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GEVA-VZW Ontmoetingscentra Diest

Vereniging zonder Winstoogmerk

:

Zetel:

Grote Markt

Nr: 1
Postcode
Land

:
:

Bus:

3290 Gemeente:

Diest

België

Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven

Straat:

Bij voorkeur het adres
van derhoofdvestiging.
in België opgeven

Nr:
Postcode:

Bus

:

Gemeente

:

De factuur voor deze.bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4-'vermelde adres,

lndien het facturatieadres vèrschillend is, gelieve hieronder in te vullen

Benaming
Dienst
Naam

Taal

:

Nederlands

Straat

Enkele tips

-

Ni

Bus

Postcode

Gemeente

Ond. Nr

De tekst wordt op een leesbare wijze getypt oÍ gedrukt zonder schrapping noch verbetering.

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het
Staatsblad voorbehouden zones.
ke

moet door de

Belg
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GEVA-VZW Ontmoetingscentra Diest

(verkoÍ1)

: vzw
Zetel : Grote Markt 1, 3290 Diest

Rechisvorm

Qldefvye,g? akte : Oprichtingsstatuten, benoeming raad van bestuur en gemachtigden
Uittreksel uit de statuten en de aktes:

De ondergetekenden

Stad Diest, 0207.517.345, Grote Markt 1, 3290 Diest, vertegenwoordigd door Feyaerts

Stappersestraat 3 I Schaffen,2T I 01 I 1 953, Nieuwrode
Putseys Rudiger L.T., Zandstraat 26, 3294 Molenstede, 1 1 /1 2/'1 958, Diest
De Dobbeleer Monique Germaine, Hasseltsebaan75,3290 Deurne, '19/08/'1965, Ninove
Gheyskens Danielle, C., Rodestraat 9, 3290 Schaffen, 02/09/1957, Diest
Bonnyns Andy, Lindeboomstraat 4, 3293 Kaggevinne, 1 3/06/'1 984, Diest
Mertens Lydia C.J., Jagersberg 1,3294 Molenstede, 0811111945, Lier
Madalijns Patrick W, Bredestraat 125, 3293 Kaggevinne, 05/09/1 963, Diest
Didden Gaston, Kleinbergstraat 60, 3290 Schaffen, 1611211947, Averbode
Gijbels Felix André, Broekstraat 93,3294 Molenstede, 0210311946, Molenstede
Rademakers Philip, Gorenstraat 7, 3290 Diest, 30 rc3 I 1962, Lommel
Peirelinck Jan M. A., Maastrichtersteenweg '107, 3500 Hasselt, 1410811956, Hasselt
Degelin Herman J.A., Molenbergstraat 33, 3290 DiesÍ, 1211211940, Díest

Gabriella,

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten op de stichtingsvergadering van
17 december20'14, overeenkomstig deWet van27 juni 1921, gewijzigd doordeWetvan 2mei20Q2en latere
wetswijzigingen, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en overeenkomstig de bepalingen van het
gemeentedecreet van '1 5 juli 2005, zoals gewijzigd, van het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, van het
decreet van 6 juli 2012 belreffende het lokaal cultuurbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 26
oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreÍfende het lokaal cultuurbeleid, waarvan zij de
statuten als volgt samenstellen:

TITEL l: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL

1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: GEVA

-

VZW Ontmoetingscentra Diest.

De vereniging functioneert als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet en conÍorm de bepalingen van het Cultuurpact.

ARTIKEL 2

Op de laatste blz. van LLlik

-B_

vernrelclerr

8gg!g : Naam en hoedanigheid var] de instrunrenterelrde noiaris, hetzij van de perso(o)n(eil)
bevoeslcl de verelliging, stichting oíorganisme ten aanzierr van clerclerr le vertegenwoordigetl
Ver.g_o . Naanr err handtekenilrg.
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De zetel van de vereniging is gevestigd te Grote Markt 1, 3290 Diest en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Leuven.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht
neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel de promotie en ontwikkeling van allerhande activiteiten van sociale en culturele
aard ten behoeve van zowel het verenigingsleven als de bevolking van de stad Diest. Zij lracht dit doel te
realiseren door het beheren van de volgende ontmoetingscentra van de stad Diest:

O.C. Scafnis, Sint Hubertusplein 60bis, 3290 Schaffen-Diest
O.C. De Ketel, Diestersteenweg 237,3293 Kaggevinne - Diest
O. C. 't Molenhuis, Dorpsstraat 45,3294 Molenstede - Diest
O.C. Sport, Ontspanning, Kultuur (SOK), Hasseltsebaan 43,3290 Deurne-Diest
Zr1 mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zijkan in die zin ook, doch
slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan
het doel waarvoor zij werd opgericht.

De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met de medewerking van de stad Diest, lid van de
vereniging. Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

T|TELll: LEDEN

ARTIKEL 5
De vereniging telt effectieve leden, die benoemd worden voor zes jaar. De volheid van het lidmaatschap,
met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt toe aan de effectieve leden. EÍfectieve leden
zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun aantal is bepaald op 12. Met de
term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
De vereniging kan toegetreden leden toelaten. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten

van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen beslissingsstemrecht op de algemene vergadering, maar
hebben het recht om aanwezig te zijn met een raadgevende stem. De rechten en verplichtingen van de
toegetreden leden kunnen worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 6
De leden worden ingedeeld in vier categorieën

Categorie A;

De stad Diest is van rechtswege lid van de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de
schepen van ontmoetingscentra.

Over de andere

'l

I

kandidaturen wordt beslist door de algemene vergadering. De kandidatuur dient

schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter.
Categorie B:
Over deze kandidaat-leden wordt beslist door de algemene vergadering. De kandidatuur dient schriftelijk
ingediend te worden bij de voorzitter.
Er zijn maxÍmum vijf leden die de filosoÍische en ideologische strekkingen vertegenwoordigen. Zij worden
voorgedragen en afgevaardigd door de fracties in de gemeenteraad. Er kan één vertegenwoordiger per politieke
fractie aangeduid worden. lndien er minder dan vr1Í politieke fracties zijn, worden de vrije plaatsen ingenomen
door gebruikers uit categorie C.
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Categorie C:
Er zijn vijÍ leden die de gebruikers vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigers van de gebruikers worden voorgedragen vanuit de werkgroepen van

de

ontmoetingscentra. Deze voordracht dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter. Elk ontmoetingscentrum
wordt ten minste door één vertegenwoordiger vertegenwoordigd. Nadien beslist de algemene vergadering wie
de bijkomende vertegenwoordigers van de gebruikers zijn op basis van de ingediende kandidaturen.
Categorie D:

Er moet één deskundige worden voorgedragen en aangeduid. De algemene vergadering beslist hierin
collegiaal.

ARTIKEL 7

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Met de stad Diest wordt evenwel een afzonderlijke regeling
getroffen inzake de financiële, materiële, logistieke en andere steun die de stad ter beschikking stelt aan de
vereniging zoals bepaald in het gemeentedecreet.
ARTIKEL 8
EIk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet
van bestuur ter kennis worden gebracht.

br1

aangetekend schrijven aan de raad

De algemene vergadering kan ten allen tijde een lid uitsluiten met 2/3e meerderheid van de stemmen op
voorstel van de raad van bestuur.
Bovenstaande bepalingen gelden niet voor de stad Diest.
De gemeenteraad van de stad Diest kan te allen tijde beslissen om de aanwijzingen en voordrachten te
herroepen van de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering.

Alle aanwijzlngen en voordrachten van de vertegenwoordigers van de gemeente worden eveneens
herroepen door de volledige hernieuwing van de gemeenteraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat
hun vervangers zijn aangewezen of benoemd, uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe

gemeenteraad.

Het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente eindigt eveneens bij de beëindiging van hun
politieke mandaat.

De vertegenwoordigers van de gemeente blijven echter steeds in functie tot in hun vervanging wordt

voozien.

ARTIKEL 9

Uittredende oÍ uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.
ARTIKEL

1O

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende oÍ adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als
toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.
TITEL III: ALGEMENE VERGADERÍNG

ARTIKEL

.I1

De algemene vergadering is samengesteld uit 12 leden.
De schepen van ontmoetingscentra is van ambtswege de voorzitter van de vereniging.
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De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. ln geval van belet of
afwezigheid, door een door de voorzitter aan te duiden vertegenwoordiger van de gemeente.
Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De gemeente is rechtsgeldig vertegenwoordigd, van zodra
één van de vertegenwoordigers aanwezig is. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene
vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
Elk lid heeft één stem. De stad Diest beschikt echter over 12 stemmen. De vertegenwoordigers van de
gemeente beschikken steeds over een meerderheid van stemmen in de algemene vergadering.
ARTIKEL 12
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor;
-het wijzigen van de statuten,
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

-de benoeming en de a2etting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
-de kwrlting aan de bestuurders en de commissarissen,
-de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
-de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
-de uitsluiting van een lid van de vereniging, met uitzondering van de stad Diest,
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
-alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 13
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de
verenlging zulks vereist.

Zij moettenminste tweemaal per jaarworden bijeengeroepen, zijnde éénmaal voorde goedkeuring van de
jaarrekening en éénmaal voor de goedkeuring van de begroting.
De raad van bestuur mag, indien hij dit nodig acht, één of meerdere personeelsleden van de stad Diest of
personen die over een bijzondere expertise beschikken, uitnodigen om de bijeenkomsten van de algemene
vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

De raad van bestuur is gehouden de toegetreden leden uit te nodigen om de bijeenkomsten van de
algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

ARTIKEL.I4
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de

Ieden daartoe een vezoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. ln dit geval moet de raad van bestuur de algemene vergadering
bijeenroepen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt
uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 15

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de
voorzitter of twee bestuurders. Alle leden en toegetreden leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of
per mail of per aangetekende brief tenminste tien dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 16
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd
door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelqk wordt voorgedragen door 1l2Qe van de effectieve leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Ondenruerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen
geval behandeld worden.
ARTIKEL 17

ln gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige
de stem diegene die op dat ogenblik

vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist
vergadering voorzit.

en
de
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Er kan slechts geldig beslist worden indien een vertegenwoordiger van de stad Diest aanwezig is, zodat de
stad Diest steeds over een meerderheid van de stemmen beschikt. Onverminderd de bepalingen van artikel 14
en 16, moet elk agendapunt steeds voorafgaandelijk kunnen besproken worden op de gemeenteraad van de
stad Diest.
ARTIKEL 1 8: statutenwijziging
Tot wtjziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien 2l3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering
een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet
binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4l5e
van de stemmen worden besloten.
ARTIKEL 19
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging en voor de omzetting van de vereniging in een vennootschap met
sociaal oogmerk worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging
vereist.

ARTIKEL 20
Een meerderheid van 2l3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Brl uitsluiting van een lid
moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediglng te
kunnen voozien.
ARTIKEL 21

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden aan alle leden bezorgd. De notulen kunnen
eveneens op de zetel van de vereniging door de leden en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 22
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van

1

1 personen.

Een meerderheid van de leden van de raad van bestuur (6) wordt voorgedragen door de gemeenteraad. De
bestuurders die de gemeente voordraagt zijn voor ten hoogste 2l3e van hetzelfde geslacht. Deze voordracht
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. De leden kunnen, maar moeten niet noodzakelijk lid zijn van de
gemeenteraad. De schepen van ontmoetingscentra is van rechtswege lid van de raad van bestuur.

Een minderheid van de leden van de raad van bestuur (5) wordt voorgedragen door de gebruikers en
deskundigen als vertegenwoordigers van gebruikers & filosofische strekkingen of deskundigen in de zin van het
cultuurpact.
De schepen van ontmoetingscentra is van ambtswege de voorzitter van de raad van bestuur

ARTIKEL 23

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. De
mandaten lopen tot bij de eerstvolgende algemene vergadering na de globale vernieuwing van de
gemeenteraad, in de loop van de eerste zes maanden volgende op de installatie van een nieuwe
gemeenteraad.

ARTIKEL 24

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders oefenen hun mandaat
kosteloos uit.
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ARTIKEL 25

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftehlk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit
ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum

is gedaald. ln dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering

bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voozien en hem daarvan ook
schriftelijk in kennis zal stellen.
ARTIKEL 26: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de bestuurders vanuit de
politieke fracties en minstens de helft van de bestuurders vanuit de gebruikers en deskundigen aanwezig zijn.
lndien deze aantallen niet bereikt worden kan binnen de maand een tweede vergadering worden gehouden
waarop geldig kan beslist worden ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, minstens acht
dagen op voorhand, per gewone brief oÍ per mail of per aangetekende brief.
De raad van bestuur mag, indien hij dit nodig acht, één of meerdere personeelsleden van de stad Diest of
personen die over een bijzondere expertise beschikken, uitnodigen om de bijeenkomsten van de raad van
bestuur met raadgevende stem bij te wonen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, en in geval van diens belet of af,rvezigheid door
een door de voorzitter aan te duiden bestuurder.

ARTIKEL 28
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register
ARTIKEL 29
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 30
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in
ontvangst nemen van aangetekende zendingen).
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig
besluit of van enige machtiging.
ARTIKEL

31

: Directiecomités

De raad van bestuur kan ztln
verantwoordelijkheid overdragen aan:

bevoegdheden voor bepaalde handelingen

en taken op

zijn

- Een overkoepelend overleg- en advies orgaan, dat samengesteld wordt door deskundigen, gebruikers en
politieke afgevaardigden. De schepen van ontmoetingscentra is van rechtswege lid van het overkoepelend
orgaan. Het orgaan kan worden samengeroepen op vraag van de raad van bestuur om er bepaalde thema's te
bespreken.
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- Eén directiecomité, per ontmoetingscentrum van de Stad Diest, dat samengesteld wordt door

gebruikers

en politieke afgevaardigden en bestaat uit een voorzitter, ondervoozitter en secretaris.

De benoeming van de leden van het directiecomité en de functieverdeling binnen het directiecomite gebeurt
door de raad van bestuur, op voordracht van een werkgroep rond elk ontmoetingscentrum.
De beslissingen genomen door een directiecomité, worden intern steeds collegiaal genomen.

ARTIKEL 32: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4" lid,

WVZW

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het alleen handelen van de voorzitter
(schepen van ontmoetingscentra) of door het gezamenlijk handelen van de voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris van een directiecomité van een ontmoetingscentrum.
De benoeming van de functies van de directiecomités gebeurt conform artikel 31 van de statuten.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur
b)door a2etting door de raad van bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van '1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
Er wordt met één boekhoudkundig systeem gewerkt. Een uniforme registratie voor alle ontmoetingscentra

met een opsplitsing van uitgaven en ontvangsten per ontmoetingscentrum is beschikbaar voor

de

ontmoetingscentra en de stad.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te
ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de
algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2l3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig oÍ vertegenwoordigd, dan moet een
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.
ln geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank,
één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereÍfeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan de stad Diest.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 35

MOD2.2

Tussen de gemeente en de vereniging wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de
ultvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang conform artikel 247 van het gemeentedecreet.

De vereniging is ondenruorpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van

bestuur die gelden voor de gemeente.
ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewyzigd door de
wet van 2 mei 2QQ2 en latere wetswijzigingen, het gemeentedecreet en de cultuurpactwetgeving toepasselijk.

De algemene vergaderlng van 1711212014 heeft tot bestuurders benoemd:

Feyaerts Gabriella, Stappersestraat 3 1 SchaÍfen, 27 I 01 I 1 953, N ieuwrode
Putseys Rudiger 1.T., Zandstraal 26, 3294 Molenstede, 1'1 /1 2/'l 958, Diest
De Dobbeleer Monique Germaine, Hasseltsebaan 75, 3290 Deurne, 19/08/1965, Ninove
Gheyskens Danielle, C., Rodestraat 9, 3290 SchaÍfen, 02/09/1957, Diest
Bonnyns Andy, Lindeboomstraat 4, 3293 Kaggevinne, 13i06/'1984, Diest
Mertens Lydia C.J., Jagersberg 1, 3294 Molenstede, 0811111945, Lier
Madalij ns Patrick W, Bredestra at 1 25, 3293 Kaggevinne, 05/09/'1 963, Diest
Didden Gaston, Kleinbergstraat 60, 3290 Schaffen, 1611211947, Averbode
Gijbels FelixAndré, Broekstraat 93,3294 Molenstede, 0210311946, Molenstede
Rademakers Philip, Gorenstraat 7, 3290 Diest, 30/03/1962, Lommel
Peirelinck Jan M. A., Maastrichtersteenweg 107, 3500 Hasselt, 1410811956, Hasselt

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechte|jke akten en
heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
acht.

De raad van bestuur van 1010912015 heeft volgende functies verdeeld en in die functie benoemd

Voorzitter: Feyaerts Gabriella, Stappersestraat 31 Schaffen ,2710111953, Nieuwrode
Voor O.C. Scafnis:
Voorzitter: Didden Gaston, Kleinbergstraat 60, 3290 Schaffen, 1611211947, Averbode
Ondervoorzitter: Gheyskens Danielle, C., Rodestraat 9, 3290 Schaffen, 02/09i1957, Diest
Secretaris: Jacobs Luc, Wezelbaan 30, 3290 Schaffen-Diest, 1811111952, te Diest
Voor O.C. De Ketel:
Voorzitter: Van Steijvoort Daniel, Statiestraat 22,3290 Diest, 24103/1959, Leuven
Ondervoorzitter: Madalijns PatrickW., Bredestraat125,3293 Kaggevinne,05/09/1963, Diest
Secretaris: Janssens Albert, diestersteenweg 231,3293 Diest, 02101/'1956, Scherpenheuvel
Voor O. C. 't Molenhuis:
Voorzitter: Gijbels Felix André, Broekstraat 93, 3294 Molenstede, 0210311946, Molenstede
Ondervoorzitter: Laleman Hans, Jagersveld2,3294 Molenstede, 0510711948, te Oostende
Secretaris: Peirelinck Jan M. A., Maastrichtersteenweg 107, 3500 Hasselt, 1410911956, Hasselt

MOD2.2

Luik B - Vervotq

Voorbêhoudên
-

aan hêt

Voor O.C. Sport, Ontspanning, Kultuur (SOK):

Belgisch
Staatsblàd

Voorzitter: De Dobbeleer Monique Germaine, Hasseltsebaan 75, 3290 Deurne, 19/08/1965, Ninove
Ondervoorzitter: Rademakers Philip, Gorenstraat 7 ,3290 Diest, 30/03i1 962, Lommel
Secretaris: Maes Geert, Molenberg 14,3290 Deurne,30/04/1969, Geel

j

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het alleen handelen van de voorzitter
;(schepen van ontmoetingscentra) of door het gezamenlijk handelen van de voorzitter, ondervoorzitter en
I secretaris van een directiecomité van een ontmoetingscentrum.
I

'I

Jacobs Luc, Van Steijvoort Daniel, Janssens Albert, Laleman Hans en Maes Geert maken geen deel uit van
de raad van bestuur en worden aldus benoemd als vertegenwoordiger (niet-bestuurders).
Te Diest, op 1010912015

Feyaerts Gabriella
Voorzitter

Op cle laatste blz. van l-uiK

8.

vennelden

:

Recto : Naanr en hoedanigheicl van de instrllneuterende notaris, helzi.i van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichling oí organisrne ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Velse: Naarr en handtekening
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Vermeldingen voor de g
lngeschreven ter griffie van de rechtbank

Federale Overheidsdienst

Justitie

Ondernemingsnummer
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Zegel van de rec

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon
1' Datum oprichtingsakte

:

1711212014

2' VefStfijken van de duuf (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :

3' Bestuur en vertegenwoordigÍng (+ wettelijk vertegenwoordiger
Nummer

(.) Voor alle
natuurlijke personen
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor
niet-verblijfhouders
of ondernemingsnummer
voor rechtspersonen

bijkantoor)

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

53012725852

Feyaerts Gabriella

581211 161 35

Putzeys Rudiger
De Dobbeleer Monique
Gheyskens Danielle
Bonnyns Andy

bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder

1.;

65081 945409

57090217852
84061341531

'

4" Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (..)
Nummer

11

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

(..) Voor de OFP, de
uitvoering van het algemeen
beleid van het organisme

5" Boekjaar (einddatum : DD / MM) :31112
Ondergetekende, Feyaerts Gabriella handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Diest, op 101912015
(Handtekening)

MOD2.2

Vermeldingen voor de griffie
lngeschreven ter grffie van de rechtbank

Ondernemingsnummer

KOC'?t- ii\

:

Irllr, \-..,\i\

ofi fi -Í0-

Federale Overheidsdienst

Justitie

Zegel van de

k

il

iri

?fi?5

:

i !--;r i\,'r" r,

voor verenÍgingen en stichtingen met beperkte duur)

1.;

Hoedaniqheid
bestuurder

bestuurder
bestuurder

(*) Voor alle

47121626931

Mertens Lydia
Madalijns Patrick
Didden Gaston

natuurlijke personen

46030233114
62033006369

Gijbels Felix
Rademakers Philip

niet-verbliJÍhouders
oÍ ondernêmingsnummer

voor rechtspêÍsonen

:

Naam en voornaam

45110815446
63090536397

Bis+egisternummer voor

persoon

Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Nummer

het Ríksregistérnummer,

i

1711212014

2" VefStfijken Van de dUUf (enket

3'

I
I

Visum van de grftte,r

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rec
1' Datum oprichtingsakte

i:: i

4' Dagelijks bestuur
Nummer

1.;

bestuurder
bestuurder

(in voorkomend geval) (**)
Naam en voornaam

Hoedanioheid

fi)

Voor de OFP, de
uitvoering Van: het.algemeen
beleid van hèt organisme

5"

Boekjaar (einddatum : DD / MM) :31112

Ondergetekende, Feyaerls Gabriella handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Diest, op 101912015
(Handtekening)

rffi
Federale Overheidsdienst

Justitie

MOD2.2

Vermeldingen voor de griffie
lngeschreven tergriffie van de rechtbank

Ondernemingsnummer

R

BA,r'i ri

f/Áru i_'r i--

:

ol6
Zegel van de

-ío-

asi$

lr

van de griffier

L i::

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een
1' Datum oprichtingsakte
2" VefStfijken Van dg dUUf

:

/

persoon

1711212014

(enket voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur)

:

3" Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Nummer

1.;

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

Peirelinck Jan
Jacobs Luc

bestuurder
vertegenwoordiger niet

Van Steijvoort Daniel
Janssens Albert
Laleman Hans

vert. nt. best.
vert. nt. best.
vert. nt. best.

56081440717

52111816972
(.) Voor alle
natuurlijke.personen
het Rijksregisternummer,
'Bis.regiSternummer voor
riiet.verblÍjfhouders
oÍ ondernemingsnummer
voor.réchtspersonén

bestuurder

59032442914
5601 0231 928

48070522996

4" Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (..)
Nummer

(..) Voor de OFP, de

1.i

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

uitvoering van het,,algemeen
beleid van het olgahisme

5' Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 31112
Ondergetekende, Feyaerts Gabriella handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Diest, op 101912015
(Handtekening)
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FWffi
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Vermeldingen voor de griffi
lngeschreven ter grffie van de rechtbank
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I'l
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Federale Overheidsdienst

Justitie

Zegel ván de rechtban

Bijkomende gegevens in te vul
bij een eerste neerlegging van
1' Datum oprichtingsakle
2" VefStfijken van de dUUf

:

1.;

tspersoon

17 11212014

(enket voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur)

3' Bestuur en vertegenwoordiging
Nummer

N

:

(+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

Maes Geert

vertegenwoordiger niet
bestuurder

69043026323

(.) Voor alle
natuurlijke pefsonen
het, Rijksregisternummer,

Bis+egisternummer voor
niet.verblijÍhouders
ol ondernemlngsnummer
voor rechtspersonen

4" Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (*.)
Nummer g;

(.r) Voor de OFP, de

Naam en voornaam

Hoedaniqheid

van het algemeen
beleid van het organisme

5'

Boekjaar (einddatum : DD / MM) :31112

Ondergetekende, Feyaerts Gabriella handelend als bestuurder verklaart dat deze
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Diest, op 101912015
(Handtekening)

