Mod PDF 19.01

Luik B

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

Voorbehouden

Neergelegd

aan het

*21322842*

Belgisch
Staatsblad

07-04-2021
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412.089.454
Naam
(voluit) : Belgische Vereniging voor Urologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Zwevezelestraat 64
8810 Lichtervelde
België
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel,Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging van de maatschappelijk zetel
De maatschappelijk zetel van de onderneming/vereniging wordt overgebracht vanaf 23/01/2021 naar het
volgende adres :
2500 - Lier, gemeente van Lier, Koning-Albertstraat 31.
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
De algemene vergadering van 23/01/2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten het zeteladres van de vereniging te wijzigen naar KoningAlbertstraat 31, 2500 Lier.
Artikel 2 van de statuten luidt hierdoor als volgt :

ARTIKEL 2
De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Koning-Albertstraat 31, 2500 Lier
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van
de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in
de statuten.
Het emailadres van de vzw is info@bvu.be
De wijzigingen van het emailadres kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast.
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
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Bij beslissing van 23/01/2021 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :
GOEMAN Lieven, Zwevezelestraat 64, 8810 Lichtervelde, geboren op 06/06/1974, te Brugge (reden : ontslag)
VAN DER AA Frank, N/A 82, 3018 N/A, geboren op 01/10/1976, te Gent (reden : ontslag)
POELAERT Filip, Sint-Denijslaan 3 0402, 9000 Gent, geboren op 01/05/1990, te Leuven (reden : ontslag)
Bij beslissing van 23/01/2021 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :
CLAESSENS Marc, De Zevenster 18, 2970 Schilde, geboren op 29/07/1977, te Wilrijk
SPINOIT Anne-Françoise, Begijnengracht 19 B000, 9000 Gent, geboren op 28/11/1980, te Vilvoorde
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BORET Stephanie, Kanonstraat(Kor) 59, 8500 Kortrijk, geboren op 11/04/1991, te Roeselare
Het bestuursorgaan is aldus als volgt samengesteld :
ADAMS Thomas, Koning-Albertstraat 31, 2500 Lier
VAN DE VELDE Sven, Transvaalstraat 7, 2600 Antwerpen
DECAESTECKER Karel, Sint-Pietersstraat 21, 8792 Desselgem
UVIN Pieter, Doornstraat 200, 8200 Brugge
CLAESSENS Marc, De Zevenster 18, 2970 's Gravenwezel
SPINOIT Anne-Françoise, Begijnengracht 19 B, 9000 Gent
BORET Stephanie, Kanonstraat 59, 8500 Kortrijk
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
het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking
hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt
doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

Noot: met de term "raad van bestuur" wordt in deze publicatie bedoeld "bestuursorgaan".

Gemachtigden :
Uittreksel uit de statuten:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de
vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris of de
schatbewaarder, die alleen kunnen handelen.

Het bestuursorgaan van 23/01/2021 heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in functie benoemd :
Voorzitter: Decaestecker Karel, Sint-Pietersstraat 21 8792 Desselgem
Schatbewaarder: Claessens Marc, De Zevenster 18, 2970 's Gravenwezel
Secretaris: Van de Velde Sven, Transvaalstraat 7, 2600 Antwerpen,
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Te Lier,

Decaestecker Karel
Voorzitter

Neergelegd door Bonte Benjamin, Lasthebber
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