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

Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
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Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Europese Federatie van Beeldende Therapie

(verkort) : EFAT
Rechtsvorm : Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Zetel :
(volledig adres)

Tenboslaan 70
1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benoit Ricker, geassocieerd notaris te Elsene, op 12 april
2018, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 13 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor BRUSSEL 5 (AA) op zevenentwintig april tweeduizend achttien (27-04-
2018)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7946
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat :

    1.  Mevrouw Britt Brigitte BERNARD, geboren te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), op 25
mei 1956, wonende te 5852 Hesperange (Groothertogdom Luxemburg), 26 rue d’Itzig;
    2.  Mevrouw Maria Christina d’ELIA (geboren POSCHENRIEDER), geboren te Winchester,
Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika), op 10 mei 1963, wonende te 3393 Roedgen
(Groothertogdom Luxemburg), 6, rue des Jardins;
    3.  De heer Matthijs Eduard DE MOOR, geboren te Groningen (Nederland), op 24 juli 1972,
wonende te 6521EL Nijmegen (Nederland), van Beethovenstraat 49;
    4.  De heer Dominik Jamie HAVSTEEN-FRANKLIN, geboren te Cambridge (Verenigd Koninkrijk),
op 4 september 1972, wonende te AL35HS St. Albans (Verenigd Koninkrijk), 50 Marshall Avenue;
    5.  Mevrouw Irina KATZ-MAZILU, geboren te Boekarest (Roemenië), op 22 maart 1952, wonende
te 75014 Paris (Frankrijk), 19, rue Brézin;
    6.  Mevrouw Natacha Géraldine PIROTTE, geboren te Bastenaken (België), op 24 juni 1969,
wonende te 1560 Hoeilaart (België), Tenboslaan 70;
    7.  Mevrouw Elza STRAZDINA, geboren te Smiltene (Letland), op 1 maart 1989, wonende te 4729
Smiltene (Letland), Peldu 1;
    8.  De heer Jan Henri VANDROMME, geboren te Kortrijk (België), op 26 juli 1959, wonende te
3890 Boekhout (België), Heilig Hartstraat 76;
    9.  Mevrouw Tanaïs Aurore VERBIST, geboren te Etterbeek (België), op 9 september 1984,
wonende te 3380 Glabbeek, Steenbergestraat 37;
    10.  Mevrouw Beate Elisabeth ALBRICH, geboren te Kroonstad (Roemenië), op 15 oktober 1964,
wonende te 18600 Praha 8-Karlín (Republiek Tsjechië);
    11.  De heer Mihai-Catalin ALBU, geboren te Boekarest (Roemenië), op 5 oktober 1973, wonende
te 051884 Boekarest (Roemenië), Str. Telita, nr 21, BL. 122B, SC.B ET.1.AP.58, sector 1;
    12.  Mevrouw Mina ALEKSIC, geboren te Belgrado (Servië), op 18 september 1981, wonende te
11000 Belgrado (Servië), Knez-Miletina 14;
    13.  Mevrouw Carmith ATTIA, geboren te Rehovot (Israël), op 16 juli 1971, wonende te 3 rue de la
Boule Rouge, 75009 Parijs (Frankrijk);
    14.  Mevrouw Helga BACHOFNER, geboren te Gmünd (Oostenrijk), op 8 juli 1962, wonende te
1030 Wenen (Oostenrijk), Baumgasse 36/33;
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    15.  Mevrouw Audroné BRAZAUSKAITE, geboren te Vilnius (Litouwen), op 15 maart 1962,
wonende te 09201 Vilnius (Litouwen), Rinktinesstra. 13-48;
    16.  Mevrouw Iwona BUGAJSKA-BIGOS, geboren te Nowy Scz (Polen), op 11 februari 1970,
wonende te 33-300 Nowy Scz (Polen), Aleje Sucharskiego 58/14;
    17.  Mevrouw Paola CABOARA LUZZATTO, geboren te Genua (Italië), op 26 januari 1938,
wonende te 16121 Genua (Italië), Via Granello 5/21;
    18.  Mevrouw Noelle CAMILLERI, geboren te Pieta’ (Malta), op 14 december 1988, wonende te
Flat 4, Block A, St Peter’s Court, Triq San Leonardu, Zabbar, Malta;
    19.  Mevrouw Sybille Juliane CSERI, geboren te Mainz (Duitsland), op 5 juni 1973, wonende te
08023 Barcelona (Spanje), Calle Bertran 86, Bajos;
    20.  Mevrouw Erminia Maria DELLA CAGNOLETTA, geboren te Milaan (Italië), op 18 april 1954,
wonende te 22041 Colverde (Como) (Italië), Via Parco Solare 251;
    21.  De heer Simone DONNARI, geboren te Perugia (Italië), op 2 mei 1971, wonende te 06126
Perugia (Italië), Strada Volla Gemini 4;
    22.  Mevrouw Eleni GIANNOULI, geboren te Agridi (Griekenland), op 12 september 1968,
wonende te 14 Olytsika Street, Ilissia, Athene (Griekenland);
    23.  Mevrouw Angeliki Persefonia GOULIAS, geboren te Selanger (Zweden), op 21 februari 1984,
wonende te Turebergs alli 42, 19164 Sollentuna, Zweden;
    24.  Mevrouw Maria Paula GUERRINHA, geboren te Parijs (Frankrijk), op 31 juli 1968, wonende te
Rua Rogério Figueiroa Rego 74, 2565-814 Turcifal (Portugal);
    25.  Mevrouw Andrea HANZLOVA, geboren te Sternberk (Tsjechische Republiek), op 15 juni
1972, wonende te U Hranic 41, Praag 10, Republiek Tsjechië;
    26.  Mevrouw Leonor Maria PEREIRA ISODORO, geboren te Parijs (Frankrijk), op 12 december
1967, wonende te Casa Ave do Paraiso, Rua Joaquim Guerreiro Mealha, 8135-033, Vale de Eguas
(Portugal);
    27.  Mevrouw Nada IVANOVIC, geboren te Dakovo (Kroatië), op 30 juli 1970, wonende te
Kopernikova 22, 10000 Zagreb, Kroatië;
    28.  Mevrouw Dovilé JANKAUSKIENE, geboren te Rozalimas (Litouwen), op 18 mei 1967,
wonende te V Vaitkaus 9-234, Vilnius (Litouwen);
    29.  Mevrouw Chrystalla KAMENOU, geboren te Nicosia (Cyprus), op19 januari 1981, wonende te
Foti Pitta 25A, Dali 2540 (Cyprus);
    30.  Mevrouw Barbara KARIZ, geboren te Ljubljana (Slovenië), op 15 november 1971, wonende te
Medenska Cesta 31, 1000 Ljubljana (Slovenië);
    31.  Mevrouw Persephoni KRASIDOU, geboren te Limassol (Cyprus), op 21 juli 1977, wonende te
L. Boumboulinas 9A, Pyrgos, 4534 Limassol (Cyprus);
    32.  Mevrouw Paola PARTSALAKI, geboren te Brackel (Duitsland), op 24 januari 1968, wonende
te Silivrias 32 str., Nea Smirni 17123 Athene (Griekenland);
    33.  Mevrouw Mimmu Merja RANKANEN, geboren te Helsinki (Finland), op 29 september 1968,
wonende te Ilmattarentie 8, 00610 Helsinki (Finland);
    34.  Mevrouw Viviana RODRIGUEZ GONZALES, geboren te San Juan (Puerto Rico), op 17
december 1982, wonende te Camino de la Desviacion 18 AB, 29018 Malaga;
    35.  Mevrouw Sally Jane SCHOFIELD, geboren te Blackburn (Verenigd Koninkrijk), op21 juni
1979, wonende te Carrer de los Castillejos, 181, 2-2, 08013 Barcelona (Spanje);
    36.  Mevrouw Rebecca Celine SCHWEIZER, geboren te Leiden (Nederland), op 16 oktober 1960,
wonende te 9013 CA Poppenwier, Pole 6;
    37.  Mevrouw Vibeke SKOV, geboren te Odense (Denemarken), op 21 november 1954, wonende
te 7182 Bredsten (Denemarken), Engelsholmvej 10;
    38.  Mevrouw Avgustina Ivanova STANOEVA (geboren TSCHOBANOVA), geboren te Kardzhali
(Bulgarije), op 6 augustus 1978, wonende te Lachenmeyrstrasse 25, 81827 München (Duitsland);
    39.  Mevrouw Elisabeth Barbara STONE MATHO, geboren te New York (Verenigde Staten van
Amerika),op 5 februari 1945, wonende te 102 Rue de l’Eglise, 38360 Noyarey, Frankrijk;
    40.  Mevrouw Mall TAMM, geboren te Kose (Estland), op 29 augustus 1951, wonende te Keiu 15,
Randvere Küla, Viimsi, Harju, 74016 Estland;
    41.  Mevrouw Martina TOMAN, geboren te Wenen (Oostenrijk), op 13 september 1971, wonende
te 2463 Gallbrunn ( Oostenrijk), Ozeanstrasse 8;
    42.  Mevrouw Dace VISNOLA, geboren te Riga (Letland), op 29 mei 1966, wonende te Dzelzavas
19-48 Riga LV-1084 (Letland);
    43.  Mevrouw Zsuzsanna VALACHINÉ GERÉB, geboren te Pécs (Hongarije), op 29 juillet 1976,
wonende te 1154 Budapest (Hongarije), Wesselényi U. 68;
    44.  Mevrouw Jaroslava Anna SICKOVA, geboren te Bratislava (Slowakije), op 22 oktober 1950,
wonende te 84103 Bratislava (Slowakije), Rajtakova 50,
besloten hebben een internationale vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de
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statuten luiden als volgt :
“STATUTEN
HOOFDSTUK I - ALGEMENE REGELS
Artikel 1 – Naam
De internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) draagt de naam ‘Europese Federatie van
Beeldende Therapie’, in het Engels ‘European Federation of Art Therapy’, verkort ‘EFAT’ in alle talen
(hierna de ‘vereniging’). De vereniging wordt beheerst door de bepalingen van de Belgische wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Tenboslaan 70, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
De zetel kan naar elke andere locatie binnen België worden verplaatst, mits naleving van de
vigerende wetgeving inzake taalgebruik, door een besluit van de raad van bestuur, aangenomen bij
eenvoudige meerderheid en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 - Doel, maatschappelijk doel en activiteiten
A - Verklaring van doel
De vereniging wil beeldend therapeuten die visuele en plastische kunsten gebruiken en professionele
beeldend therapeutische verenigingen uit geografisch en politiek Europa (zie het Reglement van
Inwendige Orde (RIO) voor definitie) verenigen om de verdere ontwikkeling van de beroepspraktijk
en de erkenning van het beroep te bevorderen. Beeldende therapie door middel van visuele en
plastische kunsten zal hierna worden aangeduid als Beeldende Therapie (BT).
B - Doelstelling
De doelstellingen van de vereniging zijn:

    1.  de professionele identiteit voor Beeldende Therapie (BT) binnen Europa te promoten met
respect voor culturele, sociale en economische diversiteit, evenals de verschillende benaderingen;
    2.  verder onderzoek en samenwerkingsmogelijkheden op BT en aanverwante gebieden te bieden;
    3.  te werken aan de Europese erkenning en paritaire / billijke vergoeding voor BT als beroep;
    4.  te streven naar vertegenwoordiging van het BT-beroep bij de autoriteiten van de Europese Unie
en elke andere autoriteit en / of organisatie die direct of indirecte zaken met betrekking tot BT
behandelt;
    5.  mogelijkheden te bieden voor netwerken en dialoog voor het ontwikkelen van nationale
verenigingen, trainingen en werkgelegenheid;
    6.  onderzoek en bevordering van de potentiële uitwisseling van beoefenaars, docenten en
studenten in Europa;
    7.  bevordering van kwaliteitsoogmerk, ethisch handelen en klinisch beheer;
    8.  ondersteuning van elke andere activiteit die de verwezenlijking van de bovengenoemde
doelstellingen kan bevorderen.
C - Activiteiten:
Voor de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen kan de vereniging:

    1.  vergaderingen, conferenties en trainingen organiseren;
    2.  werkgroepen en commissies creëren;
    3.  informatie en onderzoek verzamelen en uitwisselen;
    4.  creëren van digitale uitwisselingsplatforms;
    5.  bieden van consultatie en ondersteuning;
    6.  lobby / dialoog met de overheid;
    7.  en de planning van elke andere activiteit die noodzakelijk wordt geacht voor de verwezenlijking
van dit doel.
Artikel 4 - Duur
De vereniging heeft een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - LEDEN VAN DE VERENIGING
De vereniging staat open voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doelstellingen van de
vereniging ondersteunt die in artikel 3 worden genoemd.
Artikel 5 - Lidmaatschapscategorieën
De vereniging bestaat uit de volgende hoofdcategorieën
A - Volledige leden
Er zijn drie subcategorieën van volledige leden: individuen, organisaties en pioniers.
B - Geassocieerde leden
Er zijn drie subcategorieën van geassocieerde leden: studenten, gelieerde leden en ereleden.
A - Volledige leden
A 1 - Volledige individuele leden zijn beeldende therapeuten uit geografisch en politiek Europa
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die voldoen aan de vereisten voor volledig individueel lidmaatschap zoals gedefinieerd in het RIO.
A 2 - Volledige organisatieleden zijn de nationale professionele BT-verenigingen uit geografisch en
politiek Europa die voldoen aan de vereisten voor volledig lidmaatschap zoals gedefinieerd in het
RIO.
Als er meerdere BT-verenigingen in één land zijn, kunnen ze allemaal lid zijn van de vereniging.
Nationale verenigingen die een scala aan BT-modaliteiten omvatten (bijvoorbeeld Dramatherapie,
Dance Movement Therapy, Muziektherapie) kunnen alleen dat deel van hun lidmaatschap
vertegenwoordigen dat zichzelf identificeert als een Beeldende Therapeut die visuele en plastische
kunsten gebruikt.
A 3 - Pionier leden zijn Beeldende Therapeuten die voldoen aan de vereisten voor
pionierslidmaatschap zoals gedefinieerd in het RIO.
B - Geassocieerde leden
B 1 - Studentleden zijn personen die nog steeds een opleiding volgen om Beeldende Therapeut te
worden.
B 2 - Gelieerde leden zijn individuen en organisaties (zoals onderzoeksinstituten voor BT) die
geïnteresseerd zijn in de doelstellingen en activiteiten van de vereniging.
Een gelieerd lidmaatschap kan ook worden toegekend aan die personen en organisaties die
vooralsnog niet voldoen aan de criteria van Volledig Individueel of Organisatorisch lidmaatschap.
B 3 - Erelidmaatschap kan worden verleend aan personen die aanzienlijk hebben bijgedragen aan de
vereniging en / of het beroep van BT in het algemeen.
Artikel 6 - Toelating van leden
6.1 Aanvragen voor volledig lidmaatschap (individuen, organisaties en pioniers) en aanvragen voor
studentenlidmaatschap worden onderzocht door een commissie die hiervoor is opgericht: de
Application Review Committee (ARC). De ARC beveelt lidmaatschap aan bij de raad van bestuur
voor formele goedkeuring.
Het erelidmaatschap wordt toegekend volgens de regels en procedures zoals vastgelegd in het RIO.
Gelieerd lidmaatschap wordt op eenvoudige aanvraag verleend.
6.2 Alle leden verbinden zich ertoe zich te houden aan de huidige statuten, evenals aan het RIO en
de ethische code waarmee zij vooraf kennis hebben gemaakt.
6.3 Het lidmaatschap wordt van kracht na betaling van de jaarlijkse contributie.
Artikel 7 - Stemrecht en vertegenwoordiging
7.1 Alle volwaardige leden kunnen stemmen in de algemene vergadering en zijn verkiesbaar in de
Raad van Bestuur.
7.1.1 Elk volledig individueel en pionierslid heeft één stem.
Volledige individuele en pioniersleden kunnen bij volmacht stemmen (zie artikel "Stemmodaliteiten"
13.3 en specifieke regels in het RIO).
7.1.2 Elk volledig organisatie lid dient een natuurlijke persoon aan te duiden als haar
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.
Elke volledig organisatie lid heeft één stem.
Volledige organisatie leden oefenen hun stemrecht uit volgens de regels in het RIO.
7.1.3 De vertegenwoordiger van een volledig organisatielid kan tevens een volledig individueel lid
zijn.
7.2 Studentleden hebben beperkt stemrecht. Ze kunnen formeel worden gevraagd om te stemmen
over BT opleidingen en hun inhoud. Ze kunnen niet in de Raad van Bestuur worden verkozen.
7.3 Aangeslotenen en ereleden kunnen niet stemmen in de algemene vergadering of worden
verkozen als lid van de Raad van Bestuur.
7.4 Weging van stemmen is vastgelegd in RIO.
Artikel 8 – Uittreding, schorsing en uitsluiting van leden
8.1 Uittreding - Elk lid dat zich wenst terug te trekken uit de vereniging moet de Raad van Bestuur
schriftelijk hiervan informeren.
8.2 Schorsing - Het lidmaatschap wordt geschorst in geval van niet-betaling van de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdragen die verschuldigd zijn binnen de eerste drie maanden van het jaar. De
schorsing wordt opgeheven na betaling van de openstaande bedragen.
8.3 Uitsluiting - Elk lid kan op voorstel van de Raad van Bestuur en bij geheime stemming bij twee
derde () van de leden van de algemene vergadering worden uitgesloten als betreffend lid:
- niet langer voldoet aan de algemene voorwaarden van het lidmaatschap;
- een handeling begaat die de belangen van de vereniging kunnen schaden;
- niet voldoet aan het Reglement of aan enige andere door de vereniging aangenomen regels.
Het betrokken lid wordt uitgenodigd om een schriftelijke toelichting te geven aan de raad van bestuur,
voordat een eventuele beslissing tot uitsluiting wordt genomen.
HOOFDSTUK III - DE ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 9 - De organen:
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De organen van de vereniging zijn:
A - De Algemene Vergadering (AV),
B - De Raad van Bestuur, hierna kortweg “RvB”.
A - De Algemene Vergadering
Artikel 10 - Samenstelling
De Algemene Vergadering bestaat uit twee Kamers:

    •  de Kamer van individuele leden en pioniers (hierna "Kamer van individuele personen" genoemd)
en
    •  de Kamer van volledige organisatie leden (hierna "Kamer van verenigingen" genoemd),
vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers.
Artikel 11 - Wijze van bijeenroeping
11.1 De gewone algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen door de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist over de locatie, datum en tijd.
11.2 De gewone algemene vergadering moet worden samengeroepen per e-mail (of, op verzoek, per
brief), met vermelding van de agenda van de vergadering. De uitnodiging dient minimaal 30 dagen
vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen, op straffe van nietigheid.
11.3 Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde door de raad van bestuur of door
minimaal een derde () van de volledige leden van de vereniging bijeen worden geroepen. Alle andere
vereisten en regels van de Algemene Vergadering zijn ook van toepassing op de Buitengewone
Algemene Vergadering.
11.4 De leden kunnen Algemene Vergaderingen persoonlijk bijwonen, per telefonisch
conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). Ieder lid dat niet in
staat is om persoonlijk aanwezig te zijn, kan zich middels een volmacht laten vertegenwoordigen
door een lasthebber.
Artikel 12 - Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden om de in artikel 3 genoemde doelstellingen te
verwezenlijken.
De volgende beslissingen zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:
1. uitsluiting van leden;
2. benoeming en afzetten van de leden van de Raad van Bestuur;
3. goedkeuring van de jaarrekening, motivering van elk vorig boekjaar en goedkeuring van het
begrotingsplan voor elk komend boekjaar;
4. de jaarlijkse kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de eventuele
commissaris(sen);
5. vaststellen van de lidmaatschapsbijdragen en andere vergoedingen;
6. goedkeuring en wijziging van het RIO;
7. statutenwijziging ;
8. wijziging van de ethische code;
9. ontbinding van de vereniging en toewijzing van haar activa na betaling van de schulden.
Artikel 13 – Stemmodaliteiten
13.1 De beslissingen met betrekking tot de wijziging van de statuten en het RIO moeten worden
genomen met een twee derde () meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Beslissingen met
betrekking tot alle andere aangelegenheden worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een besluit geacht niet te zijn genomen en
blijft de status quo gehandhaafd.
13.2 Stemprocedures:

    •  Verkiezingen en stembiljetten worden afzonderlijk gehouden en geteld in de Kamer van
Verenigingen en de Kamer van Individuele personen.
    •  De resultaten zullen worden berekend volgens de regels voor weging die zijn vastgelegd in het
RIO.
    •  Stemmingen zijn publiek voor gewone zaken of zoals overeengekomen door de Algemene
Vergadering
    •  Stemmingen zijn geheim voor verkiezingen.
13.3 Alle volledige leden kunnen deelnemen aan verkiezingen en / of stemmingen. De stemmethode
kan het volgende omvatten: online stemmen, telefonisch stemmen of elk ander middel zoals bepaald
door de RvB. Als een stemgerechtigd lid niet in staat is met deze methoden te stemmen, kan hij / zij
een stemrecht bevoegdheid geven aan een ander lid (voor procedures zie het RIO).
Artikel 14 - Notulen
14.1 Van elke Algemene Vergadering dienen notulen opgemaakt te worden, die met alle leden
moeten worden gedeeld per e-mail (of, op verzoek, per brief).
14.2 De notulen moeten de volgende informatie bevatten:
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    •  Plaats, datum en tijd van het begin en het einde van de Algemene Vergadering
    •  Aantal aanwezigen
    •  Agenda punten
    •  Procedure, inhoud en resultaat van de stemmingen, d.w.z. aantal stemmen voor, tegen en
onthoudingen
14.3 De notulen moeten worden ondertekend door de voorzitter en de notulist.
B - De Raad van Bestuur
Artikel 15 - Samenstelling
15.1 De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal vier personen: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris-
generaal en penningmeester.
Andere rollen en functies kunnen worden gedefinieerd indien nodig.
15.2 De leden van de RvB worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden van de
vereniging, waarbij er ten minste één lid uit elke Kamer wordt gekozen.
15.3 De verkozen leden van de raad van bestuur verliezen hun stemrecht bij de AV als individuele of
organisatieleden. Als een vertegenwoordiger van een volledig organisatie lid als bestuurslid verkozen
wordt zal hij vervangen worden in de AV door zijn plaatsvervanger om het organisatielid te
vertegenwoordigen.
15.4 Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Ze komen in aanmerking voor
herverkiezing.
15.5 Als een volledig lid door de AV wordt geschorst of uitgesloten conform deze statuten, wordt hij
automatisch uitgesloten of geschorst als lid van de RvB, onder dezelfde voorwaarden.
15.6 Het ontslag van een lid van de RvB vereist een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter met
een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
15.7 In geval van herroeping, opzegging of overlijden van een lid van de raad van bestuur, kan de
RvB een tijdelijke plaatsvervanger aanwijzen door middel van coöptatie. Een herverkiezing vindt
plaats bij de volgende AV. De modaliteiten voor de herroeping of uitsluiting van leden van de RvB
worden gespecificeerd in het RIO.
Artikel 16 - Wijze van bijeenroeping
16.1 De RvB vergadert, fysiek, per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of per
videovergadering ("video conference"), minstens drie keer per jaar of op speciale bijeenroeping door
de Voorzitter of ten minste twee leden van de RvB. De oproeping wordt op voorhand per e-mail
verzonden.
16.2 De oproeping wordt, met de agenda van de vergadering, door de Voorzitter ten minste 14
dagen vóór de vergadering verstuurd.
Artikel 17 – Bevoegdheden
17.1 De RvB heeft volledige beslissings-, management- en administratieve bevoegdheden voor
zover deze niet door deze statuten of door de wet uitdrukkelijk aan de AV zijn voorbehouden.
17.2 De RvB heeft de bevoegdheid om de vereniging te verbinden jegens derden en bij gerechtelijke
aangelegenheden en juridische acties.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de RvB als college, wordt de vereniging
in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de
hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
17.3 Leden van de RvB kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor enige verplichting
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de reikwijdte van hun mandaat. Leden van de
RvB zullen geen persoonlijk voordeel halen uit hun mandaat. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn. Hun
kosten worden door de vereniging vergoed.
17.4 Het is de verantwoordelijkheid van de RvB om ten minste een jaarlijks verslag van de
activiteiten voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
Artikel 18 – Stemmodaliteiten
18.1 Bestuursvergaderingen zijn geldig samengesteld als twee derde () van de leden van de RvB
aanwezig of vertegenwoordigd is, fysiek, per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference"). Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan de RvB een tweede
keer worden bijeengeroepen. In dit geval is de vergadering geldig samengesteld als tenminste de
helft van de leden van de RvB aanwezig of vertegenwoordigd is, fysiek, per telefonisch
conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel
2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de RvB volmacht geven om hem op een welbepaalde
vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit, mag een bestuurder één of meer van
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diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
18.2 Elk lid van de RvB heeft één stem in de beslissingen van RvB.
18.3 Besluiten van de RvB worden genomen met een eenvoudige meerderheid uitgebrachte
stemmen.
Artikel 19 - Opstellen van de notulen van de Raad van Bestuur
19.1 De beslissingen worden door de secretaris-generaal in de notulen opgenomen en ondertekend
door de president en een ander lid van de RvB, na goedkeuring door alle leden van de RvB.
19.2 De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het archiveren van de notulen. Deze moeten
beschikbaar zijn voor leden.
HOOFDSTUK IV - BOEKHOUDING EN BUDGET
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 21 - Lidmaatschapskosten
Elk lid betaalt een jaarlijkse contributie; het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering
op voorstel van de Raad van bestuur en gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.
Artikel 22 – Financiering
22.1 De fondsen van de vereniging kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder:

    •  lidmaatschapskosten,
    •  donaties,
    •  subsidies,
    •  sponsoring,
    •  overnames en schenkingen in overeenstemming met de wet.
22.2 Overnames worden geaccepteerd onder voorbehoud van een voorlopige inventaris.
Artikel 23 - Financiële verantwoordelijkheid

    1.  De penningmeester maakt de jaarrekening van de vereniging op volgens de wettelijke
bepalingen terzake. De penningmeester maakt tevens de begroting voor het volgende boekjaar op.
De jaarrekening en de begroting worden door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan
de Algemene Vergadering.
23.2 De AV benoemt een kascontrole commissie om de rekeningen te beoordelen; leden van de RvB
kunnen geen lid zijn van dit comité. In buitengewone omstandigheden kan een externe deskundige
deze rol op zich nemen, voor rekening van de vereniging.
23.3 De goedkeuring van de rekeningen door de AV leidt tot het verlenen van kwijting aan de leden
van de RvB.
23.4 In het geval dat de goedkeuring van de rekeningen niet wordt verleend door de AV, is de RvB
verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen die noodzakelijk worden geacht in het belang
van de vereniging.
HOOFDSTUK V – SLOTBEPALINGEN
Artikel 24 - Ontbinding
De Algemene Vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging. De bestemming van het
actief van de vereniging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Dit actief dient tot een
belangenloze doelstelling te worden aangewend die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van
de vereniging.
Artikel 25 - Aanvullende bepalingen
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de onderhavige statuten of het RIO worden geregeld,
wordt verwezen naar de wet.”
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal
worden afgesloten op 31 december 2019.
2. De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2020.
3. Bestuur – Dagelijks bestuur - Controle
3.1. Het aantal bestuurders werd aanvankelijk vastgesteld op zes (6).
Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2020 :

    1.  Mevrouw Maria d’ELIA (geboren POSCHENRIEDER), comparante voornoemd sub 2.;
    2.  De heer Dominik Jamie HAVSTEEN-FRANKLIN, comparant voornoemd sub 4.;
    3.  Mevrouw Irina KATZ-MAZILU, comparante voornoemd sub 5.;
    4.  Mevrouw Natacha PIROTTE, comparante voornoemd sub 6.;
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    5.  Mevrouw Tanaïs VERBIST, comparante voornoemd sub 9.;
    6.  Mevrouw Nada IVANOVIC, comparante voornoemd sub 27.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
3.2. Mevrouw Maria d’ELIA (geboren POSCHENRIEDER), comparante voornoemd sub 2., werd
benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
De heer Dominik Jamie HAVSTEEN-FRANKLIN, comparant voornoemd sub 4., werd benoemd tot
vicevoorzitter van de raad van bestuur.
Mevrouw Natacha PIROTTE, comparante voornoemd sub 6., werd benoemd tot secretaris-generaal
van de raad van bestuur.
Mevrouw Tanaïs VERBIST, comparante voornoemd sub 9., werd benoemd tot penningmeester van
de raad van bestuur.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :

    •  de expeditie van de oprichtingsakte met bijlagen :
- 35 volmachten;
    •  uitgifte van het Koninklijk Besluit van 15/07/2018, m.b.t. de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid.
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