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STATUTEN (NIEUWE TEKST)

Publicatie Belgisch Staatsblad 14 april 2006

0p 7 september 2005 heeft de Algemene Vergadering van de VZW

Vereniging voor Openbaar Groen de volgende tekst van statuten
aangen0men.

Deze tekst van statuten vervangt de tekst zoals aangenomen op de

Algemene Vergadering van 21 juni 2000.

TITEL l: BENAMING, ZETEL, DOEL

Artikel 1: De vereniging draagt de naam 'Vereniging Voor Openbaar

Groen' vereniging zonder winstoogmerk. Zij wordt bestuurd door de

bepalingen van de wet uan 27 juni 1921 op de VZ.W en door de

onderhavige standregelen.

Artikel 2 : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk anondissement
Brugge.

Artikel 3: De vereniging heeft tot doel, de bevordering, behartiging
en de sensibilisering van:

1) Het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en

dit in de ruimste zin;

2) Het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal ;

3) De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met
problemen van het groen, de natuur, het landschap, de
openluchtrecreatie en het milieubeheer;

De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en
sensibiliserin gsacties.

TITEL 2: DE LEDEN

Artikel 4: De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden
leden. De vereniging telt minstens drie werkelijke leden. Volgende

stichters/oprichters zijn op datum van aanneming van een nieuwe

tekst van statuten nog (werkelijk) lid van de vereniging:

-College van Burgemeester en Schepenen Antwerpen, gevestigd te
2000 Antwerpen, Grote Markt 1

-College van Burgemeester en Schepenen Brugge, gevestigd te
8000 Brugge, Burg 12

-College van Burgemeester en Schepenen Mechelen, gevestigd te
2800 Mechelen, Grote Markt 21

-College van Burgemeester en Schepenen Oostende, gevestigd te
8400 0ostende, Vindictivelaan
-College van Burgemeester en Schepenen Vilvoorde, gevestigd te
'1800 Vilvoorde, Grote Markt 2
-College van Burgemeester en Schepenen SintNiklaas, gevestigd

te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1

Volgende stichter/oprichter is geen werkelijk lid meer:

-College van Burgemeester en Schepenen Gent, gevestigd te 9000
Gent, Botermarkt 11

Artikel 5: De provincies, agglomeraties en federaties van

gemeenten intercommunale verenigingen, steden en gemeenten,

kunnen als werkelijk lid worden aanvaard. Al de oprichters van de

vereniging zijn werkelijk lid.

Artikel 6: De werkelijke leden worden door de Raad van Bestuur
voor onbepaalde tijd aanvaard,
De Raad van Bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding
van nieuwe werkelijke leden. Alleen de werkelijke leden genieten de
rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap
voorbehouden.

Artikel 7; De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt:

1) bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door de
Raad van Bestuur

2) ingevolge het aan de Raad van Bestuur bij aangetekend
schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een opzeggingstermijn
van zes maanden

3) door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij

meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Deze
beslissing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige

I Sind. I jannari 2}l2is de stad Gent opnieuw aangesloten als
werkelijk lid.
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tekortkomingen of niet-uitvoering door het lid van zijn verbintenissen
tegenover de vereniging. De uitsluiting wordt effectief van zodra zii
door de Algemene Vergadering wordt uitgesproken,

Artikel 8: De toegetreden leden zijn allen Belgische natuurlijke
personen of publiekrechtelijke rechtspersonen die belang stellen in

de activiteiten van de vereniging.

Artikel 9: De Raad van Bestuur beslist zonder beroep over de
aanvaarding van toegetreden leden.

Artikel 10: De toegetreden leden verliezen deze hoedanigheid:

1) door verdwilning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of

de ontbinding van rechtspersonen en van instellingen zonder
rechtspersoonlijkheid

2) in de gevallen bepaald in artikel 7 , 1" ,2" , 3" .

TITEL 3: CONTRIBUTIES

Artikel 11: De werkelijke en toegetreden leden, betalen een
jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt door de Algemene
Vergadering.

Arlikel 12: Voor de werkelijke leden : provincies, agglomeralies en

federaties van gemeenten, wordt het bedrag van de contributie
bepaald op een maximum van EUR 0,012 per inwoner. Voor de
werkelijke leden : steden, gemeenten en intercommunale
verenigingen van gemeenten wordt de contributie berekend op EUR

0,06 per inwoner, met een minimum van EUR 744 voor de
gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De belangrijkheU van

de bevolking wordt bepaald door de jongste door het Nationaal

lnstituut voor de Statistiek gepubliceerde ciifers. De contributie is
voor het hele jaar verschuldigd voor de werkeliike leden die
aansluiten in de loop van het financieel dienstjaar.

Artikel 13: De toegetreden leden betalen een jaarlijkse contributie

die bepaald wordt, hetzij individueel voor elk van hen, hetzij per

categorie indien het om publiekrechtelijke rechtspersonen gaat. De

contributie bedraagt maximum EUR 15.000.

TITEL 4: BESTUUR

Artikel 14: De bestuursorganen van de vereniging zijn
- De Algemene Vergadering
- De Raad van Bestuur
- Het Directiecomité.

1) De Algemene Vergadering

Artikel 15: De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de
werkelijke en toegetreden leden. Alleen de werkelijke leden hebben

stemrecht. De toegetreden leden kunnen enkel met raadgevende

stem de Algemene Vergadering bijwonen.

Artikel 16: De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks bij

voorkeur in de loop van de maand mei. Bijzondere en

buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens
als de Raad van Bestuur het nodig oordeelt. De bijzondere en

buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de

dertig dagen, te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de
werkelijke leden zulks schriftelijk aanvraagt aan de voozitte¡ met
vermelding van de punten die op de agenda moeten ingeschreven
worden en opgave van de redenen waaryoor deze inschrijving
gevraagd wordt.

Artikel 17: De oproeping geschiedt door de voozitter op bevel van

de Raad van Bestuur; zij vermeldt de agenda, de datum, het uur en

de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door de Raad

van Bestuur. Zi! wordt vezonden bij gewone brief, tenminste drie
weken vóór de vergadering.

De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, die
verplicht is er de punten, die uiterlijk twee weken vóór de
vergadering aan de voozitter worden medegedeeld door één

twintigste van de werkelilke leden, aan toe te voegen. Ook deze
punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld.

Artikel 18: leder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt

vertegenwoordigd door één of meer politieke mandatarissen of
amblenaren van zijn bestuur.

Artikel 19: leder werkelijk lid mag zich, krachtens een schriftelijk
gegeven volmacht, voor één of meer bepaalde punten van de
agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd

lid. Elk volmachtdrager kan hoogstens één ander lid
vertegenwoordigen.

Artikel 20: Een presentielijst wordt door de afgevaardigden
ondertekend.

Artikel 21: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de
voozitter van de vereniging, of bij zijn afwezigheid door een

ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van de Raad van

Bestuur.

Artikel 22: ln alle andere zaken dan de uitsluiting van een lid, de
wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding, beslist de
Algemene Vergadering geldig bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Onverminderd de toepassing van artikel 29, laatste lid,

geschiedt de stemming bij handopsteken of bij naamafroeping.

Artikel 24: De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals
vastgelegd in artikel 4 van de Wet van 27 iuni 1921. De Algemene
Vergadering beslist onder meer over de punten vermeld op de
agenda, behalve in spoedeisende gevallen. De Algemene
Vergadering krijgt mededeling van het verslag van het Financieel

Comité, spreekt zich uit over hun besluiten, keurt de jaarlijkse

begroting goed, stelt de rekeningen van het verlopen dienstjaar vast
en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de Raad
van Bestuur. ln overeenstemming met de statuten stelt zij het
huishoudelijk reglement vast, waarin de punten worden opgenomen
die niet in de statuten voorkomen.

Artikel 25: De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen

over de wijzigingen van de statuten indien het voorwerp van de

vooropgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld

en twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van twee

derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

lndien de twee derde van de leden op de eerste vergadéring niet

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een tweede vergadering

bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezelfde agenda.
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend

op de eerste vergadering worden gehouden.

Nochtans indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe

de vereniging is opgericht, zal zij slechts geldig zijn indien 4/5

meerderheid behaald wordt.

Artikel 26: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden
door middel van een omzendbrief of door gelijk welk ander middel

ter kennis van de leden gebracht, Voor zover zij derden
aanbelangen, worden zij in ten minste drie dagbladen gepubliceerd.

Artikel 27: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden

ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de v.z.w, en

opgetekend in'een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel
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bewaard wordt, waar de leden er inzage kunnen van nemen, zonder
het te verplaatsen.

2) De Raad van Bestuur en het Directiecomité

Artikel 28: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van

Bestuur.

Artikel 29: De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum vijf
personen, verkozen door de Algemene Vergadering. De
kandidaturen worden ingediend ten minste twee maanden vóór de
datum van de Algemene Vergadering. Zijn verkiesbaar; de politieke

mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. De
verkiezing geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er
anders over beslist. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds
lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de
vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald
minimum van drie werkelijke leden heeft, mag de Raad van Bestuur
slechts uit 2 bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde
werkelijk lid wordt aanvaard, zal een (bijzondere) gewone algemene
vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

Artikel 30: De duur van het mandaat van de leden van de Raad van

Bestuur is zes jaar, Binnen een termijn van hoogstens zes
maanden na de eerste januari volgend op de algemene vernieuwing
van de gemeenteraden, wordt een Algemene Vergadering
gehouden, die overgaat tot de verkiezing van de nieuwe

bestuurders. Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden
het statutair of wettelijk minimum zou dalen, blijven de aftredende
bestuurders hun functie uitoefenen tot in hun vervanging wordt
voozien. Ze zijn herkiesbaar,

Artikel 31 : Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden,
ontslag of afzetting van het lid of door het vedies van de in artikel
29, derde lid, vermelde hoedanigheid of nog door het stopzetten van

het lidmaatschap van het bestuur dat hij vertegenwoordigt. ln dat
geval wijst de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende
vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende lid

zal beëindigen.

Artikel 32: De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één
voozitter en één of meer ondervoorzitters, die tezelfdertijd voozitter
en ondervoozitter van de vereniging ziin.

Artikel 33: De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de
voozitter of op verzoek van drie leden, zo dikwijls als het belang
van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen

worden de oproepingen verzonden ten minste acht dagen vóór de
datum voorgesteld voor de vergadering.

Artikel 34: De Raad van Bestuur kan elke persoon wiens

aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bilwonen van zijn
vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet in de notulen vermeld
worden.

Artikel 35: De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en
beslissen, wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is, De bestuurders kunnen schriftelijk aan één
bestuurder volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen

dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag echter
niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De
beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van

stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter

beslissend. De Raad van Bestuur handelt als een college.

Artikel 36: De beslissingen van de Raad van Bestuur worden
opgenomen in de notulen die aan zijn leden worden toegestuurd en

tijdens de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.

Artikel 37: De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van de zaken van de
vereniging, overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat
eveneens alle daden van beschikking, Zijn alleen verboden, de
daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de
Algemene Vergadering, De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat
het personeel en stelt zijn staat en bezoldiging vast, Hij stelt de
presentiegelden en vergoedingen vast van de leden van de raad.

De Raad van Bestuur bereidt de begrotingen en het verslag van het
afgelopen dienstjaar voor, welke aan de Algemene Vergadering
worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de rekeningen. Hij is belast
met de uitvoering van de begroting. Bijzondere delegaties worden
door de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid verleend.

Artikel 38: De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen
voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop zij

aanwezig ziln of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen
voor rekening van de Raad. Die presenliegelden en vergoedingen
dekken onder meer de kosten van verplaatsing en verblijf,

Artikel 39: Het Directiecomité bestaat uit drie tot vijf door de Raad
van Bestuur uit zijn leden benoemde personen, met inbegrip van

voozitter en ondervoorzitter. Het Directiecomité - handelend als

college - is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit
mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en met
onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.

Artikel 40: Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke
volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in rechte, worden bij

ontstentenis van delegatie verleend bij speciale beslissing van de

Raad van Bestuur, geldig ondertekend door de voozitter en één
bestuurder. De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur
worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe
gemachtigd bestuurder. De verklaringen welke dienen gedaan, de
ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare
diensten, worden door een daartoe gemachtigd bestuurder
ondertekend.

TITEL 5: FINANCIËN EN VERMOGEN

Artikel 41: De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit:

1) de contributie van de werkelijke en toegetreden leden;
2) de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare
besturen;

3) de giften;

4) de bezoldiging van sommige prestaties.

Artikel 42: Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar
overeen, Het geeft aanleiding tot het opmaken van een begroting en

het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door de
Raad van Bestuur en onderworpen aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering.

Artikel 43: Een Financieel Comité, samengesteld uit drie leden,

aangewezen door de Algemene Vergadering, is belast met het
nazicht van de rekeningen. Zijn verslag, goedgekeurd door de Raad
van Bestuur, wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering,
samen met de rekeningen waarop het betrekking heeft. Zodra de
VZW de drempelbedragen zoals vermeld in de wet van 27 juni 1921
overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaanekening en op de regelmatigheid van de venichtingen hierin

weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen
door de algemene vergadering onder de leden van het lnstituut der
Bedrijfsrevisoren, bij geheime stemming en met gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden voor een termijn van drie (3) jaar. Deze bepaalt ook de
bezoldiging van de commissaris.
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Artikel 44: De Raad van Bestuur regelt de plaatsing van de
beschikbare fondsen. De vereniging mag, in eigendom of op een

andere wijze, onroerende goederen bezitten.

Artikel 45: De ontbinding wordt uitgesproken door de Algemene

Vergadering onverminderd de toepassing van artikel 18 van de wet
van 27 juni 1921, Twee derde van de leden moeten tijdens de

stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ls deze voorwaarde
niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden, welke over ditzelfde ondenrerp, opnieuw op de agenda
gebracht, geldig beslist, welk ook het getal van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij. Tot ontbinding is enkel besloten
wanneer zij goedgekeurd is bij meerderheid van 4/5 van de

aanwezige of vertegenwoordigde leden,
ln geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene
Vergadering, belast deze de in dienst zijnde Raad van Bestuur met

de leiding van de verrichtingen tenzij zij verkiest drie vereffenaars

aan te stellen. ln dit geval bepaalt zij hun bevoegdheid en ontvangt
hun rekeningen, Zij beslist omtrent de bestemming van het netto-

liquidatiesaldo, yoor doeleinden die overeenstemmen met deze van

de vereniging.

Getek.

D. Stockmans, voozitter
E. Cardon, ondervoorzitter
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ANNEXEN

RAAD VAN BESTUUR {ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN)

Publicatie Belgisch Staatsblad 14 november 2013

Uittreksel uit de notulen van de statutaire ledenvergadering van 13
juni 201 3.

De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden ontslagen met ingang van 13 juni 2013:

-Gerry Vrancken, raadslid te Aarschot
-Werner Maes, schepen van Beveren
-Peter Schrijvers, schepen van Brecht
-Franky Demon, schepen van Brugge
-Paul Carlier, ocmw-raadlid van De Pinte
-Carl De Donder, schepen van Deerlijk
-Filip Lehoucq, schepen van Evergem
-Myriam Van Der Gucht, groenambtenaar van Halle
-ïom Vandeput, schepen van Hasselt
-Pieter Vandenberghe, raadslid van leper
-Jan Van Hooydonck, schepen van Kalmthout
-Stefaan Bral, schepen van Kortrijk
-Jan Hermans, schepen van Lier
-Martine De Meye¡ raadslid van Lovendegem
-Wilfried Verspeeten, schepen van Oostezele
-André Jonckheere, raadslid van Oostrozebeke
-Jan Verlinden, schepen van Rijkevorsel
-Omer Hoorne, schepen van Roeselare
-Ben Van Eynde, schepen van SintNiklaas
-Willy Depoorter, schepen van Torhout
-Eric Vos, schepen van Turnhout
-Peter Desmet, schepen van Waregem
-Filip Venezen, schepen van Westerlo
-Greet De Cat, raadslid van Willebroek
-Peter Rosel, schepen van Zaventem
-Dirk Vanluchene, schepen van Zwevegem
-André Van de Vyve¡ schepen van Zwijndrecht

De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden herbenoemd met ingang van 13 juni 2013 tot de Algemene
Vergadering van 2019:

-Ali Caglar, schepen van Genk
-Peter Desmet, schepen van Waregem

De Algemene Vergadering bevestigt dat volgende bestuurders
werden benoemd met ingang van 13 juni 2013 tot de Algemene
Vergadering van 2019;

-Werner Aerts (Tervuren)

-Duygu Akdemir (Beringen)

-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)

-Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)

-Yves De Bosscher (Harelbeke)

-Wout De Meester (SintNiklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)

-Valerie Del Re (Hasselt)
-Bruno Dhaenens (Deinze)

-Luc Hermans (Turnhout)

-Bert Herrewyn (Kortrijk)

-Patrick Huyghe (Evergem)

-Michel Jansen (HoogstratenJ

-Filip Kegels (Beveren)

-Hilde Langeraert (Nevele)
-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)

-Philip Pierins (Brugge)

-Griet Smaers (Geel)

-Rudy Stuer (Wommelgem)

-Dieler Van Besien (Haacht)

De Raad van Bestuur ziet er aldus op 13 juni 2013 als volgt uit:

-Werner Aerts (Tervuren)

-Duygu Akdemir (Beringen)

-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)

-Ali Çaglar (Genk)

-Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw)

-Yves De Bosscher (Harelbeke)

-Wout De Meesler (Sint-Niklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)

-Peter Desmet (Waregem)
-Valerie Del Re (Hasselt)

-Bruno Dhaenens (Deinze)

-Luc Hermans (Turnhout)

-Bert Herrewyn (Kortrijk)

-Patrick Huyghe (Evergem)

-Michel Jansen (Hoogstraten)

-Filip Kegels (Beveren)

-Hilde Langeraert (Nevele)

-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)

-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)

-Philip Pierins (Brugge)

-Griet Smaers (Geel)

-Rudy Stuer (Wommelgem)

-Dieter Van Besien (Haacht)

Niet-gepubliceerde wijzigingen

De Algemene Vergadering van 12 juni 2014 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurders met ingang van 12 juni 2014, zonder
vervanging:

-Gunther Coppens (SintPieters-Leeuw)
-Rudy Steur (Wommelgem)

De Algemene Vergadering van 18 juni 2015 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 18 juni 2015:

-Dirk Peeters (Oud-Turnhout)

De Algemene Vergadering van 18 juni 2015 bevestigt de benoeming
van volgende bestuurder met ingang van 18 juni 2015 tot de
Algemene Vergadering van 2019:

-Bart Hermans (0ud-ïunrhout)

De Algemene Vergadering van 16 juni 2016 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 16 juni 2016, zonder
vervanging:

-Bruno Dhaenens (Deinze)

De Algemene Vergadering van 15 juni 2017 bevestigt het ontslag
van volgende bestuurder met ingang van 15 juni 2017:

-Duygu Akdemir (Beringen)

De Algemene Vergadering van I 5 juni 201 7 bevestigt de benoeming
van volgende bestuurder met ingang van 15 juni 2017 tot de
Algemene vergadering van 201 9:

-Jean Vanhees (Beringen)
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Samenstellinq Raad van Bestuur op 15 iuni 2017

De Raad van Bestuur bestaat uit 20 leden

-Werner Aerts (Tervuren)

-Filiep Bouckenooghe (Roeselare)

-Ali Çaglar (Genk)

-Yves De Bosscher (Harelbeke)

-Wout De Meester (SintNiklaas)
-Marc Debie (Wielsbeke)

-Peter Desmet (Waregem)

-Valerie Del Re (Hasselt)

-Bart Hermans (0ud-Turnhout)

-Luc Hermans (Turnhout)

-Bert Herrewyn (Kortrijk)

-Patrick Huyghe (Evergem)

-Michel Jansen (Hoogstraten)
-Filip Kegels (Beveren)
-Hilde Langeraert (Nevele)

-Annika Lenaerts (Leopoldsburg)

-Philip Pierins (Brugge)
-Griet Smaers (Geel)

-Dieter Van Besien (Haacht)
-Jean Vanhees (Beringen).

vooRzlTTER, oNDERVOORZTTTERS (VERKIEZ|NG)

DTRECTTECOM]TE (VERKTEZTNG)

Publicatie Belgisch Staatsblad l4 november 2013

De Raad van Bestuur bevestigt dat volgende bestuurder werd
herbenoemd als voozitter van de Raad van Bestuur met ingang van
1 3 juni 201 3 tot de Algemene Vergadering van 201 9:

-Ali Çaglar (Genk)

Niet oeoubliceerd

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2013 blijkt dat
verkozen worden als ondervoorzitters:

-Philip Pierins, schepen te Brugge
-Yves De Bossche¡ milieuambtenaar te Harelbeke

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2013 blijkt dat
verkozen worden als bijkomende leden van het Directiecomité:

-Dirk Peeters, schepen te Oud-Turnhout
-Patrick Huyghe, schepen te Evergem

Na het ontslag van de heer Dirk Peeters (Algemene Vergadering
van 18 juni 2015) wordt niet voozien in een vervanger binnen het
Directiecomité.

Samenstelling Directiecomité oo 18 juni 2015

-Ali Çaglar, Genk
-Yves De Bosscher, Harelbeke
-Patrick Huyghe, Evergem
-Philip Pierins, Brugge

F¡NANCIEEL COMTTE (VERKIEZ|Nc)

Niet genubliceerd

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 1 3 juni 2013 blijkt
dat worden aangesteld als leden van het Financieel Comité:

de heer Vincent Laroy, schepen te Lovendegem;
-de heer Guy De Coninck, schepen te Blankenberge;
-mevrouw lnge Bossuyt, schepen te Harelbeke.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 18 juni 201 5 blijkt
dat de heer Guy De Coninck ontslag neemt uit het Financieel
Comité en vervangen wordt door:

-de heer Pascal Buytaert, schepen te SintGillis-Waas

Samenstelling Financieel Comité op 18 juni 2015

-lnge Bossuyt, Harelbeke
-Pascal Buytaert, SinlGillis-Waas
-Vincent Laroy, Lovendegem

DAGELIJKSE LEIDING

Publicatie Belgisch Staatsblad 31 oktober 2008

0p 16 september 2008 werd door het bestuur volgende beslissing
genomen: de heer Jozef De Wael, Krommenelleboog 11, 9000 Gent
neemt de dagelijkse leiding van de WOG.
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Senaming
(voldi) ; Vereniging Voor Opørbaar Groen

Rechtsvorm' Vereniging aonder'W'instoogmerk

Zetel Aarlenstraat 53, 1040 Etterbeek

Ondemenringsnr 0414.897,902

Vqorw-e,fp,,ElSlp : aannemmg niçuwe teltst statuten

Op 7 september 2005 heefr de algemene vergadenng van de VZ\tl/ Verentgtng Voor Openbaar Groen de
volgende tekst van de stâtuten aangenornên

Oeze tekst van statuten vervangt de tekqt zoals aôrtgeñomen op de algeme ne .¡etgader.ng van 2l Junr 2000

TITËL 1: BENAMING, ZETË1, DOEL

Artikel 1: De verenging draagt de naam "Voreniging Voor Openbaar Grþen" vereniging zonder
wtnstoogmerk ãj wordt bestuurd door de bepalingen van de wet van 27 junr 1921 op de V 2.W., en door de
onderhavige standregelen.

Arfikel 2: Þe zetel is geves'tlgd te 8000 Brugge, prÊdrkherenrei 1c. De vereniging ressorteeft onder het
gerechtelijk arrcndissement Brugge

Artikel 3. De verentgrng heeft tot doel, de bevordering, behartiging en de sensibrlisering van:
1) Het landsctrap, het openbaar groen en de openluchtrecreatle en dit in de ruimste an;
2) Het behoud en de vetzorg¡ng van hetbestaandegroen areaal l
3) De gemeenschappefrjke befangen van de feden in verband met problemen van hetgroen, de natt¡ur, hst
landschap, de openluchtrecreÂte en het m¡lieubefluur;
De vereniging organrseert vormingsactiviteiten en sensibrliseringsacties.

TITËL 2: DE LEDEN

Artikel 4. De verenigìng bestaat urtwerkelijke leden en toegêtreden leden. De vereniging telt rninstens drie
werketijke leden, Volgende s{iúterdopnchfers zijn op datum van aanneming van êen nteuwe tekst van
stâtuten nog (werkelljk) lid van de vereniging:

- College v¿¡ Buryemeesteren Schepenen Antwêrpen, gevèsttgd le 2000 Antwerpen,
Grote Markt 1

- College van Buryerneester en Schepenen Bruggo, gevesttgd te 8000 Brugge, Burg 12

- College van Burgerneester en Schepenen Mecheten, gevestigd te 2800 Mechelen,
Grote Markt2l

- Çollege van Buryemeester en Schepenen Oostende, gevestigd te 8400 Oostende,
Vindtcfivelaan

- Ccllege van tsurgemeester on Schepenen Vifvoorfls, gevesfigd te 1800 Vílvoorde,
Grote Markt 2

- College van Burgemeester eD Schqpenen Sint-Niklaae. geveslþd te g1O0 Sint
Niklaas, Grote Markt 1

Op dÊr lu¿¡t$t(' blz vân þffi vermslden ReclO Naum en hoedanìghercl van rlr trrstrurnontórsftdÉ nolåns, hetzr¡ vart {Í{} pcrso(o)tì(cn}
bevoegd de vgrg¡¡¡g¡¡g of stichtnû 1ð!1 &änptsn vall derdon te verlogonwcrordìgon

Ïer-sç Naam en handtekentng
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Volgerrde stichter/opnchter is geen werkelr¡k ld meer:

- College vân Burgemeesler en Schepenen Gent, gevestrgd te gooo Gent, Boterrnarkt 1

Artrkel 5: De provincies, agglomerates en federaties van gemeenten intercommunale veren¡gtngen, steden
en gemeenten, kunnen als werkel¡k lid worden aanvaard Al de oprichters van de vereniging zijn werkelijk
tÍd

Arlikel6 De werkelike leden worden door de raad van bestuur voor onbepaalde tijd aanvaard
De raad van besluur beslisl zonder beroep over de aanvaarding van nieuwe werkehjke leden. Alleen de
werkelijke leden genieten de rechten, door de wet en de slatuten aan het lidmaatschap voorbehouden.

Artikel 7 De hoedanqheid van werkelijk lid vervall
1) bii nret-betaftng van de jaarlijkse conlributie, vastgestêld door de raad van bestuur
2) ingevolge het aan de raad van bestuur bii aangelekend schrijven ter kennrs gebrachte ontslâg, met een
opzeggingstermljn van zes rnaanden
3) door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van twee derde van de
uitgebrachle stemrnen, Deze beshssing ken slechts getroffen worden om reden van ernstige
tekort-komingen of niel-uitvoering door het lid van zr¡n verbínlenissen tegenover de vereniging. De urlsluitng
wordt effec{ief van zodra zii door de Algemene VergaderÍng wordt urtgesproken.

ArtikelS' De toegetreden leden ztjn allen Belgrsche natuurlijke peråonen of publíekrechterl¡ke
rechtspersonen die belang stellen in de activiteilen van de verenigrng

Artikel 9; De raad van bestuur beslisl zonder beroêp over de aanvaardÍng van toegetreden ledên.

Artkel 1t De toegelreden leden verhezen deee hoedangheid:
1) door verdwi¡nrng, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbrnding van rechls-personen en
van instellingen zonder rechbpersoonli¡khed
2) in de gevallen bepaald ln artrkel 7,1",2o,3n.

TITEL 3: CONTRIÊUTIES

Adikel 11' De werkelijke en toegetreden leden, betalen een jaarl¡kse contnbulíe, die vastgesteld wordl door
de Algernene Vergadering

Artrkel 12: Voor de werkelijke leden prouncres, agglomerates en federatÍes van gemeenten, wordt het
bedrag van de contributie bepaald op een maximum van EUR O,O12 per rnwoner, Voor de werkel$ke leden;
steden, gemeenten en ¡ntêrcommunale vereng¡ngen van gemeenten wordt de contnbute bêrekerid op EUR
0,06 per rnÌì/oner, met een minimum van EUR 744voor de gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De
belangri¡kherd mn de bevoJklng wordt bepaald doorde jongste door het Natlonaal lnstÉuut r¡oor de Statistrek
gepublíceerde cijfers De contributre is voor het hele jaar verschuldigd voor de werkelijke leden die
aansluiten in de loop van het financieel denstjaar

Artrkel 13: De toegetreden leden betalen een jaarlijkse conlributie die bepaald wordt, hetzij indmdueet voor
elk van hen, hetz¡ per categorie índten het om publrekrechterliike rechtspersonen gâat. De aontríbutie
bedraagt maxmum ËUR 15.000.

TITEL 4. BESTUUR

Arlrkel 14: De bestuursorganen van de vereniging zijn * De AlgÊmenê Vergadenng
- De raad van besluur
- Het Dlrect¡ecomüé.

1) De Algemene Vergadering'

Arlikel 15: De Algemene Vergaderrng s sarnengesteld uú al de werkelijke en loegetreden leden. Alleen de
werkeh,¡ke leden hebben slernrecht De toegelreden leden kunnen enkel met raadgevende slem de
Algemene Vergadenng br.¡wonen.

Artrkel 16: De gewone Algernene Vergadering vergadert jaarlijks bij voorkeur ín de loop van de maând mer,
Biþondere en buúengewonè Atgemene Vergaderrngen $/orden gehouden telkens als de raad van bê$tuur
hel nodig oordeell Ðe bi¡zondere en builengewone Algemene Yergødering dienl eveneens, binnen de dertig
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dagen, te worden b¡Jeengeroepen wanneer èèn vijfde van de weftelijke leden zull(s sctrriftelr¡k âânvraagt
aan de veorzilter, met vermelding van de þunten dþ opde agenda moeten rngeschreven worden en oÞgave
van de redenen waanrcot deze inschrlving gevraagd wordl.

Arlikel 17: De oproeping geschiedt doorde vooeúter op bevel van de raad van besluur; zrj vermeldt de
agenda, de daturn, het uur en de plaafs rran de vetgadering, díe worden vastgêsfeld door de raad van
bestuur. Z$wordl vezonden btj gewone brief, ten minsfe drie wdren vóór de vergadaing.
De agenda wordt vasþesteld door de raad van bestuur, die verplicht is er de punten, die urterlr¡k twee
wekèn vóór de vergadedng aan de voonitter worden medegedeeld door één tvflntqstê van de werkelijlte
leden, aan toe te voegen Ook deze ¡lnleft vuorden dadeldk aan de leden ftedegredeeld.

Arlikel 18 leder werkeli¡k ld beschtkt over één stsm en wordt vertegenwoordigd door éên of meer polrtieke
mandataflssen of ambfenaren van zíjn ôestuur.

Artikel 19: lederwerkelijk l¡d mag zþh, kråchtens een schrìftelijk gegeven volmacht, voor één of meer
bepaalde puntên van de agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtrgd lid, Elk
volmachtdrager kan hoogstens één ander lrd vertegenftuord¡gen.

Artikel 20: Ëen Þresentnlrjst wordt door de âfgevaardigden ondertekend.

Artikel 2l' De Algemene Vergaderng wordt voorgezeten door de voorzilter van de verên¡g,ng, ol bij zijn
afirvezighettl door een ondervoozilter, of tenslotte door het oudste l¡d van dê raad van bectuur.

A¡ltkel22: tn alle aadere zalen dan de u¡t$lurtlng vaD een fid, de wijziginfl yafi de s{atufft en de vrfiwillþe
onlbinding, beshst de Algemene Vergadedng geldig bij ge$¡one meerderherd van de urtgebrachte stemmen

Arfukel23: Onterminderd de toeFassing r¡nan artrkel29, laatste lid, geschiedt de stemrning bí, handopsleken
ofbü naamafroeping.

Arlíkel24: De afgemene vergaderÍng heeft dç bevoegdheden zoals vâstgdegd rn artikel 4 van de Wet van
27 juni 1921 De Algemêne Vergadenng beslíst onde¡ rneerover de punlen vermelcl op de agenda, behalve
in spoedeisende gevallen- De Algemene Vergadenng kfiJgt mededelng van het verslag van het Financleel
Comité, spreekt ãch uil over hun besluiten, keurt deiaarlUkse begrottng goed, stelt d6 rekeningen van het
verlopen diensfjaar rast en geeft, door een al¡zortdedrfte stefiming, ontlasfing aart de raad van bestuur, ln
overeenstemming met de slatuten Êtelt zij hel huishoudelijk reglement va$t, l¡/aarin dê punten worden
opgenomen die nìet ìn de statuten voorkomen

Art¡kel25 De Aþemena Yergadeñngkan slechts geldig besllsse¡t ovêr de wjeþrrçen vån de statuten
tndpn het voamerp van de vooropgesteldewijaigtngen speciaal in de oprgeping werd vermeld en turee
derde van de leden aânwezg of vertegenwoordigd zijn,
Geen wt¡zgng rs aangenomen lenzij brj rneerderherd van tvvee dede deraanwezÍge of vertegentaruordqde
leden.
lndien de twee derde van de leden op de eersle vergadering niet aanwezig of verlegenwoordigd z[n, d¡ênt
een tweede vergaderÍ¡g brjeengeroepen te worden díe kan beslíssen over dezdfde agenda De tweede
vergadering mag nlet binnen de vijfrien dagen volgend op de eersle vergadenng worden gehouden.
Nochtans tndien de w'tjziging belrekking h€eft op het doelwaartoe de verenrging F opgeflcht, zal zij slechts
geldíg zijn indien 4/5 meerdêrhed behadd wondt

Arlikel 26 De beslissingen van de Algemene Vergadenng worden door mtddel van een omzendbrief of door
gel¡k welk ander mÌddel ter kennis van de leden gebracht Voor zover zij derden aanbelangen, worden zij in
(en rnrnste drìe dagblacen Uepubllceefd,

Artlkel 27: De besltssrngen van de Algemene Vergaderíng lrcrden ondertekend doorde voozitier en de
secretads van de v.z w ên opgetekend in een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel bewaard
wo¡dl, waa¡ de leden er rnzâge lcunnen van nernerì, zondertpt te r¡eplaatsen,
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2) De raad van besluur en het Direktiekomítee

Artkel 2B: De verenrgrng wordt bestuurd door een raad van besîuur,

Artíkel 29: De ¡aad van bestuur is samengesteld uit minlmum vrjf personen, verkozen door de Algemene
Vergaderrng, De kandidaturen vvorden ingediencl ten minste twee maanden vóór cfe datum van de Algemene
Vergadeling, Z{n verkiesbaar: de politieke mandatarissen of ambtenarên van de werkelijke leden, De
verkrezrng geschiedt bìi geheime stemming, ienzlj de vergadenng er anders over besftst. Het aantal
bestuurders rnoet in elk geval steeds lager ziln dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de
vereniging. Wanneer de \ZW slechts hel wetteli¡k bepaald rninimum van drie werkel¡ke leden heefl, rnag de
raad van bestuur slechts urt 2 besluurders beslaan De dag waarop een vierde werkel¡k [d wotdt aanvaard,
zal een (b¡'zondere) gewone algemene vergadering overgaân lot de benoeming van een derde begtuurder.

Art¡kel 30. De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur is zes jaar. Blnnen een tennijn
van hoogstens zes maanden na de eersle januan volgend op de algemene vernieuwing ven de
gemeenteraden, wordt een Algemene Vergadering gehouden, de overgaal tol de verkiezíng van de nieuwe
besluurders Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden het statutair of wettel¡k minimum eou
dalen, blí¡ven de afiredende best$urders hun functre uúoefenen tot in hun vervanging wordt voozien.Zezttn
herkiesbaar,

Artikel 31: Hel mandaat neemt veryroegd een einde door overl¡den, ontslâg of aÞelting van het ltd of door
hel verlps van de in artikel 29, derde lid, vermelde hoedarugheid of nog door het stopzetten van het
lidmaatschap van hel bestuur dal hij vertegenwoordigt. ln dat geval w¡st de Algemene Vergadering taJdens

haat eerstvolgende vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende líd zal beërndrgen

Artlkel 32. De raad van bestuur ktest onder zijn leden één voorzitter en één of meer ondervoorziltere , die
lezelfdertijd voozítter en ondervoozitter van de vereniging zijn.

Artrkel 33 De raad van bestuur vergadert na oproêpng door de voorzitter of op veaoek van drie leden, zo
díkwijls als het belang van de veren$ing het vereisl. Behalve rn spoedeisende gevallen worden de
oproepingen verzonden ten mrnste acht dagen vóór de datum voorgesteld voor de vergadering.

Ailikel 34: De raad vân bgstuur kan elke persoon wiens aanwezigheid h¡ nuttig oordeelt, uítnodigen tot het
b¡wonen van zijn vergaderingen. Zi¡n aanwezigheid moet tn de notulen vermeld worden

Artikel 35: De raad van besluur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of verlegenwoordrgd is. De bestuurders kunnen schrifrelijk aan één besluurder
volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen dan geacht worden aanwezig te z¡n Elke
bestuurder mag echlêr niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissrngen worden
genomen bíj een gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de atem van de voor¿ûter beslissend. De raad van besluur handelt als een
coll€ge.

Artikel 36: De beslssrngen vafl de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen díe aan ztjn leden
worden loegestuurd en ti¡dens de eerstuolgende vergaderrng worden goedgekeurd.

Artikel 37, De raad van besluur heeft de meest uitgebreÍde bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van
de zaken van de verenging, overeenkomstig de statuten Deze bevoegdherd omvat eveneens alle daden
van beschrkkrng Zijn alleen verboden, de daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de
Algemene Vergadering, De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stell zijn staat en
bezoldiging vast. Hrj stelt de presentiegelden en vergoedrngen vast van de leden van de raad. De raad van
besluur bereidt de begrotrngen en het verslag van het afgelopen dtensl¡aar voor, welke aan de Algemene
Vergadering worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de rekeningen. Hi1 is belast met de uitvoering van de
begroting. Brjzondere delegatps worden door de raad van bestuur onder zrjn verantwoordelijkheíd verleend.

Artikel 38: De bestuurders mogen een presenliegeld ontvangen voor elke vergadering van de raad van
begtuur waarop zíj aanwezig zi¡n of een vergoedrng voor de opdracht die zrj vervullen voor rekening van de
raad, Die presentregelden en vergoedingen dekken onder meer de kosten van verplaalsrng en verblijf

Artikel 39, Het Directiecornitê beslaat uÉ dne tot vijf door de raad van besfuur u[ zrjn leden benoemde
personen, met inbegrrp van voörz¡lter en ondervoorzitter Het Drrêctecomilé - handelend als college - rs
belast mel het dagelijks bestuur van de vereniging- Dit mandaat van daçlíjks bestuur kan te allen tijde en
mel onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur
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Luik B - Vervolg

Artikel 40. Elke rechlshandelÌng díe de vereniging brndt, elke volmacht, lâstgeung of verlegenwoordagtng in
rechte, worden bij ontstenlen¡s van delegatro verleend b¡ specrale beslissing van de raad vän bestuur,
geldig ondertekend doorde voorzitter en één bestuurder De þescheiden betreffende hetdagel¡ks bestuur
worden ondertekend door de voozrtter of door een daartoe gemachtgd bestuurder De verklanngen welke
dtenen gedaan, de ontlastingen te geven aan de besturen of aan dë openbare diensten, worden door een
daarloe gemachtrgd bestuurder ondertekend-

TITEL 5: FINANCIËN EN VERMOGEN

Artikel4l: De ontvangsten van de vereniging sprulten voort uft'
1) de contributie van de werkeli¡ke en toegetreden leden;
2) de toelágen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen;3) de giflen;
4) de bezoldiging van somriìige prestaties.

Artikel42: Hel financieel diensljaar sternl met net kalenderjaar overeen. Het geefr aanleiding tot net
opmaken van een begrolang en het afsluttên van de rekeningen, welke worden voorbere¡d door de raad van
besluur en onderworpen aân de goedkeurtng van de Algemene Vergaderíng,

A(ikel 43: Ëen Fmanqeel Komitee, samengesteld uít drie leden, aangewezen door de Algemene
Vergadenng, is belast met het nazrcht van de rekeningen. Zljn verslag, goedgekeurd doorde raad van
bestuur, wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering, samen met de rekeningen waarop het
betrekkng heefl Zodra de VZW de drempelbedragen zoals verneld Ín de wet van 27¡uni lg2l overechnjdt,
wordt de controle op de financiêle toestand, op de iâanekeoing en op de regelmatigheid van de
verrichtrngen hrcrin weer te geven, aan een çommrssârÌs opgedragen, te benoemen door de algemene
vergadenng onder de leden van hel f nstituut der Bedr!¡fsrevrsoren, bÍj geheime stemming en met gewone
meerderheíd van slemmefl van de aanwerige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie (3) jaar.
Deze bepaalt ook de bezoldiglng van de commtssâÍs.

Artikel 44: De raad van bestuur regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen. De verenigrng mag, in
ergendorn of op een andere wijze, onroerende goederen bezitlen

Arlikel 45; De onlbrndrng wordt uitgesprokBn door de Algemene Vergadenng onvermrnderd de toepassing
van arlikel 18 van de wet van 27 ium 1921. Twee derde van de leden moêten lijdens de stemmrng aanweag
of vertegenwoordigd zijn. ls deze voomaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen
worden, welke over ditzelfde onderwerp, opnieuw op de agenda gebracht, geldig beshst, welk ook het gelal
van de aanweztge of vertegenwoordrgde leden zij. Tot ontb¡nding is enkel besloten wanneêr zr¡ goedgekeurd
ts bl¡ meerderheid van 4/5 van de aanwezigÊ of vertegenwoordigde leden.

ln geval van ontbÍndrng urtgesproken door de Algemene Vergadering, betast deze de in dienst zijn do raad
van bestuur mêt dê le¡ding van de verrichtingen lenz¡ zij verkiest drre vereffenaars aan te stelfen- ln dit geval
bepaalt zij hun bevoegdhed en ontvangt hun rekeningen. Zi¡ besfist omtrenl de bestemming van het neito
líquidatiesaldo, voor doeleinden die overeençtemmen met deze van de verenigrng

D Stockmans
Voorzitter

E Cardon
Ondervoozitter

Op de leåtste blz, van tg-rk-.$ vermelden : Reqß,R: Naam en hoedanrgherd van de ¡nstrumenlêrende noterrE, helz¡ van de perso(o)n(en)
þevoegd de verentgtng of strchtng ten aanzren van derden le vertegenwoordrgen

Y"_e'f$q Neem en handtekenrng
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffre

0414.897.902

Vereniging voor Openbaar Groen

v.v.o.G.

Vereniging zonder Winstoogmerk

Predikherenrei 1c, 8000 Brugge

AarÌstell¡ng financieel comité - voorzitter - dagelijkse leiding

Uit de nolulen van de algrnene vergadering van 13 juni 2007 blijkt dat worden aangesteld als leden van het,
linancieel comitê: :

- de heer Pieter Vandenberghe, afgevaarüigde van hel sladsbestuur van leper, wonende te 8904 Boezinge,i
Diksmuidseweg 310; I

- de heer Peter Van de Berghe, afgevaardigde van hel gemeentebestuur van Overijse. wonende te 3090i
Overijse, Kerselarenstraal 42: 

I

- de heer Dirk Abbeloos, afgevaardigde van hel gemeentebestuur van Dendermonde, wonende te 9200i
Dendermonde, Hoge Weg 7

Uit het verslag vân de algemene vergadering van 25 jun¡ 2007 blijkl dat bij een gehe¡me stemming worden
verko¿en een vootz'ilter en twee ondervoozitters worden verkozen.

Wordt aange$teld als voor¿itler : De heer Ali Caglar, afgevaardigde van het gemeentebestuur van Genk,
wonende te 3600 Genk, Schafmstraat 2.

Worden aangesteld als onderuoozitters:
- de heer BernarC, De Cuypêr, afgevaardigde van het stadsbÊstúúr Brrlgge, wonende te 8310 Sint-Kruis

{Brugge), Jac. Van Belleghemstrâal 1 1;
- de heer Omer Hoome, afgevaardigde van het sladsÞestuur Roeselarg, wonende te 8800 Roeselare,

lepersestraât 541

Op 16 september wordt door het bestuur volgende beslissing genomen:
De heer Jozef De Wael, Krommenelleboog 1 1- 9000 Gent neemt de dagelíjkse leiding van de V.V-O.G. en

dit in samenspraak met de voorzitter van het financiële cornilé en bestuurslid Pleter Vandenberghe.

Caglar Ali
Voorzitler

Op de lãíltste blz. vån L-uik B vermelden : Recto : Naant en hoedanigheid vEn de instrumenterende notaris. hetzii van de perso{o)n(en)
bevoegd de vereniging, slïchling of organisme ten aanzien van derden le verlegenwoordig€n

!þf.p : Naarn en handt€kening.
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Ondernemingsnr : 0414.89?.902
Benaming

(volult): VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN

(verkort): V.V.O.G.

Reohtsvorm r VZVI/

Zetel: Predfkherenrei 1C, 8000 Brugge

Ondenilerp akte: Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de statutaire ledenvergaderíng dd. 13 juni 2013:

De Algernene Vergadedng bevestlgt dat volgonde b€stuurders werden ontslaan met lngang rran t3 juni
2013:

- Gerry Vranken, ¡aadslid van Aarschot
-Wemer Maes, schepen van Beveren
- Dlrk De Sloover, ocmw raadslid van De Plnte
- Carl De Donder, schepen van Deerlijk
- Filîp Lehoucq, schepen van Evergem
- PieterVandenberghe, raadsl¡d van leper
-Jan Van Hooydonck, schepen van Kalmlhout
- Stefaan Bral, schepen van Kortijk
- Martine De Meyer, raadslid van Lovandegem
- André Jonckheere, raadslid van Oostrozebeke
- Jan Vedinden, schepen van Rijkevorset
- Omer Hoorne, schepen van Roeselare
- Eric Vos, schepen van Tumhout
- Filip Venezen, schepen van Westerlo
- Greet De Cat, ¡aadslid van Willebroek
- Peter Rosel, schepen van Zaventem
- Dlrk VEnluchene, schepen van Zwevegem
- Andr6 Van de Vlfver, schepen van Zwilndrecht
- Ben Van Eynde, schepen van Sint-Niklaas
- Jan Hermans, schepen van L¡er
- Willy Depoorter, schepen vEn Torùout
- Peter Schrljvers, schepen van Brecht
- Myrlam Van Der Gucht, groenambtenaarvan Halte
- Wilfried Verspeeten, schepen van Oosteaele
- Franky Demon, schepen van Brugge
-Tom Vandeput, schepen van Hesseft

De Algemene Vergaderlng bevestfgt dat volgende bestuurders werden heúenoemd mêt lngang van 13 junì
2013 tot de aþemene vergadering van 2019 I

-Alí Çaglar(Genk)
- Peter Desmet (Warcgem)

I
I

t.

I

a

I
I

Op de laatste þlz. van Luik 4 vermeld€n : &g]þ: Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notarls. heÞii van de perso(o)n(en)
bevoegd de verenlglng, stichling of organisme len aanzien van derden le vertegenwoordigen

!{SÍjg: Naam €n handtekenlng.
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Lulk B - Vervolg

. öe Rþemene Vergaderlng bevbstþi ðat volgende bestuurders werden'béiroemo met ingang van iS ¡uni
i 2013 tot de aþemene vepadering van 2019 :

- Wsmer Aerts (Tervuren)
- Duygu Akde mir (Beringen)
- Fillep Bouckenooghe (Roeselare)
- Gunthor Coppens (Sint-Pieters.Leeuw)
- Yves De Bossher (Harelbeke)
- Wout De Meester (SlnÞNiklaas)
- Marc Debie (Wfelsbeke)
- Vate¡ie Del rs (Haseelt)
- Bruno Dhaenens (Deinze)
- Luc Hermans (Tumhout)
- Bert Herrewyn (Kortrlik)
- Patrick Huyghe (Evergem)
- Michel Jansen (Hoogsúaten)
- Filip Kegels (Beveren)
- Hllde Langeraert (Nevele)
- Annlka Lenaerts (Leopoldsburg)
- Dirk Peeters (Oud-Tumhout)
- Philip Pierins (Brugge)
- Grlet Smaers (Geel)
- Rudy Sluer (Wommelgem)
- DíeterVan Beslen (Haacht)

Da Raad van Bestuur zit er aldus op 13 juni 2O13 als volgt ult ;

- Wemer Aerts (Tervuren )
- Duygu Akdemir (Bedngen)
- Fillep Bouckenooghe (Roeselare)
-Ali Çaglar (Genk)
- Gunther Coppens (Slnt-Pieters-Leeuw)
- Yvee De Bossher (Harelbeke)
- Wout De Meester (Slnt-Niklaas)
- Marc Deble (Wlelsbeke)
- Peter Desmet (Waregem)
- Vale¡ie Del rc (Hasselt)
- Bruno Dhaenens (Deinze)
- Luc Hermans ffumhout)
- BeÉ Heræwyn (Kortrtllt)
- Patick Huyghe (Eveçem)
- Mlchel Jansen (Hoogetraten)
- Fillp Kegels (Beveren)
- Hilde Langeraert (Nevele)
- Annika Lenaerts (Leopoldsburg)
- Dìft Peeters (Oud-Tumhout)
- Philip Pierins (Brugge)
- GúetSmaers(Geel)
- Rudy Stuer (Wommelgem)
- DieterVan Besion (Haacht)

De Raad van Bestuur bevestþt dat volgende bestuurder werd herbqnoemd als voozitter van de Raad van
Bestuur met lngang mn 13 junl2013 tot de algemene vergadering van 2019 :

. Alí Çaglar (Genk)

AlÍ Çaglar
Voozitter

Op de laatste bfz, van tuiß.,19 vermelden : EElg: Naâm €n hoedanígheid van de tnslrumÊnterende notaris, hetzfJ van de pereo(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stlchting of organlsme ten âenzien van derden te vert€g€nwoordlgen
Vereo : Naam €n handtekening


