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Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting

Federale Overheidsdienst
Justitie
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In hoofdletters invullen
en bij de eerste neerlegging
ter griffie voegen

Aantal Bladzijden

Blz(n)

O Tarief Oprichting
O Tarief Wijziging
O Gratis bekendmaking

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik A

Niet invullen bij oprichting

In te vullen door de griffie

Identificatie

1° Ondernemingsnummer : 0478.639.768
2° Benaming
(voluit) : Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen
(verkort) : LOGO Antwerpen
Evt. letterwoord :
3° Rechtsvorm

: Vereniging zonder Winstoogmerk

Andere :
4° Zetel :

Lange leemstraat

Nr : 372
Bus :
Postcode : 2018 Gemeente : Antwerpen
Land : België
Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven
Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging
in België opgeven

Straat :
Nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen

Benaming : Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen
Dienst : Boekhouding
.

Naam :

Taal : Nederlands

Straat : Jodenstraat
Nr : 44
Postcode : 2000
Enkele tips

Bus :

Ond. Nr. : 0478.639.768

Gemeente : Antwerpen

- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.
- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch
Staatsblad voorbehouden zones.
- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.
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Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Griffie
Ondernemingsnr : 0478.639.768
Benaming :
(voluit) :

Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen

(verkort) :

LOGO Antwerpen

Rechtsvorm : vzw
Zetel : Lange leemstraat 372, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging statuten - Ontslagen en benoemingen Raad van Bestuur
De algemene vergadering van 22 maart 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen
en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen, afgekort: Logo Antwerpen
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel zal vanaf 1 april 2017 verhuizen naar Jodenstraat 44, 2000
Antwerpen.
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 als doel:
-Als lokaal-regionale netwerkorganisatie in te staan voor
gezondheidsdoelstellingen (in de Logo-regio)
-Te fungeren als eerste lijn van het medisch-milieukundig netwerk

de

realisatie

van

de

Vlaamse

De vereniging vertrekt hierbij vanuit de lokale realiteit en biedt ruimte voor de lokale noden en de signalen
van de basis. Bij de uitvoering van haar taken werkt de vzw wetenschappelijk onderbouwd en getoetst aan de
praktijk.
De vereniging werkt met en voor preventieorganisaties.
De vereniging vervult een netwerkfunctie bestaande uit (1) overleg, (2) informatie en advies, (3)
capaciteitsopbouw, (4) het doorlopend aanreiken van methodieken, instrumenten, materialen en deskundigen
op maat om acties te realiseren en (5) coördinatie en begeleiding.
Naast een netwerkfunctie heeft de vereniging een projectwerking bestaande uit (1) het begeleiden en
ondersteunen van projectvoerende partners, (2) het uitvoeren van (piloot)projecten en (3) het verkennen van
verankeringmogelijkheden.
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 organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Te dien einde kan zij ook,
doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt
aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 5
De vereniging kan zowel effectieve (artikel 6) als toegetreden (artikel 7) leden tellen.
De effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Hun gegevens worden vermeld in het
ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de
effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op vijftien. Hun maximumaantal is onbeperkt.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden:
1.Gemeenten/OCMW-besturen binnen het werkgebied van de vereniging (groep 1);
2.Huisartsenkringen binnen het werkgebied van de vereniging (groep 2);
3.Centra voor leerlingenbegeleiding binnen het werkgebied van de vereniging (groep 3);
4.De door Vlaanderen erkende Externe of Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk,
binnen het werkgebied van de vereniging (groep 4);
5.Gezondheids- en welzijnsraden met rechtspersoonlijkheid binnen het werkgebied van de vereniging
(groep 5) of vertegenwoordigers van gezondheids- en welzijnsraden zonder rechtspersoonlijkheid binnen het
werkgebied van de vereniging;
6.Gezondheids- en welzijnsorganisaties met rechtspersoonlijkheid binnen het werkgebied van de vereniging
(groep 6);
7.Andere rechtspersonen en/of natuurlijke personen met kennis en ervaring op het terrein van
gezondheidsbevordering, ziektepreventie, milieu en gezondheid, of op een terrein dat de expertise van de
bestuursorganen van de vereniging versterkt, binnen het werkgebied van de vereniging (groep 7).
Kandidaat-leden richten hun schriftelijke aanvraag tot toetreding aan de raad van bestuur. De raad van
bestuur legt de aanvraag voor aan de algemene vergadering, die over de aanvaarding van de leden bij geheime
stemming beslist.
Een rechtspersoon-lid vaardigt één vertegenwoordiger af naar de bijeenkomsten van de algemene
vergadering, behalve de stad Antwerpen die twee vertegenwoordigers kan afvaardigen die elk over één stem
beschikken.
Elk lid duidt ook een plaatsvervanger aan die, bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger, kan optreden
in naam van het lid. Stad Antwerpen kan twee plaatsvervangers aanduiden.
ARTIKEL 7
De algemene vergadering kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als
ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd
als toegetreden leden. Deze leden worden uitgenodigd om de bijeenkomsten van de algemene vergadering bij
te wonen, doch hebben geen stemrecht.
ARTIKEL 8
Een lid dat niet langer in orde is met haar toetredingsvoorwaarden wordt als ontslagnemend beschouwd.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter
kennis worden gebracht.
Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de
bepalingen in artikel 21 van de statuten.
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ARTIKEL 9
Er wordt een engagement gevraagd vanwege de leden.
Voor groep 1 betekent dit:
-Een jaarlijkse toelage die berekend wordt op basis van het inwonersaantal per 30/06 van het voorafgaande
kalenderjaar en die minimaal 0,0743 EUR per inwoner bedraagt.;
-Een engagement om zich in te zetten voor de planmatige realisatie van de vooropgestelde
gezondheidsdoelen binnen de eigen gemeente;
oDoor deze te laten kaderen binnen het gemeentelijk Lokaal Sociaal Beleid; en bij voorkeur te laten
opnemen binnen de gemeentelijke beheers- en beleidscyclus.
oDoor het aanduiden van een ambtenaar die de gezondheidswerking administratief en logistiek opvolgt en
ondersteunt;
oDoor een budget voor de eigen gemeentelijke gezondheidswerking te voorzien;
oDoor actief samen te werken met andere gezondheidswerkers- en –organisaties.
Deze engagementen en samenwerkingsafspraken kunnen desgewenst worden vastgelegd in een protocol.
Voor de groepen 2, 3, 4, 5 en 6 betekent dit:
-Een inhoudelijke bijdrage inzake de gezondheidsproblematiek overeenkomstig de eigen deskundigheid;
-Een engagement om zich in te zetten voor de realisatie van de vooropgestelde gezondheidsdoelen binnen
de eigen kring, organisatie of vereniging en hiervoor het eigen netwerk in te zitten;
-De bereidheid om samen te werken met andere gezondheidswerkers en –organisaties.
Voor groep 7 betekent dit:
-Een inhoudelijke bijdrage inzake de gezondheidsproblematiek overeenkomstig de eigen deskundigheid;
-Een engagement om zich in te zetten voor de realisatie van de vooropgestelde gezondheidsdoelen
-De bereidheid om samen te werken met andere gezondheidswerkers en –organisaties.
ARTIKEL 10
Uittredende of 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.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur of diens plaatsvervanger.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid
kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.
Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering, behalve de stad Antwerpen die beschikt
over twee stemmen.
ARTIKEL 12
De algemene vergadering is conform artikel 4 van de vzw-wet exclusief bevoegd voor:
-het wijzigen van de statuten,
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
-de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,
-de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
-de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
-de ontbinding van de vereniging,
-de uitsluiting van een lid van de vereniging,
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
-alle gevallen waarin deze statuten het vereisen, bv. de aanvaarding van een lid.

MOD 2.2

ARTIKEL 13
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van
de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over
de kwijting van de bestuurders.
ARTIKEL 14
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de drie maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in
de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd
worden.
ARTIKEL 16
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden
door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen
per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 17
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 schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend
zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die
niet op de agenda staan, kunnen behandeld worden indien de meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan.
ARTIKEL 18
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht
het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in
de beoordeling meegerekend.
Bij staking van stemmen wordt het agendapunt verdaagd naar een volgende vergadering.
ARTIKEL 19
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien 2/3e van de effectieve 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 dagen 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.
Een doelwijziging houdt een bijzondere vorm van statutenwijziging in. Tot wijziging van het doel van de
vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten, zowel op de eerste
als op de eventuele tweede vergadering. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een
tegenstem.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
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ARTIKEL 20
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen
van het doel der vereniging vereist.
ARTIKEL 21
Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en
ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
ARTIKEL 22
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die na goedkeuring door de algemene vergadering
ondertekend worden door de voorzitter en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de
zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien, conform de modaliteiten van
het KB van 26 juni 2003.
TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 23
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van veertien bestuurders, waarbij de helft van de
bestuurders expertise heeft vanuit de regionale context en de helft vanuit de Antwerpse grootstedelijke context.
De bestuurders worden benoemd onder de leden van de vereniging, tenzij anders aangegeven:
-Vier bestuurders vanuit groep 1 (artikel 6), de lokale besturen, waarvan twee vanuit stad Antwerpen en 2
vanuit de regiogemeenten. Voor stad Antwerpen betekent dit de stad Antwerpen en het OCMW. Indien het
OCMW niet meer blijft bestaan als rechtspersoon, zullen twee bestuurders aangeduid worden op voordracht
van stad Antwerpen, die ook te allen tijde het mandaat kunnen ontnemen;
-Twee bestuurders vanuit groep 2, de huisartsenkringen;
-Eén bestuurder vanuit groep 3, de centra voor leerlingenbegeleiding;
-Twee bestuurders vanuit groep 4: de door Vlaanderen erkende Externe of Interne Diensten voor Preventie
en Bescherming op het Werk;
-Twee bestuurders vanuit groep 5: de gemeentelijke gezondheids- en welzijnsraden;
-Drie bestuurders vanuit groep 6 en 7, waarbij minstens één bestuurder uit groep 6.
Enkel voor lokale besturen is het bereiken van het hierboven vooropgestelde aantal vereist. Indien er binnen
de overige groepen de gewenste aantallen niet worden bereikt, worden deze aangevuld door bestuurders vanuit
de groepen 2, 3, 4, 5, 6 of 7.
Gemeenten en gezondheids- en welzijnsraden van diezelfde gemeente (groep 5) kunnen niet tegelijk
bestuurder zijn.
ARTIKEL 24
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn opnieuw herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat van hun
voorganger.
Om een bestuursvacuüm te vermijden, wordt gewerkt met een cascadesysteem waardoor de raad van
bestuur nooit voltallig ontslagnemend is tenzij bij vroegtijdig collectief ontslag.
De bestuursverkiezingen worden gehouden volgens volgend stramien,:
-2016: verkiezing groep 2, 3, 4, 6 en 7
-2019: verkiezing groep 1 en 5
-2022: verkiezing groep 2, 3, 4, 6 en 7
-2025: verkiezing groep 1 en 5
-Herhaling volgens voorgaande modaliteiten
ARTIKEL 25
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
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Kandidaturen voor bestuurdersmandaten worden binnengebracht bij de verschillende groepen. Indien blijkt
dat er meer kandidaten zijn binnen een groep dan beschikbare mandaten, wordt er eerst een voorverkiezing
binnen de groep georganiseerd. De kandidaat/kandidaten met de meeste stemmen binnen een groep
wordt/worden voorgedragen als bestuurder. Indien er bij deze voorverkiezingen ex aequo’s zijn, wordt er een
nieuwe stemronde georganiseerd, waarbij alleen nog kan gestemd worden op de kandidaten met de hoogste
stemmen.
ARTIKEL 26
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door verlies van het lidmaatschap of door overlijden.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. In 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 voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt
voorzien.
In geval van afzetting moet de voordragende groep een vervanger voorstellen om het termijn van de
voorganger te voleindigen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 27
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 beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig (al
dan niet via de plaatsvervanger) is èn indien de pariteit gewaarborgd is. Dit betekent dat de beslissingen
gedragen wordt door minstens 50% van de regionale en 50% van de stedelijke aanwezigen. De beslissingen
worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders (al dan niet via de
plaatsvervanger).
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen
wordt het voorstel verworpen.
Elke bestuurder-rechtspersoon wordt door één persoon vertegenwoordigd.
Elke bestuurder, zowel natuurlijke of rechtspersoon, duidt ook een plaatsvervanger aan die, bij afwezigheid
kan optreden in naam van de bestuurder of vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Deze mogelijkheid
wordt niet voorzien voor natuurlijke personen uit groep 7 die in eigen naam zetelen en niet optreden ter
vertegenwoordiging van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
ARTIKEL 28
De raad van bestuur komt zes- tot achtwekelijks samen, met uitzondering van de maanden juli en augustus,
alsook telkens wanneer dit nog is.
De oproepingen tot de raad van bestuur moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door de
voorzitter of twee bestuurders. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief
of per mail ten minste acht dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken
worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn. De oproeping bevat tevens alle bijlagen en voorbereidende
documenten zodat de bestuurders de vergadering kunnen voorbereiden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, penningmeester of secretaris (indien
aangesteld).
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ARTIKEL 29
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.
ARTIKEL 30
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
ARTIKEL 31
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 32
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan
niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en kan daarnaast
elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. In uitzondering van artikel 15
moet de voorzitter verkozen worden met 2/3 meerderheid en dit bij geheime stemming. De voorzitter is slechts
één maal herkiesbaar.
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 afzetting door de raad van bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee
bestuurders.
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging
in en buiten rechte te vertegenwoordigen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 33
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen, met waarborg van pariteit. Hierbij geldt een
gelijke vertegenwoordiging van de regionale en stedelijke context.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van
de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de
noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a)op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij
de raad van bestuur
b)door afzetting door de raad van bestuur.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal
overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder
alleen handelen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur
moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de 30 dagen na
de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
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ARTIKEL 34
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 die gehouden
wordt binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De vereniging hanteert een dubbele boekhouding.
De goedgekeurde jaarrekening wordt telkens neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
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 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of 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.
In 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 vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.
TITEL VII: SLOTBEPALING
ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 22 maart 2017.

De Algemene Vergadering heeft met treurnis kennis genomen van het overlijden van haar bestuurslid Anne
Rens,630704.304.75 vertegenwoordiger van Gemeentebestuur Kontich,gevestigd te Gemeenteplein 1, 2550
Kontich 0207.536.250 op 21 december 2016.
De Algemene Vergadering aanvaardt per 22.03.2017 als nieuwe vertegenwoordiger van Gemeentebestuur
Kontich, mevr Mia Wauters 550718.412.58.
De raad van bestuur van Logo Antwerpen kent per 22.03.2017 volgende samenstelling:
Voor groep 1:
Dhr Indrit Belkovi, 74.06.13.469.58 als vertegenwoordiger van Gemeentebestuur Antwerpen, Openbaar
bestuur, gevestigd te Grote markt 1, 2000 Antwerpen 0207.500.123.
Dhr. Hans Willems 751208.133.25 als vertegenwoordiger van Gemeentebestuur Antwerpen, Openbaar
bestuur, gevestigd te Grote markt 1, 2000 Antwerpen, 0207.500.123.
Dhr Luc Monsieurs, 470612.353.25 als vertegenwoordiger van Gemeentebestuur Wijnegem, Openbaar
Bestuur, gevestigd te Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, 207.533.775.
Mevr Mia Wauters, 550718.412.58. als vertegenwoordiger van Gemeentebestuur Kontich, Openbaar
Bestuur, gevestigd te Gemeenteplein 1, 2550 Kontich 0207.536.250.
Voor groep 2:
Mevr. Kathleen Debruyne, 630225.056.46 als vertegenwoordiger van Huisartsenkring Deurne-Borgerhout,
huisartsen, gevestigd te Herentalsebaan 71-77, 2100 Deurne, 408.116.513
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Dhr. Luc Meyvis, 530505.069.56 als vertegenwoordiger van Huisartsenkring Antwerpen Noord, vzw, gevestigd
te Stationstraat 50, 2950 Kapellen, 0421.553.981.
Voor groep 4:
Mevr. Mieke Raeijmaekers, 560830.406.23 als vertegenwoordiger van Mensura, Externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk gevestigd te Italiëlei 2, 2000 Antwerpen, 410.664.742.
Voor groep 5:
Mevr. Bruylandts Karen, 670504.070.88 als vertegenwoordiger van Welzijnsraad Malle , Openbaar Bestuur
gevestigd te Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, 0207.537.240.
Dhr. Renaat Michielsen, 400121.351.60 als vertegenwoordiger van Welzijnsraad Zwijndrecht, Openbaar
bestuur,gevestigd te Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht , 207.499.232
Mevr. Karina Hans, 550408 406.52 als vertegenwoordiger van Lokaal Overleg kinderopvang Brasschaat,
Openbaar Bestuur, gevestigd te Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, 206.677.801
Voor groep 6:
Dhr. Nico Carpriau, 700806.405.68 als vertegenwoordiger van KAVA- Koninklijke Apothekersverenging
Antwerpen, Beroepsvereniging, gevestigd te Lange leemstraat 187, 2018 Antwerpen, 0408.721.970
Mevr. Elisabeth Daneels, 600124.424.26 als vertegenwoordiger van Zorgbedrijf OCMW Antwerpen,
vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gevestigd te Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen,
0809.699.184
Dhr. Lieven Vandewalle 590831.379.83. als vertegenwoordiger van Verbond der Vlaamse Tandartsen VVT
VZW, gevestigd te Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel, Ondernemingsnummer 0.434.459.634.
Voor groep 7:
Dhr. Dirk Van Peel, extern deskundige, Kapellensteenweg 118, 2920 Kalmthout, 361006 11744
Mevr. Marie- Elisabeth Van Alsenoy, extern deskundige, Stationstraat 20, 9120 Beveren, 540627 45211
Dhr. Johan Renard, extern deskundige, Miksebaan 101, 2930 Brasschaat, 491222.215.44
De raad van bestuur heeft onder zijn leden de volgende functies verdeeld en tot leden van het dagelijks
bestuur benoemd
Voorzitter: Karina Hans, 550408 406.52 als vertegenwoordiger van Lokaal Overleg kinderopvang
Brasschaat, Openbaar Bestuur, gevestigd te Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, 206.677.801
Ondervoorzitter: Dhr. Van Peel Dirk, Kapellensteenweg 118, 2920 Kalmthout, 06/10/1936, te Vorselaar,
361006 11744
Penningmeester:Dhr. Johan Renard, extern deskundige, Miksebaan 101, 2930 Brasschaat, 491222.215.44

Karina Hans, Voorzitter Logo Antwerpen
Dirk Van Peel, ondervoorzitter Logo Antwerpen

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 organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Vermeldingen voor de griffie
Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van
Federale Overheidsdienst
Justitie

Ondernemingsnummer :
Op
Zegel van de rechtbank

Luik C

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon

1° Datum oprichtingsakte :
2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :
3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Nummer (*)

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

Naam en voornaam

Hoedanigheid

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

Naam en voornaam

Hoedanigheid

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

5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :

Ondergetekende,
handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te

, op
(Handtekening)

