger binnen het
Directiecomité.
Samenstelling Directiecomité op 18 juni 2015
-Ali Çaglar, Genk
-Yves De Bosscher, Harelbeke
-Patrick Huyghe, Evergem
-Philip Pierins, Brugge
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Benaming
(voluit): Vereniging Voor Openbaar Groen
Rechtsvorm' Vereniging zonder Winstoogmerk
Zetel
Ondememingsnr

Aarlenstraat 53,1040 Etterbeek
0414.897.902

VooIWerp akte: aannemmg nieuwe tekst statuten
Op 7 september 2005 heeft de algemene vergadenng van de VZW Vereniging Voor Openbaar Groen de
volgende tekst van de statuten aangenomen
Deze tekst van statuten vervangt de tek!3t zoals aangenomen op de algemene vergadering van 21 JUni 2000
TITEL 1: BENAMING, ZETEL, DOEL
Artikel 1: De veremging draagt de naam "Vereniging Voor Openbaar Groenn vereniging zonder
winstoogmerk ZIJ wordt bestuurd door de bepalingen van de wet van 27 jUnt 1921 op de V Z.W., en door de
onderhavige stand regelen.
Artikel 2: De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c. De vereniging ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Brugge
Artikel 3. De veremglng heeft tot doel, de bevordering, behartiging en de sensibllisering 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 groen areaal;
3) De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het
landschap, de openluchtrecreatie en het milieubestuur;
De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensiblliseringsacties.
TITEL 2 : DE LEDEN
Artikel 4. De vereniging bestaat Uit werkelijke leden en toegetreden leden. De vereniging telt minstens drie
werkelijke leden. Volgende stiChterslopnchters zijn op datum van aanneming van een nieuwe tekst van
statuten nog (werkelijk) lid van de vereniging:
- College van Burgemeester en Schepenen Antwerpen, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Grote Markt 1
- College van Burgemeester en Schepenen Brugge, gevestlgd te 8000 Brugge, Burg 12
- College van Burgemeester en Schepenen Mechelen, gevestigd te 2800 Mechelen,
Grote Markt 21
- College van Burgemeester en Schepenen Oostende, gevestigd te 8400 oostende,
Vindlctlvelaan
- College van Burgemeester en Schepenen Vilvoorde, gevestigd te 1800 Vilvoorde,
Grote Markt 2
- College Van Burgemeester en Schepenen Sint-Niklaas, gevestigd te g1 00 Sint
Niklaas, Grote Markt 1
Op de laatst!' blz van Luik B vermelden

Recto Naam en hoedanigheid van dE' Inslrurncntoronde notans, hetZIJ VHn do perso(o)n(en}
bevoegd de vereniging of stichting 101. 22n71efl van derden te vertogenwoordigen
Verso Naam en handtekening
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Volgende stichter/opnchter is geen werkelijk lid meer:
- College van Burgemeester en Schepenen Gent, gevestigd te gooo Gent, Botermarkt 1
Artikel 5: De provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten intercommunale verenigingen, steden
en gemeenten, kunnen als werkelijk lid worden aanvaard AI de oprichters van de vereniging zijn werkelijk
lid
Artikel 6 De werkelijke leden worden door de raad van bestuur voor onbepaalde tijd aanvaard
De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van nieuwe werkelijke leden. Alleen de
werkelijke leden genieten de rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap voorbehouden.
Artikel 7 De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt
1) bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door de raad van bestuur
2) ingevolge het aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een
opzeggingstermijn van zes maanden
3) door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van twee derde van de
uitgebrachte stemmen. Deze beshssing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige
tekort-.komingen 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.
Artikel 8' De toegetreden leden zijn allen Belgische natuurlijke personen ofpubliekrechterlljke
rechtspersonen die belang stellen in de activiteiten van de vereniging
Artikel 9: De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van toegetreden leden.
Artikel 10 De toegetreden leden verliezen deze hoedalligheid:
1) door verdwiJning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbinding van rechts-'personen en
van instellingen zonder rechtspersoonlijkheid
2) in de gevallen bepaald In artikel 7,1 2°, 3·.
0

,

TITEL 3: CONTRIBUTIES
Artikel 11' De werkelijke en toegetreden leden, betalen een jaarlijkse contnbutie, die vastgesteld wordt door
de Algemene Vergadering
Arllkel12: Voor de werkelijke leden proVincies, agglomeraties en federaties van gemeenten, wordt het
bedrag van de contributie bepaald op een maximum van EUR 0,012 per Inwoner. Voor de werkelijke leden:
steden, gemeenten en intercommunale verenigingen van gemeenten wordt de contnbutle berekend op EUR
0,06 per Inwoner, met een minimum van EUR 744 voor de gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De
belangriJkherd van de bevolking wordt bepaald dOOf de jongste door het NatronaaiinstItuut voor de Statistiek
gepubliceerde cijfers De contributre is voor het hele jaar verschuldigd voor de werkelijke leden die
aansluiten in de loop van het financieel drenstjaar
Artrkel 13: De toegetreden leden betalen een jaarlijkse contributie die bepaald wordt, hetzij individueel voor
elk van hen, hetzrJ per categorie indren het om publiek rechterlijke rechtspersonen gaat. De contributie
bedraagt maXimum EUR 15.000.
TITEL 4. BESTUUR
Artrkel14: De bestuursorganen van de vereniging zijn
- De raad van besluur
- Het Drrecllecomlté.

~

De Algemene Vergadering

1) De Algemene Vergadering'

Artikel 15: De Algemene Vergaderrng rs samengesteld urt al de werkelijke en toegetreden leden. Alleen de
werkelrjke leden hebben stemrecht De toegetreden leden kunnen enkel met raadgevende stem de
Algemene Vergadering bijwonen.
Artrkel 16: De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks bij voorkeur in de loop van de maand meI.
Bijzondere en burlen gewone Algemene Vergaderrngen worden gehouden telkens als de raad van bestuur
het nodig oordeelt De bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de dertig

dagen, te worden bIjeengeroepen wanneer één vijfde van de werkelijke leden zulks schriftelijk aanvraagt
aan de voorzitter, met vermelding van de punten die opd€! agenda moeten Ingeschreven worden en opgave
van de redenen waarvoor deze inschnjving gevraagd wordt.
Artikel 17: De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel van de raad van bestuur; zij vermeldt de
agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door de raad van
bestuur. Zij wordt verzonden bIj gewone brief, ten minste drie weken vóór de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur, die verplicht is er de punten, die Uiterlijk twee
weken vóór de vergadering aan de voorzitter worden medegedeeld door één twintigste van de werkelijke
leden. aan toe te vQegen Ook deze punten worden dadelIjk aan de leden medegedeeld.
Artikel 18 leder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt vertegenwoordigd door één of meer politieke
mandatarissen of ambtenaren van zIJn bestuur.
Artikel 19: leder werkelijk. lid mag zich, krachtens een schriftelijk gegeven volmQcht, voor één of meer
bepaalde punten van de agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Elk
volmachtdrager kan hoogstens één ander lId vertegenwoordigen.
Artikel 20: Een presentielijst wordt door de afgevaardigden ondertekend.
Artikel 21' De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vererugmg, of bij ::zijn
afwezigheid door een ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van de raad van bestuur.
Artikel 22: In alle andere zaken dan de uitslwtmg van een lid, de wijziging van de statuten en de vrijwillige
ontbinding, beslist de Algemene Vergadering geldig bij gewone meerderheid van de Uitgebrachte stemmen.
ArtIkel 23: Onverminderd de toepassing van artIkel 29, laatste lid, geschiedt de stemming bij handopsteken
ofbij naamafroeping.
Artikel 24: De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vastgelegd In artikel 4 van de Wet van
27 juni 1921 De Algemene Vergadenng besliSt onder meer over de punten vermeld op de agenda, behalve
in spoedeisende gevallen. De Algemene Vergadenng 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 dienstjaar vast en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de raad van bestuur. In
overeenstemming met de statuten stelt zij het huishoudelijk reglement vast, waarin de punten worden
opgenomen die nlet ln de statuten voorkomen
MikeJ 25 De Algemene Vergade1ing kan slechts geldig beslissen over de wIjzigIngen van de statuten
Indien het voorwerp van de vooropgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en twee
derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zjjn.
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, dient
een tweede vergadering bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezeffde agenda De tweede
vergadering mag nIet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadermg worden gehouden.
Nochtans Indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe de vereniging IS opgencht, zal zij slechts
geldig zijn indien 4/5 meerderheid behaald wordt
Artikel 26 De beslissingen van de Algemene Vergadenng worden 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.
Artikel 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 mzage kunnen van nemen, zonder het te verplaatsen.
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2) De raad van bestuur en het Direktiekomitee
Artikel 28: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Artikel 29: De raad van bestuur is samengesteld uit minimum vijf 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 werkelijke leden. De
verkiezing geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er anders over besfist. Hel aantal
bestuurders moet in elk geval steeds lager z~n dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de
vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkelrjke leden heeft, mag de
raad van bestuur slechts Uit 2 bestuurders bestaan De dag waarop een vierde werkelrJk Ird wordt aanvaard,
zal een (bijzondere) gewone algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.
Artikel 30. De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur is zes jaar. Binnen een tennijn
van hoogstens zes maanden na de eerste januan volgend op de algemene vernieuwing van de
gemeenteraden, wordt een Algemene Vergadering gehouden, die overgaat tot de verkiezing van de nieuwe
bestuurders Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden het statutair of wettelrjk minimum zou
dalen. blijven de aftredende bestuurders hun functre Uitoefenen tot in hun vervanging wordt voorzien. Ze zijn
herkiesbaar.
Artikel 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 vertegenwoordigt. In dat geval WIjst de Algemene Vergadering tijdens
haar eerstvolgende vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende lid zal beëindigen
Artikel 32. De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of meer ondervoorzitters, die
tezelfdertijd voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging zijn.
Artlkel33 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van drie leden, zo
dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Behalve In spoedeisende gevallen worden de
oproepingen verzonden ten minste acht dagen vóór de datum voorgesteld voor de vergadering.
Artikel 34: De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hiJ nuttig oordeelt, uitnodigen tot het
bijwonen van zijn vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet In de notulen vermeld worden
Artikel 35: De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen schriftelijk aan één besluurder
volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen dan geacht worden aanwezig te zIJn Elke
bestuurder mag echter niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De besliSSingen worden
genomen bij een gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De raad van besluur handelt als een
college.
Artikel 36: De besliSSingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen die aan zijn leden
worden toegestuurd en tijdens de eerstvolgende vergadenng worden goedgekeurd.
Artikel 37. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van
de zaken van de vereniging, overeenkomstig de statuten Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden
van beschikking Zijn alleen verboden, de daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de
Algemene Vergadering. De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt zijn staat en
bezoldiging vast. Hij stelt de presentiegelden en vergoedingen vast van de leden van de raad. De raad van
bestuur bereidt de begrotingen 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 uitvoering van de
begroting. Bijzondere delegaties worden door de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid verleend.
Artikel 38: De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen voor elke vergadering van de raad van
bestuur waarop zij aanwezig zijn of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen voor rekening van de
raad. Die presentiegelden en vergoedingen dekken onder meer de kosten van verplaatSing en verblijf
Artikel 39. Het Directiecomité bestaat Uit dne tot vijf door de raad van besluur Uit zijn leden benoemde
personen, mei inbegnp van voorzitter en ondervoorzitter Het DIrectiecomité - handelend als college - IS
belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en
met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur
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Artikel 40. Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in

rechte, worden bij ontstentenis van delegatie verleend biJ speciale beslissing van de raad van besluur,
geldig ondertekend dOOf de voorzitter en één bestuurder De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur

worden ondertekend dOOf de voorzitter of door een daartoe gemachtigd bestuurder De verklaringen welke
dienen gedaan, de ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare diensten, worden door een
daartoe gemachtigd bestuurder ondertekend.
TITEL 5: FINANCIËN EN VERMOGEN

Artikel 41: De ontvangsten van de vereniging spruiten voort Ult·
1) de contributie van de werkelijke en toegetreden leden;
2) de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen; 3) de giften;
4) de bezoldiging van sommige prestaties.
Artikel 42: Het financieel dienstjaar stemt met net kalenderjaar overeen. Het geeft aanleiding tot net
opmaken van een begroting en het afslUiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door de raad van
bestuur en ondeJWorpen aan de goedkeunng van de Algemene Vergadering.
Artikel 43: Een FInancIeel Komitee, samengesteld uit drie leden, aangewezen door de Algemene
Vergaderrng, is belast met het nazIcht van de rekeningen. ZIjn verslag, goedgekeurd door de raad van
bestuur, wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering, samen met de rekeningen waarop het
betrekkIng heeft Zodra de VZW de drempelbedragen zoals vermeld in de wet van 27 Juni 1921 overschrrjdt,
wordt de controle op de financié\e toes1and, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtIngen hIerin weer te geven, aan een commIssaris opgedragen, te benoemen door de algemene
vergadenng onder de leden van het Instituut der BedrijfsrevIsoren, bij geheime stemming en met gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie (3) jaar.
Deze bepaalt ook de bezoldigIng van de commlssarrs.
Artikel 44: De raad van bestuur regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen. De verenigIng mag, in
eIgendom of op een andere wijze, onroerende goederen bezitten
Artikel 45: De ontbIndIng wordt uitgesproken door de Algemene Vergadenng 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 vooJWaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden, welke over ditzelfde ondeJWerp, opnieuw op de agenda 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 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
.
In geval van ontbindIng uItgesproken door de Algemene Vergadering, belast deze de in dienst zijn de raad
van bestuur met de leiding van de verrichtingen tenzIJ zij verkiest dne vereffenaars aan te stellen. In dit geval
bepaalt zij hun bevoegdheId en ontvangt hun rekeningen. Zij beslist omtrent de bestemming van het netto
liquidatiesaldo, voor doeleinden die overeenstemmen met deze van de verenigIng

o Stockmans
Voorzitter

E Gardon
Ondervoorzitter

Op de laatste blz. van !,.1,I.lk..~ vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetZIJ van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging of sllchtlng ten aanzien van derden Ie vertegenwoordigen
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Onderwerp akte: Aanstelling financieel comité· voorzitter - dagelijkse leiding
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Uil de notulen van de algmene vergadering van 13 juni 2007 blijkt dat worden aangesteld als leden van het.
financieel comité:
'
- de heer Pieter Vandenberghe, afgevaardigde van het stadsbestuur van leper, wonende te 8904 Boezinge, ;
Diksmuidseweg 310;
,
• de heer Peter Van de Berghe, afgevaardigde van hel gemeentebestuur van Overijse. wonende te 3090:
Overijse, Kerselarenslraat 42;
• de heer Dirk Abbeloos, afgevaardigde van het gemeentebestuur van Dendermonde. wonende te 9200;
Dendermonde, Hoge Weg 7.
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Uit het verslag van de algemene vergadenng van 25 Juni 2007 blijkt dat biJ een geheime stemming worden
verkozen een voorzitter en twee ondervoorzitters worden verkozen.
Wordt aangesteld als voorzitter: De heer Ali Caglar. afgevaardigde van het gemeentebestuur van Genk,;
wonende te 3600 Genk.. Schalmstraat 2.
,
Worden aangesteld als ondervoorzitters:
- de heer Bernarö De Cuvper, afgevaardigde van hel stadsbestuur Brugge, wonende te 8310 Sint-Kruis'
(Brugge), Jac. Van Belleghemslraat 11;
,
• de heer Omer Hoome, afgevaardigde van het stadsbestuur Roeselare, wonende te 8800 Roeselare,'
lepersestraat541
'
Op 16 september wordt door het bestuur volgende beslissing genomen:
De heer Jozef De Wael, Krommenelleboog 11, 9000 Gent neemt de dagelijkse leiding van de VVO.G. en
dit in samenspraak met de voorzitter van hel financiële comité en bestuurslid Pieter Vandenberghe.
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Caglar Ali
Voorzitter
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Op de la<ltste blz. van

~uik

B vermelden

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging. stiCI1\ing of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso' Naam en handtekening.
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(voluit):

VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN

(verkort):

V.V.O.G.

Rechtsvorm: Vz.N

Zetel: Predikherenrei 1 C, 8000 Brugge

Onderwerp akte: Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de statutaire ledenvergadering dd. 13 juni 2013:
De Algemene Vergadering bevestlgt dat volgende bestuurders werden ontslaan met ingang van 13 juni ,
. 2013:
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- Gerry Vranken, raadslid van Aarschot
- Wemer Maes, schepen van Beveren
- Dirk De Sloover, ocmw raadslid van De Pinte
- Carl De Donder, schepen van Deerlijk
- Filip Lehoucq, schepen van Evergem
- Pieter Vandenberghe, raadslid van leper
- Jan Van Hooydonck, schepen van Kalmthout
- Stefaan Bral, schepen van Kortrljk
- Martine De Meyer, raadslid van Lovendegem
- André Jonckheere, raadslid van Oostrozebeke
- Jan Verlinden, schepen van Rijkevorsel
- Omer Hoome, schepen van Roeselare
- Eric Vos, schepen van Turnhout
- Filip Verrezen, schepen van Westerto
- Greet De Cat, raadslid van Willebroek
- Peter Rosel, schepen van Zaventem
- Dirk Vanluchene, schepen van Zwevegem
- André Van de VliVer, schepen van Zwiindrecht
- Ben Van Eynde, schepen van Sint-Niklaas
- Jan Hennans, schepen van Lier
- Willy Depoorter, schepen van Torhout
• Peter Schrijvers, schepen van Brecht
" Myriam Van Der Gucht, groenambtenaar van Halle
- Wilfried Verspeeten, schepen van Oosterzele
- Franky Demon, schepen van Brugge
- Tom Vandeput, schepen van Hasselt

: De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders werden herbenoemd met Ingang van 13 juni
I: : 2013 tot de algemene vergadering van 2019 :
,
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- Ali Çaglar (Genk)
- Peter Desmet (Waregem)
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Op de laatste

van Lujk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
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- Wemer Aerts (Tervuren)
- Duygu Akdemir (Beringen)
- Filiep Bouckenooghe (Roeselare)
- Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)
- Yves De Bossher (Harelbeke)
- Wout De Meester (Sint-Niklaas)
- Marc Debie (Wie!sbeke)
- Valerie Del re (Hasselt)
- Bruno Dhaenens (Deinze)
- Luc Hermans (Turnhout)
- Bert Herrewyn (Kortrijk)
- Patrick Huyghe (Evergem)
• Michel Jansen (Hoogstraten)
- Filip Kegels (Beveren)
- Hilde Langeraert (Nevele)
- Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
- Dirk Peeters (Oud-Turnhout)
- Philip Pierins (Brugge)
- Griet Smaers (Geel)
- Rudy Stuer (Wommelgem)
- Dieter Van Besien (Haacht)
De Raad van Bestuur zit er aldus op 13 juni 2013 als volgt uit:
- Wemer Aerts (Tervuren)
- Duygu Akdemir (Beringen)
- Filiep Bouckenooghe (Roeselare)
- Ali Çaglar (Genk)
- Gunther Coppens (Sint-Pieters--Leeuw)
- Yves De Bossher (Harelbeke)
- Wout De Meester (Sint-Niklaas)
- Marc Deble (Wielsbeke)
- Peter Desmet (Waregem)
- Valerie Del re (Hasselt)
- Bruno Dhaenens (Deinze)
- Luc Hermans (Turnhout)
- Bert Herrewyn (Kortrijk)
- Patrick Huyghe (Evergem)
- Michel Jansen (Hoogstraten)
- Filip Kegels (Beveren)
- Hilde Langeraert (Nevele)
- Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
- Dirk Peeters (Oud-Turnhout)
- Philip Pierins (Brugge)
- Griet Smaers (Geel)
- Rudy Stuer (Wommelgem)
- Dieter Van Besien (Haacht)
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De Raad van Bestuur bevestigt dat volgende bestuurder werd herb~noemd als voorzitter van de Raad van
"
; Bestuur met ingang van 13 junf 2013 tot de algemene vergadering van 2019 :
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• AH Çaglar (Genk)
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Ali Çaglar
Voorzitter
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Op de laatste blz" van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening

