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Vereniging Zonder Winstoogmerk
Tervuursevest

Onderwerp akt

247, 3000 Leuven

Statutenwijziging, ontslagen en benoemingen, adreswijziging,
naamwijziging

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 19/05/2017 werd beslist om over te gaan tot de wijziging
van de statuten in hun geheel, en wel als volgt:
Titel I - Naam-zetel-doel-duur
Artikel 1. De vereniging draagt als naam 'Wandel Sport Vrienden De Fonskes", verkort: 'WSV De Fonskes",
Vereniging zonder Winstoogmerk.
Artikel 2. De vereniging is gevestigd Platte-Lostraat 599,3010 Kessel-lo.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden door de griffie
van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.
Artikel 3. De vzw heeft als doel het georganiseerd wandelen te bevorderen,
wedstrijdgericht. Zij kan alle activiteiten ondernemen die het doel kunnen bevorderen.

maar niet prestatie- of

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciêle en
winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten alle
tijden volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen.
De vereniging kan aan andere stichtingen en ondernemingen deelnemen en ermee samenwerken. Zij kan in
die zin, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed
wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De activiteiten van de vereniging zijn niet beperkt tot het
grondgebied waarop de zetel zich bevindt.
De vereniging kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring
doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.
De vereniging mag in het kader van het maatschappelijk doel alle roerende of onroerende goederen
verwerven of bezitten, in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.
Titel II - Leden
Artikel 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.
Artikel 6. Eenieder die daartoe door de algemene vergadering wordt toegelaten kan tot de vereniging
toetreden als lid. Hij of zij dient hiertoe schriftelijk zijn/haar kandidatuur te stellen aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur. Om toegelaten te worden dient deze kandidatuur op de eerstvolgende Algemene Vergadering met
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een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
worden aanvaard.
Door de effectieve leden is geen bijdrage verschuldigd.

effectieve leden te

Artikel 7. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief aan de Raad van
Bestuur ter kennis worden gebracht.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.
Artikel 8. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers
de vereniging.

hebben geen deel in het vermogen van

Titel 111- Raad van Bestuur
Artikel 9. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste vier bestuurders. Zij
worden benoemd voor onbepaalde duur door de Algemene Vergadering en zijn ten allen tijde door deze
afzetbaar. Elke bestuurder kan ten allen tijde uit het bestuur treden. Het ontslag moet per brief ter kennis
gebracht worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Artikel 10. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Artikel 11. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders met een meerderheid van twee derden van
de uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de effectieve leden.
Artikel 12. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester. De voorzitter laat de Raad van Bestuur bijeenroepen en zit de vergadering voor. De
bestuurders handelen als college. De raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt.
Artikel 13. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degenen die door de statuten of door de
wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn
bevoegdheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur of aan één of meer bestuurders. Deze delegatie is op ieder
ogenblik herroepbaar.
Artikel 14. Bij buitengerechtelijke
handelingen wordt de verenlgmg, ook tegenover derden,
vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter, of van de secretaris of de penningmeester.

geldig

Artikel 15. De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid een deel van haar bevoegdheden delegeren
aan een of meer personen, al dan niet bestuurders, en deze dienovereenkomstig benoemen als persoon
gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.
De machtiging betreft nader door de Raad van Bestuur
omschreven handelingen en mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. De machtiging kan
te allen tijde herroepen worden of neemt automatisch een einde op het ogenblik dat de gemandateerde de
hoedanigheid verliest die de opname als gemandateerde rechtvaardigde, of overlijdt. De gemandateerden
oefenen hun bevoegdheden ofwel alleen ofwel gezamenlijk uit.
Titel IV - Algemene Vergadering
Artikel 16. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden.
Artikel 17. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het
benoemen en afzetten van de bestuurders en de commissarissen, het bepalen van de bezoldiging van de
commissarissen, het kwijting geven aan bestuurders en commissarissen, het goedkeuren van begroting en
rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een effectief lid, de omzetting naar een
VSO en alle andere gevallen voorzien in de statuten.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het
belang van de vereniging zulks vereist. De oproeping gebeurt per brief Ie-mail, minimum 8 dagen voor het
tijdstip van de Algemene Vergadering.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, binnen de zes maanden na afloop van het
boekjaar. Dit voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende
jaar.
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De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, een
bijzondere Algemene Vergadering samen te roepen. In laatstgenoemd geval roept de Raad van Bestuur de
Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping.
De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
Artikel 18. Met uitzondering van de door de wet en de statuten voorziene gevallen worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en de vertegenwoordigde stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt.

Titel V - Begrotingen en rekeningen
Artikel 19. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De Raad van
Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene
Vergadering.

Titel VI - Slotbepalingen
Artikel 20. Na ontbinding van de vereniging zal haar bezit toevertrouwd worden aan een andere organisatie
met belangeloze doelstelling, dat de doelstellingen van de huidige vereniging benadert.
Artikel 21. Voor al hetgeen dat door de statuten niet wordt geregeld, zal de Wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, van toepassing zijn.

Neemt ontslag uit de Raad van Bestuur:
- Guilliams Ives, Tervuursevest 247,3000

Leuven, °23.10.1963

Treden toe tot de Raad van Bestuur:
- Meeus Maria Louisa, Eikeblok 32,3150 Haacht-Tildonk, °Leuven 17.05.1951
- Marrant Joseph Jan François, Leuvensebaan 50,3110 Rotselaar, "Wilsele 23.01.1955

De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld:
- Van Espen Jean Pierre Edouard, Eikeblok 32,3150 Haacht-Tildonk, °Leuven 01.10.1954
- Meeus Maria Louisa, Eikeblok 32,3150 Haacht-Tildonk, °Leuven 17.05.1951
- Smout Johan Louis Maria, Platte-Lostraat 599,3010 Leuven-Kessel-Lo, °Leuven 06.08.1965
- Marrant Joseph Jan François, Leuvensebaan 50,3110 Rotselaar, "Wilsele 23.01.1955
De bestuurders
volgt:

komen vervolgens bijeen in aparte vergadering en verdelen de mandaten onder hen als

- Van Espen Jean Pierre Edouard, Voorzitter Raad van Bestuur
- Meeus Maria Louisa, Ondervoorzitter Raad van Bestuur
- Smout Johan Louis Maria, Secretaris
- Marrant Joseph Jan François, Penningmeester.

(get.)

Van Espen Jean Pierre Edouard
Voorzitter Raad van Bestuur
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Federale Overheidsdienst
Justitie

In hoofdletters invullen

Aanvraagformulier

11tot wijziging van de inschrijving in de KBO

Identificatie

1 ° Ondernemingsnummer

: 0885.409.466

2° a) Huidige benaming
Met uitzondering
van het ondernemingsnummer !
en de huidige benaming (2a) i
dient in het volledige formulier i
slechts de te wijzigen rubriek:
te worden ingevuld
'

(voluit):

Wandel Sport Vrienden Leuven

b) Nieuwe benaming
(voluit):
(afgekort):

Wandel Sport Vrienden De Fonskes
WSV De Fonskes

Evt. letterwoord :

- Maak uw keuze -

3° Rechtsvorm
Andere

Straat:
Nr:
Postcode:
Land:

Platte-Lostraat
599
3010

Bus:
Gemeente:

Kessel-Lo

België

Wanneer de zetel zich niet in België bevindt, het adres van de vestigingseenheid
in België opgeven.
Straat:
Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging
in België opgeven

Nr:

Bus:

Postcode:

Gemeente:
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Vermeldingen voor de griffie
Ingeschreventer griffievan de rechtbank van koophandel
OndernemingM{Jmmêf:

~.•; _~:~._

Federale Overheidsdienst
Justitie

(*) De letter 8 of E aankruisen
naargelang het een benoeming (8)
of beëindiging (E)
van de functie betreft
(**) Voor alle natuurlijke personen
het Rijksregistemummer,
Bis-registernummer
voor niet-verblijfhouders
of ondernemingsnummer
voor rechtspersonen
(***) Datum waarop de
benoeming of beëindiging
van de functie ingaat

Bijkomende gegevens

1° Datum oprichtingsakte: 5/12/2006
2° Verstrijken van de duur

(enkel voor verenigingen

I

3° Bestuur,vertegenwoordiging

I

(*)

Nummer (**)

I

Voor de OFP, de uitvoering I
van het algemeen beleid
i
van het organisme
!

I (*)

wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Naam en voornaam

Meeus Maria
Van Espen Jean Pierre

B 51.05.17-178.30
~ B 54.10.01-121.83
B 55.01.23-151.30

I

en v~~ffeni;(+

Guilliams Ives

E 63.10.23-245.70

i (****)

en stichtingen met beperkte duur) :

Marrant Joseph

----1

Hoedanigheid

Datum (***)

Voorzitter

19/05/2017

Ondervoorzitter
Voorzitter
Penningmeester

19/05/2017

Hoedanigheid

Datum (***)

19/05/2017
19/05/2017

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) : (****)

Nummer (**)

Naam en voornaam

5° Boekjaar (einddatum:

DO / MM) : 31/12

6° Datum vrijwillige ontbinding:

r

Datum sluiting vereffening:

Ondergetekende, Jean Pierre Van Espen handelend als bestuurder, verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Kessel-lo, op 22/6/2017

I

