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 I. NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL , DOELEINDEN, EN DUUR
Art. 1.  De Federatie is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als benaming: “Belgische Federatie van
Psychologen – Fédération Belge des Psychologues ”, afgekort “BFP -FBP ”.
Het is haar echter toegestaan enkel gebruik te maken van het Frans of Nederlands gedeelte van de vermelde
benaming of enkel van de afkorting FBP of BFP.
Art. 2.  De Federatie heeft vooral als doeleinden:
- bij te dragen tot de realisatie van een adequaat gestructureerde en doeltreffende psychologen-gemeenschap;
- het bevorderen, in samenwerking met de aangesloten verenigingen en met andere organisaties, van de
psychologische discipline op wetenschappelijk vlak, in zijn verschillende sectoren en dit op nationaal en
internationaal niveau;
- te waken over de bevordering en de verdediging van de beroepsmatige, sociale en culturele belangen van de
psychologen aangesloten bij de psychologenverenigingen die lid zijn van de Federatie;
- een geest van onderlinge collegialiteit en deontologie, alsook een uitoefening van het beroep van psycholoog
gericht op de belangen van de cliënt, te stimuleren en te onderhouden.
Daartoe kan de Federatie allerlei activiteiten ontplooien die zij tot voorwerp heeft zoals het organiseren van
conferenties, opleidingen voor de leden van de gefedereerde verenigingen, studiedagen, vertegenwoordiging in
en contacten en uitwisselingen met nationale en internationale organisaties in het belang van haar leden,
publicaties verzorgen voor leden en voor een ruimer publiek, …
Art. 3.  De Federatie is bevoegd alle roerende of onroerende goederen, in eigendom of anderszins, nodig voor
de verwezenlijking van haar doeleinden, te bezitten en de hiermee verbonden rechten uit te oefenen.
Art. 4.  De Federatie heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

 *20347303*
Neergelegd
05-10-2020

Bi
jla

ge
n 

bi
j h

et
 B

el
gi

sc
h 

St
aa

ts
bl

ad
 - 

07
/1

0/
20

20
 - 

An
ne

xe
s 

du
 M

on
ite

ur
 b

el
ge

 



Mod PDF 19.01
Voor-

behouden
aan het
Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Art. 5.  De Federatie wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
II. LEDEN, BIJDRAGEN
Art. 6.  Het aantal psychologenverenigingen dat lid is, is onbeperkt maar mag niet minder bedragen dan drie
waarvan minstens één van een andere taalrol.
Van de Federatie kunnen lid worden deze verenigingen die masters in de psychologie verenigen die minstens
3/4de van het aantal betalende leden uitmaken. Zij dienen daartoe een gemotiveerde aanvraag in, gericht aan
het Bestuursorgaan met informatie over hun doelstellingen en de aard van hun leden. Ingeval er betwistingen
zijn omtrent een weigering tot aansluiting, zal de Algemene Vergadering een eindbeslissing nemen op
voordracht van het Bestuursorgaan.
De hoedanigheid van lid van de Federatie wordt verkregen door de betaling van het jaarlijks verschuldigde
lidgeld door de ledenverenigingen in overeenstemming met het aantal aangesloten leden.
Art. 7.  De Algemene Vergadering van de vzw BFP-FBP bepaalt jaarlijks bij gewone meerderheid, het lidgeld
dat aan de BFP-FBP vzw toekomt op voorstel van het Bestuursorgaan. Het lidgeld mag de 300.000 Euro niet
overschrijden.
Art. 8.  Elke psychologenvereniging kan te allen tijde de Federatie verlaten. De ontslagneming moet aan het
Bestuursorgaan schriftelijk ter kennis gebracht worden.
Wordt geacht ontslag te nemen, elke psychologenvereniging die gedurende één jaar in gebreke blijft zijn
bijdrage te betalen.
Tot uitsluiting van een psychologenvereniging kan ook besloten worden door de Algemene Vergadering
wanneer dit uitdrukkelijk is vermeld in de oproeping, wanneer ten minste twee derde van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer ten minste twee derde van de afgevaardigden op
de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 De uitsluiting kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde der stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden en na de betrokken psychologenvereniging gehoord te hebben.. De
uitsluiting dient gemotiveerd te worden.
De psychologenvereniging die ontslag neemt of uitgesloten wordt en zijn rechthebbenden kunnen geen enkel
recht laten gelden op het vermogen van de Federatie noch teruggave van gestorte lidgelden, schenkingen of
andere bijdragen vorderen.
 
III. ALGEMENE VERGADERING
Art. 9.  De Algemene Vergadering heeft de hoogste bevoegdheid van de Federatie.
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:
1° de wijziging van de statuten; ·
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; ·
6° de uitsluiting van een lid;
7° de ontbinding van de Federatie;
8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of
in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9° om een inbreng ‘om niet’ van een algemeenheid te doen of te doen aanvaarden;
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
 
De aangesloten verenigingen zijn ‘effectief lid’ van de Federatie. Zij worden vertegenwoordigd door hun
afgevaardigde in het Bestuursorgaan en in surplus door voorgedragen afgevaardigden die deel uitmaken van
het Bestuursorgaan of van het Bestuur van de psychologenverenigingen die lid zijn van de BFP-FBP vzw en
dat in verhouding tot het aantal leden van de aangesloten verenigingen in het voorafgaande jaar, als volgt:
één afgevaardigde vanaf 20 leden;
2 afgevaardigden vanaf 120 leden;
3 afgevaardigden vanaf 280 leden;
4 afgevaardigden vanaf 600 leden;
5 afgevaardigden vanaf 1240 leden.
 
Art. 10.   De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of, bij diens
afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
Alle aanwezige afgevaardigden van de verenigingen beschikken over één stem. Elke aanwezige kan slechts
drager zijn van maximum één volmacht die schriftelijk wordt overgemaakt aan de voorzitter of secretaris-
generaal. Stemming per briefwisseling is niet toegelaten.
Art. 11.  De bestuurders zijn bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen telkens minstens
1/5de van de aangesloten verenigingen dit vragen en dat binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot
bijeenroeping. De Algemene Vergadering wordt gehouden uiterlijk op de veertigste dag na dit verzoek.
Deze wordt gehouden op de plaats vermeld in de oproeping. De schriftelijke uitnodiging vermeldt de dagorde.
Deze wordt door het Bestuursorgaan vastgelegd.
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Alle afgevaardigden moeten minstens vijftien dagen vóór de vergadering worden uitgenodigd.
Minstens 1/20ste van de aangesloten verenigingen kan om de inschrijving van een bijkomend punt verzoeken
door middel van een schriftelijk verzoek verzonden aan de voorzitter of secretaris-generaal, ten laatste drie
dagen vóór de vergadering.
Art. 12.  Indien de Algemene Vergadering weigert het jaarverslag goed te keuren is het Bestuursorgaan
verplicht een buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de dertig
dagen. Op deze buitengewone Algemene Vergadering kan men, ongeacht het aantal aanwezige
afgevaardigden, beraadslagen en geldig stemmen, maar uitsluitend over het jaarverslag. Indien het jaarverslag
opnieuw verworpen wordt, kan de Algemene Vergadering bestuurders afzetten indien er meteen voldoende
bestuurders ter vervanging aangesteld worden binnen een termijn van dertig dagen.
Art. 13.  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden, wanneer ten minste de meerderheid van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is en wanneer ten minste de meerderheid van de afgevaardigden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De stemming is geheim op verzoek van elk afgevaardigde.
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten
wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer
ten minste twee derde van de afgevaardigden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de Federatie is
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn of wanneer minder dan twee derde van de afgevaardigden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en
besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de bovenvermelde meerderheden, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden/afgevaardigden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Art. 14.  De notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en
de secretaris-generaal of een ander bestuurder of afgevaardigden die dat wensen. Ze worden in het
Nederlands en/of Frans gesteld en door de secretaris-generaal van de Federatie bewaard. Elke afgevaardigde
en een belanghebbende derde die een rechtsgeldige interesse kan aantonen, heeft het recht ze te raadplegen.
 
IV. BEHEER
Art. 15.  De Federatie wordt bestuurd door een Bestuursorgaan
Dit bestaat bij voorkeur uit de voorzitters van de gefedereerde verenigingen of bij uitzondering van een ander lid
van het Bestuursorgaan of het bestuur van de betreffende vereniging dat over dezelfde bevoegdheden
beschikt.
Daarnaast wordt door de Algemene Vergadering een voorzitter gekozen als onafhankelijke bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders duurt 3 jaar en is telkens hernieuwbaar mits ze aan de voormelde voorwaarde
voldoen. Hun mandaat eindigt bij de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop de nieuwe afgevaardigden
van het Bestuursorgaan worden bevestigd. Het mandaat van de afgevaardigden die als vervanger voorgesteld
worden in de loop van deze termijn, eindigt op hetzelfde ogenblik als dat van de initiële afgevaardigde. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden met een gewone
meerderheid. De bestuurders kunnen ook zelf vrijwillig ontslag indienen door dit schriftelijk te melden aan de
voorzitter of secretaris-generaal. De betreffende vereniging zal dan een vervanger voordragen.
Het Bestuursorgaan duidt in zijn midden de verantwoordelijken aan voor de functie van secretaris-generaal en
penningmeester.
Art. 16.  Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden wat betreft beheer, leiding en bestuur
van de Federatie.
Zijn bevoegdheden omvatten wat men gewoonlijk daden van beschikking noemt. Het oefent deze
bevoegdheden uit als college.
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het  Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van de doeleinden van de Federatie, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet en de statuten de
Algemene Vergadering bevoegd is.
Het treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van
rechtsmiddelen. Gerechtelijke procedures zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder worden
ingeleid of gevoerd in naam van de Federatie door het Bestuursorgaan, vertegenwoordigd door haar voorzitter
en secretaris-generaal.
Het kan in het bijzonder personeel aanwerven, ontslaan en bezoldigen; dagingen en compromissen aangaan
over alle roerende en onroerende goederen, ze verkrijgen, vervreemden en ruilen, huren en verhuren,
schenkingen en legaten aanvaarden, elke geldbelegging uitvoeren, elke lening aangaan al dan niet met
hypothecaire waarborg, opheffing verlenen van alle zakelijke en hypothecaire rechten, voorrechten,
overschrijvingen, beslagen, rechten van verzet en andere beletsels.
Het Bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur op aan de voorzitter, de secretaris-generaal en de
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penningmeester Zij oefenen het dagelijks bestuur uit als college, met elk afzonderlijk het volledige gebruik van
handtekeningen terzake.
Deze personen of door hen gemandateerden in het Bestuursorgaan zijn in ieder geval bevoegd de
briefwisseling evenals elke kwitantie en aangetekende zending van post, bank of andere financiële instelling te
ondertekenen.
De duur van de gerechtelijke vertegenwoordiging en van het dagelijks bestuur wordt bepaald door de duur van
de hierboven vermelde functies die deze personen bekleden in het Bestuursorgaan, tenzij dit hierover
uitdrukkelijk anders beslist.
Het Bestuursorgaan kan bovendien bijzondere delegatie van bevoegdheden geven aan één of meerdere van
de bestuurders. De duur of wijze van ambtsbeëindiging van deze bijzondere delegatie wordt door het
Bestuursorgaan vastgelegd in een ‘intern reglement’.
Handelingen die de Federatie verbinden en die niet vallen onder het dagelijks bestuur noch het voorwerp
uitmaken van een bijzondere opdracht, worden ondertekend door minstens twee bestuurders.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigden/dagelijks bestuurders kan geschieden 
a) op vrijwillige basis door de gemachtigden/dagelijks bestuurders zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of
aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het Bestuursorgaan
b) door afzetting door het Bestuursorgaan. 
Art. 17.  Het Bestuursorgaan komt samen bij oproeping door de voorzitter of twee bestuurders. De schriftelijke
oproeping vermeldt de dagorde. Punten die hierop niet voorkomen kunnen slechts in overweging genomen
worden, indien minstens de helft van de aanwezige bestuurders hierover zijn akkoord betuigt.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
Het Bestuursorgaan kan een ‘Intern reglement’ alsook elk ander reglement opstellen met betrekking tot de
werking van de Federatie. De laatst goedgekeurde versie van het ‘intern reglement’ bevindt zich op het
zeteladres van de Federatie. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking der stemmen is het voorstel verworpen.
Minstens de helft van de bestuurders dient vertegenwoordigd te zijn, hetzij effectief, hetzij per volmacht.
Indien er niet voldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede bijeenkomst worden
samengeroepen die onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders geldig kan
beslissen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De
tweede bijeenkomst kan niet eerder dan 2 weken na de eerste worden gehouden.
Elke aanwezige kan slechts drager zijn van maximum één volmacht van een ander bestuurder die schriftelijk
wordt overgemaakt aan de voorzitter of secretaris-generaal. Stemming per briefwisseling is niet toegelaten.
 
V. OVER DE CONTROLE
Art. 18.  Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het
Bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
De jaarrekeningen worden elk jaar tussen 1 januari en 31 maart door een onafhankelijke boekhouder
gecontroleerd die een schriftelijk rapport opstelt dat voorgelegd wordt aan de gewone Algemene Vergadering
van hetzelfde jaar. De boekhouder wordt aangeduid ofwel door de vorige gewone Algemene Vergadering, ofwel
door een buitengewone Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuursorgaan. Indien en voor zolang
de vzw een commissaris heeft benoemd, vervalt de toepassing van de tweede alinea. 
 
VI. ONTBINDING
Art. 19.  De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de Federatie alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de Federatie.
De Algemene Vergadering die de ontbinding van de Federatie zou uitspreken, zal de vereffenaars benoemen
en hun bevoegdheden bepalen.
De activa, na kwijting der schulden, zullen overgedragen worden aan de vereniging, instelling of stichting die
hetzelfde doel nastreeft als de huidige Federatie. Indien er meerdere zijn zal de Algemene Vergadering een
keuze maken of een verdeling opstellen. Indien er geen zijn, zal het vermogen overgedragen worden aan de
vereniging, instelling of stichting wiens doel het dichtst dit van de huidige Federatie benadert.
Art.  20. Voor alles wat in deze statuten niet nader bepaald is, verlaat de Federatie zich op de bepalingen van
de wet van 23 maart 2019 (Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen).
 
Brussel, 16/6/2020

Wijzigingen inzake raad van bestuur :

Bij beslissing van 16/06/2020 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :

YLIEFF Michel, N/A 16 0001, 4000 N/A, geboren op 21/11/1943 (reden : ontslag)

 DE WITTE Karel, Leeuwerikenstraat 29 0402, 3001 Leuven (Heverlee), geboren op 01/11/1946, te Zwevegem
(reden : ontslag)
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 NEDERLANDT Pierre, Rue Chapelle-Moureau 15, 5030 Gembloux, geboren op 01/04/1947, te Schaarbeek
(reden : ontslag)

 DE BEUCKELEER Maria, Langveld 2 31, 2600 Antwerpen (Berchem), geboren op 07/01/1950, te Zandhoven
(reden : ontslag op datum van 18/04/2017)

 DARRAS Bruno, Clos Jules Hennekinne 158, 4051 Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), geboren op
02/04/1953, te Douai (Frankrijk) (reden : ontslag op datum van 21/03/2013)

 KANT Marianne, Bergage 12, 1160 Oudergem, geboren op 26/09/1954, te Hamburg (Duitsland) (reden :
ontslag op datum van 18/04/2017)

 SCHITTEKATTE Mark, Porseleinstraat 5, 1070 Anderlecht, geboren op 26/05/1961, te Gent (reden : ontslag)

 PARISSE Johan, Chemin Long 327, 1310 La Hulpe, geboren op 04/10/1962, te Namen (reden : ontslag)

 MERTENS Nicole, Rue de l'Herbage(JB) 7, 5100 Namur (Jambes), geboren op 27/11/1963, te Ukkel (reden :
ontslag)

 DECAESTEKER Christoph, Goed ten Pauw 31, 9080 Lochristi, geboren op 05/02/1967, te Veurne (reden :
ontslag op datum van 24/03/2010)

 MAMPAEY Els, Pastoor Henrottestraat 11, 2531 Boechout (Vremde), geboren op 24/08/1971, te Antwerpen
(reden : ontslag op datum van 18/04/2017)

 BOUCKAERT Mattias, Dorpsstraat 46, 3050 Oud-Heverlee, geboren op 17/06/1977, te Leuven (reden :
ontslag op datum van 24/03/2010)

 VAN DEN BERGH Dries, Achelsedijk 11, 3950 Bocholt, geboren op 04/09/1980, te Bonheiden (reden : ontslag)

 DUTRY Tristan, Groenstraat 36, 1950 Kraainem, geboren op 31/12/1980, te Ukkel (reden : ontslag)

 JANSSENS Robrecht, Steenbergstraat 5 1, 2000 Antwerpen, geboren op 15/04/1982, te Turnhout (reden :
ontslag op datum van 18/04/2017)

 LOWET Koen, Meldertsesteenweg 59, 3583 Beringen (Paal), geboren op 15/07/1982, te Herk-de-Stad (reden :
ontslag)

 VANHECKE Isabel, Hundelgemsesteenweg 162, 9050 Gent (Ledeberg), geboren op 05/08/1982, te Izegem
(reden : ontslag op datum van 21/03/2013)

 HEULOT Anouck, Sint-Marcusstraat 7, 2140 Antwerpen (Borgerhout), geboren op 31/08/1982, te Wilrijk (reden
: ontslag op datum van 18/04/2017)

 CHAUVIER Pauline, Rue des Fondeurs(TAM) 21, 5060 Sambreville, geboren op 31/03/1983, te Charleroi
(reden : ontslag)

 CHOQUE Catherine, Sur les Ternes(ML) 56, 5020 Namur (Champion), geboren op 18/08/1983, te Sint-
Lambrechts-Woluwe (reden : ontslag)

 Bij beslissing van 16/06/2020 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :

DE WINTER Eva, Désiré Souffreauweg 1, 9320 Aalst (Erembodegem), geboren op 03/12/1984, te Wetteren
(met ingang van 18/04/2017)

LANCKSWEERDT Patrick, Oudstationstraat 15 A000, 8400 Oostende, geboren op 08/03/1959, te Deinze

DE HOUWER Jan, Sportstraat 125, 9000 Gent, geboren op 12/12/1968, te Beerse

VASSART Quentin, N/A 57, 4500 N/A, geboren op 15/09/1984, te Namen

ENGELHARDT Patrick, Dorpstraat 465, 3061 Bertem (Leefdaal), geboren op 22/10/1964, te Saarbrucken
(Duitsland) (met ingang van 07/09/2020)

Bovenstaande wijzigingen dienen om de gegevens in de Kruispuntbank af te stemmen op de voorliggende en
eerdere publicaties en dateren van verschillende recente AV's, namelijk de AV van 16/06/2020 en 07/09/2020,
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en dus niet enkel van de AV van 16/06/2020. Tevens worden ontslagen en benoemingen uit het verleden, die
nog niet werden gepubliceerd, hierdoor rechtgezet.
De term raad van bestuur in deze publicatie dient te worden gelezen als bestuursorgaan.

Wijzigingen inzake dagelijks bestuur :

Bij beslissing van 16/06/2020 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende dagelijks bestuurders
aangenomen :

DE WITTE Karel, Leeuwerikenstraat 29 0402, 3001 Leuven (Heverlee), geboren op 01/11/1946, te Zwevegem
(reden : ontslag)

 RINGOOT Koenraad, Noordzeedreef(Odk) 1, 8670 Koksijde, geboren op 27/03/1957, te Dendermonde (reden
: ontslag)

 Bij beslissing van 16/06/2020 worden de volgende personen tot het dagelijks bestuur benoemd :

LANCKSWEERDT Patrick, Oudstationstraat 15 A000, 8400 Oostende, geboren op 08/03/1959, te Deinze

DE HOUWER Jan, Sportstraat 125, 9000 Gent, geboren op 12/12/1968, te Beerse

Wijziging diversen

Het chronologisch overzicht van alle wijzigingen is als volgt:
 
De algemene vergadering van 16/06/2020 neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders:
 
Parisse Johan, Chemin Long 327, 1310 La Hulpe
Ringoot Koenraad, Noordzeedreef 3, 8670 Koksijde
De Witte Karel, Kleinheide 10, 1500 Halle
Chauvier Pauline, Rue des Fondeurs 21, 5060 Tamines
Choque Catherine, Avenue Coghen 246/5, 1180 Uccle
De Haeseleer Micheline, Avenue Duchesse Jeanne 8, 1300 Wavre
De Winter Eva, Désiré Souffreauweg, 9320 Aalst
Delfosse Lynn, Kreupelveldstraat 53, 9300 Aalst
Derdaele Noël, Vroenenbosstraat 44, 2440 Geel
Deschrijver Lotte, Pastoor Bolsstraat 70, 1652 Alsemberg
Dubois Anne, Hoge Aardstraat 89, 2610 Wilrijk
Dutry Tristan, Rue Verte 36, 1950 Kraainem
Gevers Wim, Boekenberglei 176, 2100 Deurne
Lowet Koen, Poelstraat 14, 3511 Kuringen
Majerus Steve, Rue de Campine 223, 4000 Liège
Mampuys Karel, Haagdoornlaan 6, 3511 Kuringen
Mertens Nicole, Rue De L’Herbage 7, 5100 Jambes
Nederlandt Pierre, Rue Chapelle-Moutreau 15, 5030 Gembloux
Plasschaert Lien, Goudenregenstraat 24, 9000 Gent
Schittekatte Mark, Porseleinstraat 5, 1070 Anderlecht
Uzieblo Katarzyna, Guido Gezellelaan 7, 2640 Mortsel
Van Beveren Marie-Lotte, Dok-Noord 5B402, 9000 Gent
Van Den Bergh Dries, Achelsedijk 11, 3950 Bocholt
Van Stiphout Hans, Hauthem 74, 3320 Hoegaarden
Vrancken Leia, Toekomststraat 3, 3010 Kessel-Lo
Wagemans Johan, Droge Vijvers 12, 3370 Boutersem
Ylieff Michel, Rue Mathieu Laensbergh 16, 4000 Liège
 
Tevens moet nog melding gemaakt worden van volgende ontslagen, die echter nog niet werden gepubliceerd in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad:
 
Daras Bruno: ontslag op 21/3/2013
Janssens Robbrecht: ontslag op 18/04/2017
Vanhecke Isabel: ontslag op 21/03/2013
Decaesteker Christoph: ontslag op 24/03/2010
De Beuckelaer Maria: ontslag op 18/04/2017
Kant Marianne: ontslag op 18/04/2017
Mampaey Els: ontslag op 18/04/2017
Bouckaert Mattias: ontslag op 24/03/2010
Heulot Anouck: ontslag op 18/04/2017
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De algemene vergadering van 16/06/2020 heeft tot bestuurders herbenoemd:
 
De Winter Eva, Désiré Souffreauweg, 9320 Aalst
Deschrijver Lotte, Pastoor Bolsstraat 70, 1652 Alsemberg
 
De algemene vergadering van 16/06/2020 heeft tot bestuurders benoemd:
 
Lancksweerdt Patrick, Oudstationstraat 15A, 8400 Oostende
De Houwer Jan, Sportstraat 125, 9000 Gent
Vassart Quentin, Grande Route 16a, 4500 Huy
 
De algemene vergadering van 07/09/2020 neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder:
 
Deschrijver Lotte, Pastoor Bolsstraat 70, 1652 Alsemberg
 
De algemene vergadering van 07/09/2020 heeft tot bestuurder benoemd:
 
Engelhardt Patrick, Dorpstraat 465, 3061 Leefdaal
 
Het bestuursorgaan is bijgevolg als volgt samengesteld:
 
De Winter Eva, Désiré Souffreauweg, 9320 Aalst
Engelhardt Patrick, Dorpstraat 465, 3061 Leefdaal
Lancksweerdt Patrick, Oudstationstraat 15A, 8400 Oostende
De Houwer Jan, Sportstraat 125, 9000 Gent
Vassart Quentin, Grande Route 16a, 4500 Huy
 
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van de doeleinden van de Federatie, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet en de statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van volgende dagelijks bestuurders:
 
Ringoot Koenraad, Noordzeedreef 3, 8670 Koksijde
De Witte Karel, Kleinheide 10, 1500 Halle
 
Het bestuursorgaan heeft tot leden van het dagelijks bestuur volgende personen benoemd:
 
Schatbewaarder: Lancksweerdt Patrick, Oudstationstraat 15A, 8400 Oostende
Secretaris: De Houwer Jan, Sportstraat 125, 9000 Gent
 
Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur op aan de voorzitter, de secretaris-generaal en de
penningmeester Zij oefenen het dagelijks bestuur uit als college, met elk afzonderlijk het volledige gebruik van
handtekeningen terzake.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Handelingen die de Federatie verbinden en die niet vallen onder het dagelijks bestuur noch het voorwerp
uitmaken van een bijzondere opdracht, worden ondertekend door minstens twee bestuurders.
 
Te Brussel, op 07/09/2020
 
Lancksweert Patrick                                                     De Houwer Jan
Schatbewaarder                                                           Secretaris

Neergelegd door Diesbecq Didier Roger Rosa, Lasthebber
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