Carnaval Raad
Provincie West-Vlaanderen
Vzw
Naam van de vereniging: Vzw Carnaval Raad Provincie West-Vlaanderen
Adres zetel Cornelis Everaartstraat 94 8380 st jozef (Brugge)
HOOFDSTUK I. DE VERENIGING
Artikel 1 - Rechtsvorm
De vereniging werd oorspronkelijk opgericht in 2017 als een vereniging zonder winstoogmerk,
rechtspersoonlijkheid onder de benaming “Vzw Carnaval Raad Provincie West-Vlaanderen”.
Afgekort word het “CRPW”
Artikel 2 - Naam
De Vzw draagt de naam “vzw Carnaval Raad Provincie West-Vlaanderen ”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en
andere stukken uitgaande van de vereniging.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd Cornelis Everaartstraat 94 8380 st jozef (Brugge), gelegen in
het gerechtelijk arrondissement Brugge.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere andere plaats
binnen hetzelfde gerechtelijk arrondissement, mits het respecteren van de nodige
openbaarmakingsvereisten.
Artikel 4 - Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Doel en activiteiten
De vereniging heeft als doel op de ruimst mogelijke wijze bij te dragen tot de beoefening en de
promotie van het carnaval in zeer ruime regio, ook buiten België. De vereniging mag hiertoe alle
nodige handelingen verrichten. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die
nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in - en samenwerken met - alle
verenigingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
Onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van
bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de
verwezenlijking van de voormelde doelstellingen.

HOOFDSTUK II. LIDMAATSCHAP
Artikel 6
De vereniging kan effectieve leden en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden
en niet aan de toegetreden leden.
De effectieve leden hebben alle rechten zoals omschreven door de Vzw-wet.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden verder omschreven in
Artikel 44 van de statuten.
Bij huishoudelijk reglement kunnen bijzondere voorwaarden aan het lidmaatschap
Gesteld worden.
De effectieve leden worden verder in de statuten omschreven als “leden” of “lid”.
Behoudens de eventuele bijzondere voorwaarden voormeld, erkent de vereniging automatisch doch
uitsluitend als effectieve leden alle personen welke namens de vereniging aangesloten zijn als Prinsen
en prinsessen die verkozen werden door het Carnaval Raad Provincie West-Vlaanderen. De Raad van
Bestuur kan een dergelijke eerste aansluiting van een nieuw lid niet weigeren.
Als overgangsmaatregel zijn de volgende oprichters van de Vzw ook de eerste en enige effectieve
leden, tot op het ogenblik van de eerste neerlegging van het ledenregister:
Mangodt Herbert
Vangampelaere Marc
Vermeersch Mario
Vansteenkiste kurt
Gernaey Patrick
Dekimpe Benny
Deceuninck Christophe
Merchie Danny
Cappelle Mario
Rogiest Marc
Walter Mertens
Natacha Naessens
Cindy Saelens
Simonne Petyt

Klaverstraat 16
Lombardsijdelaan 3
Kattestraat 146
Frans halsstraat 9
Nieuwstraat 35
Wijngaartstraat 20
Berkenstraat 68
Vinkenstraat 21
Schilderstraat 8 bus 4
Bastenakenstraat 121 B201
Desire van Dewallestraat 42
Eigenhaardstraat 42
Kerkgoedstraat 29
Vinkenstraat 21

8470 Gistel
8434 Westende
8800 Roeselare
8450 Bredene
8480 Eernegem
8870 Izegem
8000 Brugge
8820 Torhout
8400 Oostende
8380 Zeebrugge
8800 Roeselare
8470 Gistel
8400 Oostende
8820 Torhout

Artikel 7
De leden kunnen te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet schriftelijk ter kennis gebracht worden van de Raad van Bestuur.
Een lid wordt geacht van rechtswege ontslag te geven, indien hij de voorwaarden
Voor het lidmaatschap niet meer vervult.
Artikel 8
De leden en toegetreden leden zijn verplicht
- De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten van
Haar organen na te leven.
- De belangen en doelstellingen van de vereniging en van haar organen niet te
Schaden.

Artikel 9
Een lid dat inbreuk pleegt tegen de bepalingen van artikel 8 van deze statuten, kan door de Raad van
Bestuur bij meerderheid van 3/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders met
onmiddellijke ingang geschorst worden, in afwachting van een gebeurlijke definitieve uitsluiting door
de Algemene Vergadering. Deze schorsing dient per aangetekend schrijven aan het lid kenbaar
gemaakt te worden. De schorsing kan een maximale duurtijd hebben van 2 maanden, termijn binnen
dewelke een Algemene Vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Het lid
behoudt op deze Algemene Vergadering zijn volle rechten. De uitsluiting kan slechts door de
Algemene Vergadering beslist worden indien twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen het voorstel van de Raad van Bestuur goedkeuren. De beslissing moet gemotiveerd worden.
Indien de Algemene Vergadering niet tot uitsluiting beslist, vervalt de schorsing van rechtswege.
Bij gelijke stemming beslist de voorzitter met de beslissende stem.
Artikel 10
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde bij overlijden, faling, kennelijk
Onvermogen of onbekwaam verklaring.
Artikel 11
Op adres van de secretaris van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een ledenregister
gehouden. Dit ledenregister vermeldt de effectieve leden met naam, voornaam, woonplaats.
Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door
toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat hij
van de beslissing in kennis is gesteld.
Artikel 12
De Raad van Bestuur kan een jaarlijkse bijdrage vaststellen die niet meer mag bedragen dan 100 euro.
De leden gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging de materiële persoonlijke
verplichting aan die inhoudt dat de tenue wordt onderhouden door hun eigen persoon.
Het lidmaatschap van effectieve leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betaald hebben binnen de door
de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Leden die
hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de aanmaning worden van
rechtswege geacht ontslagnemend te zijn. Wanneer het ontslag effectief in voege is getreden moeten
alle materiële bezittingen worden teruggegeven aan de vereniging.
Enkel bij prins (es) wordt alles teruggegeven bij ontslag.
Artikel 13
Alle leden kunnen op aanvraag tijdens de algemene vergadering van de vereniging raadplegen:
- het register van de leden
- alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van
Bestuur en van alle personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de
Vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden.
- alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Artikel 14
Het uitgesloten of uittredend lid of de rechthebbenden van een overleden lid of de
Rechthebbenden uit welke hoofde ook in alle gevallen waarin het lidmaatschap van
Rechtswege eindigt, kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de
Vereniging en kunnen zelfs de teruggave van gestorte jaarlijkse bijdragen of gedane inbrengen niet
vorderen. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.
Artikel 15
Natuurlijke personen die door hun steun, actieve medewerking of bewezen diensten op uitzonderlijke
wijze hebben bijgedragen tot de werking van de vereniging kunnen op voordracht van de Raad van
Bestuur door de Algemene Vergadering benoemd worden tot Peter, meter of erelid van de vereniging.
Zij verkrijgen hierdoor de status van toegetreden lid.
HOOFDSTUK III. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. Alle effectieve leden
Hebben gelijk stemrecht. Elk effectief lid heeft één stem.
Artikel 17
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene
Vergadering uitgeoefend worden:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
4. de ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluiting van een lid;
6. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
Artikel 18
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur ten
Minste éénmaal per jaar en op minder dan 6 maanden na de afsluiting van het
Boekjaar en telkens wanneer het belang van de vereniging het vergt. Ieder lid zal er worden op
uitgenodigd. De oproepingen moeten ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering
schriftelijk of via E-mail gebeuren.
Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen
Worden samengeroepen door de voorzitter of door de ondervoorzitter of door minstens 2
bestuurders alsook op verzoek van minstens 2/5 van alle effectieve leden. Dit verzoek moet de agenda
opgeven, minstens 14 dagen voor de vergadering schriftelijk werd ingediend bij de voorzitter, op de
agenda wordt geplaatst.

Artikel 19
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn
ontstentenis door de ondervoorzitter of, indien ook die niet aanwezig is, door de oudste in leeftijd van
de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. Zij maken
het bureau van de vergadering uit.
De Raad van Bestuur kan, zo hij het noodzakelijk acht, op de vergadering personen uitnodigen
waarvan de kennis en/of de inzet belangrijk geacht worden. Deze personen hebben slechts een
raadgevende stem.
Artikel 20
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden, onthoudingen niet meegerekend, uitgezonderd in de gevallen waar de wet het anders voorziet.
Elk lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen krachtens een geschreven
volmacht. Niemand mag nochtans over meer dan twee volmachten beschikken.
De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de
Agenda vermeld zijn. Over punten die niet op de agenda vermeld zijn, kan de
Algemene Vergadering slechts beslissen met de toestemming van de Raad van
Bestuur.
Met uitzondering van wat bepaald wordt in art. 21 en 38 worden de beslissingen
Genomen met de gewone meerderheid der aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Als er gestemd moet worden over personen, gebeurt de stemming geheim.
Artikel 21
De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die
Voldoet aan een quorum van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of
Vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden
Aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden
Bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan
Aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of
Vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen
Volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht
Aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de
Aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel wanneer de
Statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de
Vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de
Aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 22
De beslissingen worden opgenomen in notulen en ondertekend door de voorzitter, de
Secretaris en de leden die zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden
Ondertekend door twee bestuurders.
De notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de
Effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van
26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 23
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie en maximum 12
bestuurders, gekozen door de Algemene Vergadering onder haar leden. De Algemene Vergadering
kiest minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze 3 functies zijn
onverenigbaar.
Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is
van de vereniging.
Het aantal leden van de Raad van Bestuur en de eraan verbonden specifieke bestuurdersmandaten
worden bepaald door de Algemene Vergadering, na kennisname van een gemotiveerd voorstel
vanwege de Raad van Bestuur.
Indien een verandering moet gebeuren in de Raad van Bestuur wordt deze gestemd door de andere
bestuursleden die een andere functie uitoefenen dan deze waarvoor gestemd moet worden. De leden
van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Zij kunnen
eventueel een vergoeding van hun kosten bekomen, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de
uitgave door de Raad van Bestuur.
Artikel 24
De bestuurders worden verkozen voor onbepaalde tijd, maar zijn te allen tijde door de Raad van
Bestuur afzetbaar wanneer de stemming minimum 4/5 bedraagt. Indien een mandaat openvalt mogen
de overblijvende raadsleden een plaatsvervanger aanstellen, wiens mandaat door de eerstvolgende
Algemene Vergadering dient bekrachtigd te worden. Het mandaat van bestuurder neemt van
rechtswege een einde wanneer de betrokkene de functie verliest op grond van dewelke hij als
kandidaat voor de Raad van Bestuur werd voorgedragen.
Artikel 25
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging.
Het bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zowel van commissarissen als van
Beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, voor zover zij niet
Uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering
Voorbehouden zijn. Hij kan ondermeer alle gelden en waarden in ontvangst nemen;
Alle bedragen, schenkingen en legaten aanvaarden en opvorderen; alle roerende en
Onroerende goederen en rechten verkrijgen, voorschotten toestaan en uitbetalen, alle toelagen en
Steungelden zowel private als officiële aanvaarden en ontvangen in naam van de
Vzw; in rechte als eiser en als verweerder optreden; dadingen aangaan;
Bewilligen en verzaken. De Raad van Bestuur stelt het personeel aan en doet de opzeg. De opsomming
is niet beperkt. Alle zaken in verband met gelden en vorderingen worden door het bestuur binnen de
zeven dagen na ontvangst overgedragen aan de penningmeester.
Artikel 26
De beslissingen worden opgenomen in notulen. Zij worden ondertekend door de
Voorzitter en de secretaris. Uittreksels en afschriften worden geldig ondertekend door
Twee bestuurders.
Dit notulenregister ligt ter inzage van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen
Uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde
Modaliteiten.

Artikel 27
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
Vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting
Die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan
De andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De
Bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en
Onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop
Het betrekking heeft.
Artikel 28
In alle akten en handelingen is de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd. Door
De handtekening van twee bestuurders, waarvan minstens een van de voorzitter, Ondervoorzitter,
secretaris of de penningmeester, zonder dat een bijzondere machtiging
Vanwege de Raad van Bestuur dient voorgelegd te worden. Alle rechtsvorderingen,
Hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig gedaan uit naam van de
Vzw door voormelde bestuurders.
Artikel 29
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter, de
Ondervoorzitter of minstens twee bestuurders. De oproepingen moeten ten minste acht dagen vóór
de datum van de vergadering schriftelijk of per E-mail gebeuren met vermelding van plaats, datum en
uur. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op kortere
termijn gehouden worden.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter,
of wanneer beiden afwezig zijn, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.
De vergadering mag raadgevend bijgewoond worden door alle personen waarvan de aanwezigheid
door de gewone meerderheid van de Raad van Bestuur wenselijk geacht wordt.
Artikel 30
De agenda wordt opgesteld door de secretaris, maar ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht
punten op de agenda te laten plaatsen, mits ten minste drie dagen voor de vergadering een schriftelijk
of E-mailvoorstel hiertoe in te dienen bij de secretaris. De Raad mag slechts geldig beraadslagen over
punten die niet op de agenda vermeld zijn indien twee derde der aanwezige leden akkoord zijn om
ook over deze punten te beslissen.
Om geldig te kunnen beslissen, dienen ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn. Elke bestuurder mag schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder
om hem te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag nochtans niet meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen. Indien de helft niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe
vergadering bijeengeroepen worden die over dezelfde agendapunten kan beslissen, ongeacht het
aantal aanwezigen.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
Van stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend, behalve in geval van
Aanneming van nieuwe leden of van aanstelling- of afzetting van bestuursleden.
Als er gestemd wordt over personen, gebeurt dit bij geheime stemming.
Artikel 31
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging
Wordt binnen een termijn van één maand openbaar gemaakt door neerlegging in de Algemene
Vergadering.

HOOFDSTUK V: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 32
De leden van het dagelijks bestuur kunnen nieuwe leden laten toetreden, mits voorlegging aan het
bestuur
Artikel 33
Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag
Moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te
Verzekeren.
Artikel 34
De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun
Ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt tijdens de Algemene Vergadering aan alle effectieve
leden.
HOOFDSTUK VI: AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 35
De bestuurders en dagelijkse bestuurders nemen geen enkele persoonlijke of solidaire verplichting op
zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is
hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het
gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de
tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.
HOOFDSTUK VII: BOEKHOUDING
Artikel 36
Het boekjaar begint op 1 Mei en eindigt op 30 April, behalve het eerste boekjaar, dat loopt vanaf de
oprichtingsdatum tot 1 Mei van het jaar. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het
voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse
Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING
Artikel 37
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van
Voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door
Minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze statuten. De beraadslaging en
Beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in
Artikel 20 van deze statuten. De Algemene Vergadering kan de ontbinding alleen
Uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op een
Wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

Artikel 38
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “Vzw in
Vereffening”.
Artikel 39
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene
Vergadering vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
Artikel 40
Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Raad van Bestuur over de
Bestemming van het vermogen van de vereniging dat moet worden toegekend aan
Een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel,
Werkzaam in België.
Artikel 41
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de
Benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de
Vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd tijdens de Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK IX: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 42
De Raad van Bestuur kan alle huishoudelijke reglementen uitvaardigen die hij nodig acht en nuttig
oordeelt voor een goede praktische werking van de vereniging, voor zover de uitgevaardigde
maatregelen niet strijdig zijn met de bindende voorschriften van de statuten van de vereniging.
Artikel 43
Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de
Vzw ondersteunt, kan bij de Vzw een mondelinge aanvraag indienen om
Toegetreden lid te worden.
De Raad van Bestuur beslist in geheimhouding en zonder verdere motivatie of een
Kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in het huishoudelijk
Reglement worden omschreven.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
Toegetreden leden welke niet in orde zijn met de betaling van hun bijdrage worden van ambtswege
het lidmaatschap ontnomen.
Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de Vzw terugtrekken bij middel
Van een schriftelijk bericht gericht aan de Raad van Bestuur. Het
Ontslag wordt effectief met onmiddellijke ingang na dit bericht.
De Raad van Bestuur beslist autonoom over de uitsluiting of schorsing van toegetreden leden zonder
haar beslissing te moeten motiveren.
Daarna komen de effectieve leden in een Algemene Vergadering bijeen en benoemen de leden van de
Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is voor onbepaalde tijd als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jimmy Daelman
Voorgenoemd.
Ondervoorzitter: Stefaan De Spiegeleer
Voorgenoemd
Secretaris: Wendy Van den Bergh
Voorgenoemd.
Penningmeester: Nancy Coeck
Voorgenoemd.
En met bevoegdheden voorzien in art. 23.
Aldus opgemaakt te
Op 15/03/2017 in twee exemplaren en ondertekend door Voorzitter en secretaris.
Gelezen en goedgekeurd.
Daelman Jimmy
Voorzitter

Van den Bergh Wendy
Secretaris

