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In de bijlagen bij hct Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
na neerlegging van de akte ter griffîe 

*10065310* 

Nséfgelegd ter griitie o<i. 
Rechtbîink van Koophanot» 
te Leuven, del 3 APR. 20Î0 

DE GRIFFIER, 
Griffie 

\ > 

OJ 
U} 

0J 

>_ 

OJ 

o 

3 
•D 
W 
OJ 
X 
OJ 
c 
c 
< 

o 
5) 
O 
in 
o 
• 

T3 
TO 
.Q 
« 
•4-' 
03 
TO 

•4-» 

w 

OJ 

m 
OJ 

c 
OJ 
U) 
«J 

m 

Ondernemingsnr : 0454.594.062 
Benaming 

(voiuit) : Betgische endocr ino log ische vereniging 

(w«rkart) : 

Rechtsvorm : vzw 

Zetel : Herestraat 49 - 3000 Leuven 

Ondcrwerp akte : Nieuwe statuten - wijzigingen raad van bestuur or» gemachtigden -
benoeming dagelijks bestuur . 

UittrekseJ uit do statuten en akter: 

De algemene vergaderirg van 21 november 2009. geldig samengerocpen en beschikkend over de nodige 
aantal on inzake aanwezigheid en mcerctcrheid. heeft in haar zitfing beslotcn de statuten integral to wijzigen 
en te vervangen door onderstaande tefcst 

ARTIKEL 1 

De vereniging zorder winsloogmeik draagt de naarn: Belgische cndocnnologische verenigir^ 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vereniging isgevestigd le CHU de Liège, Domaine Universitaire du Sart-ïilman 35 4000 
Liège en ressarteert onde het gerechtelijk arrondissement Luik, 

Hij kan slec"ls verpaa:st worden <Joor de algemere vergacerir<) mils deze bovendien de regels in acM 
neent zoals vereisl voor een stBluutswi;ziging en oeschreve-1 m deze statuten. 

ARTIKEL 3 

Het deel van de vereniging bestaat in de bevorôering van de endachnologie en het ondeToek op dit vlak. 

Zij mag ovoneens aie activiteiten ordemernen aie cit dool kunnen bevordenen Zi] kan i- dio zin ook. doch 
stechts op bi(komstigo wtjze, handebdaden stelten, enkel vocr zover ce opbrergst hiervan bestecd worat aan 
het doel waarvoor zij werd opgench:. 

ARTIKEL 4 

De vereniging is opgericnt voor ont>epaalde cuur, doch kan evenwel te alien tijde enttoneen werden. 

ARTIKEL 5 

De veren girg kan cflectieve en toegetreden loden lellen 

De volheid van hel lidmaatschap. met inbeghp van hei stemrecht op de algemene vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de effecitcve leden. Hun minimuinaantal is sepaaid op dho. 

Effectieve leden zijn diegenen wiers naam is venneld m het ledenregistor dal op de zetel van de veren^ing 
worat bjgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen opde effectieve leden loepasselijk 

Op de laalsta blz. van Luih B varmeldon : Roclo : Naam en hoedanigheid van de «risi-urrenle-ando noiaris. het/ij vai> de pe.-so(o)n(en) 
bevoegd do veiemging, stichlirg of organisme ton tar.zien van derden :a vanegenwoordigun 

Verso : Naam on handle Kenin g 
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Toegetroden leden zijn enkel aangesloton om te genietcn van da aciivrteitttn van de vzw. Ze hebben gaen 
stemrecht op de algemene vergadering. [>e rechten en verplichtingen van de toegetreden loden worden 
ingcscfiroven in een huishoudDlijk règlement. 

Met de tenn lid' m ceze stalulen word! uitdrukkelijk verwezen naarde effeetieve leden. 

ARTIKEL 6 

Ais lid kan tot de vereniging toetreaen icder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad van 
bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Hot verzoek om toclating van een kandidaat-lid moot schriftelijk worden 
ingediend bij de voorziMer van de raad van bestuur 

Om als sffecUef lid te kunnen worden aanvaard. moat men eerst enige tijd als loegelreden lie aargesloten 
zijn bij de vereniging 

ARTIKEL 8 

De maximum jaarlijkse ledenbijciage bedraagt 125 EUR. Da jaarlijkse bijdrage voor do leden en 
tocgetroden lodon wordt vastgelegd door de algemene vergadering, 

ARTIKEL 9 

Elk lid en toegetreden lid kan ten alien tijde uil de vereniging treden. Hel ontsiag moot schnftelijk aan dc 
raad van bestuur ter kennis worden gebrachl 

Een lid cf toegelreden lid wordt als cntslagnemend bescho-wd, rrdien dcze binnen do twee maanden na 
ontvangst van een per post aangatekende aanmaning. diens verpliclite bi|drage niel heelt betaald 

De a'gemene vergadering kan zich met can nrieerderfieid van tweederae van de aanwezige on 
vertegenwoordigde stemmen, uitspreken over dc uitsluitng van een efledief of toegetreden lid. De uitsluitmg 
dicnt uitdrukkelijk in do agenda van de bijeenroeping van de algemene veigaaering te worden vormeld. De 
beslissing kan evenwel aHeon worden genomen nadat het lid of toegatreaen lid da: voor u.ts.ui:mg in 
aanmerking koml, werd gehoora. Hiertoe zal het lid of toegelreoen tid bij een per post aangetekende bncf voor 
de algemene vergadering worden opgoroepen 

ARTIKEL 12 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
-hel wijzigen van de statuten, 
-de benoeming en dc afzetting van de besluurders, 
-de benoeming en de afzetting van de commissarissen en hat bepalcn van hun bezolctging ingeval een 

bezo dicing wordt toegekend, 
-de kwijting aan de bestuurders en dc commissarissen, 
-de goedkeuring van de begroting en van do rekeninc;, 
-de vnjwillige ontbinding van de vereniging, 
-de uitsmting van een lid van de vereniging. 
-de omzettrg van de vereniging r eon venrootschap met een sociaal oogmerk, 
-allé gevallen waarin deze statuten hel vereisen 

ARTIKEL 13 

Dc algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van oesiuur ol door de voorzitter 
te kens als het dod van de vereniging zulks vereist. 

Zij moet lenminste eenmaai per jaar woraen bijeengeroepen voor het goedkeurei van de rekeningen van 
het afgetapen jaar en voor de begroting van hel komerd jaar. 

ARTIKEL 14 

De algomene vergadering woral gchouden binnen ce zes maancen na afsluitingsdatum van het boekjaar, 

ARTIKEL 15 

Do raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen le rœpen wanneer 1/5 van de 
effectieve leden daartoe een verzoek ncht aan de raad van bestuur en dit per aargctokende brief waarin ce (e 
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ùehandelen agendap^nten z'p vermeld. In dit geval noct de vergadering ten laatsto dc vijfiiende dag volgend 
cp do ontvangst van de opraepmgsbnef plaatsvirden. 

ARTIKEL 16 

Do cproepingen tot de algemene vergadering moeten cm geldig la zijn. endertekend worden door de 
voorzltler. of twee bestuurders Alio effeetieve leden moeten worden opgerocpon oer gowone brief of per mail of 
per eangelekende briel lenminste acht dager. voor do vergadering 

ARTIKEL 17 

De oproeping, die plaats. dag en uu r van de vergadering vermeldt, bevat ds agenda, die wordt vastgelegd 
door de raad van bestuj i . Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van da effodieve leden, 
mocl oveneens op do agenda worden vermeld Dii onderwerp moet uitoraaid door hot 1/20 van do icdcn 
endertekend zijn en tanminste twee werkdagen voor de vergacering aan do voorzitter van de raad van bestuur 
overhanctigd zijn. Ondeiwerpen die niet op dc agenda staar, kunncn in geen gcval behandcid worden, 

ARTIKEL 22 

Van elke vergadering worden «otulen gemaakt, cie ondertekend worden dcor de voorzitler en «sen 
besluurder en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan Dp de zelel van de vereniging dcor 
do loden wordon ingczien. De besfissingen kunnen eventueel door middel van een per post versluurde brief ter 
kennis worden gebrachl van fcelanghebbende derden. 

ARTIKEL 23 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tonmirsto drie Icdcn die benoemd worden 
ender de ledon van de vereniging, indien do algemene vcrgadoring siechts dric lodcn lelt, bestaat do raad van 
fcesluur uit siechts twee personen. In iedcr goval rnoct het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal 
leden van de algemene vergadering. 

ARTIKEL 24: Duur van het mandaat van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd voor een période van vier jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar T^ssentijds 
bencemdo bestuurders zijn siechts verkozen voor do rest van do du-r van het mandael 

ARTfKEL 25: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

Do bestuurders wordon benocmc door do algemene vergadering mot een gowone meerderheid cngeacht 
het aantal aanwozige enraf vertegenwcordigdo Icdcn- De bestuurders oetenen nun mendaat kostcioos uil. 

De akten betretfende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op ce griffie van de 
rocMbank van koophancel en moeten binnen de dcrtig dagon na de neeriegging (b j uittreksel) bckcndgemaakt 
wcrden in do bijlagen bij het Belgisch StaBtsblaa. 

ARTIKEL 26: Ambtsboeindigirg en averting van de bestuurders 

Het mandaat van de bestuurders eindigl dcor afzetting door de agemeno vergadering, door vrijwillig 
ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overtijden. 

Do arzotling door de algemene vorgadenng wordt besiist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezigo 
cn/ol vortegenwoordigde leder. Hot m o d evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene 
vergadering. 

Een besluurder die vrijwillig or is ag neemt, moet dit scnrifîelijk bekencmaken aan do raad van bestuur. Dit 
ontslag gaal cnmidcellijk in tenz.j door cit ontslag het minimum aanlal bestuurders onder hot statuUtre minimum 
is gecaad. In dit geval. moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering 
bijeenroepon, welke in de vervanging van ce betrokken bes:uuraer dient to voorzien en hem daarvan ook 
schriftelijk in kennis zal stellen. 

De akten betrefiende de ambtsbeeincigmg en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd 
wcrden op dc griffie van. de rechtbank van koophandcl en moeten binnon de dortig dagen na do neeriegging (bij 
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Slaatsblad. 
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ARTIKEL 27: Eievoegdheden van de bestuurders 

De raad van bestuur leidt de zaken van do vercnging en vericganwocrdigt deze in en buiten rechte, Hij is 
bovoogd voor allé aangelegenhedeii, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de 
agemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedl op als eiser en verweerder, in aile rechtsgedingen en 
besiist over het el dan niet aa.iwenden van rochtsmiddelen. 

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hur bezoldigingen 

Dc raad van bestuur oefonl zi>n bevoegdheden uit als college 

De raad van bestuur kan siechts geldig toeslisser indien minstens de he:ft van de bestuurders aanwezig is 
Do bos issirgan worden genomen bij gewone mcorderhoid van stemmen Bij staking van stemmen is de stem 
van do vooratter Df de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. 

ARTiKEL 30 

De raad van bestuur vaardigt allé huisroudelijke réglementer! uit die hij nodig ach; en nutttg oordee.t 

Do raad van bestuur kan. indien hij dii nodig oordeelt, een afgevaaraigd bestuurder of directeur benoemen, 
dio mot hel dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de ;opende zaken en de dagelijkse bnefwisselirg en 
tekenl geldig namens de vereniging tegenovcr dc Post, dc openbare en pnvate bankinsteilirgen en alio andere 
instollingcn 

ART'KEL 32. Personon gcmachligd om de vereniging te vertegenwoordigen, ovoieenkomstig art 13, 4° lid, 
W.VZW 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaaide handelingen en taken op zijn 
veranlwooraehjkhoid overdragen aan êén of meerdere van de bestuurders of aan een ander porsoon, die al dan 
met lid is van do vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, con vice-voorzitter, 
een secretans, een scratbewaarder en elko functie die voor de goedo working van de vereniging ncodzakelijk 
is. kiezen. 

Hun benoeming gobeurt door de raad van bestuur b:j gewone meerderheid, die hieromtrent çeJcig besiist 
indien minstens de helfl van de bestuurders aanwezig is 

Do ambtsbeeindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 
a)op vrijwilligo basis door ce gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van 

bestuur 
bjdocr afzetting doer do raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geld g besiist indien 

minstens de helfl vBn de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrenl door do raad van bestuur moet 
evenwel binnen de zeven kalenderdagon bij aangetckend srjhrijven ter kennis gebracht worden van de 
betroXkene. 

De akten betreffende de ambtsbeeindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de veroniging 
te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op dc griffie van de rechtbank van koophandol en moeten 
binnen do dDrtig dagen ra da neeriegging (a( uittreksel) bckendgemaakl wcrden in de bijiagen bij hat Be:gisch 
Slaatsblad. 

Onvermindera de algemene verteganwoordigingsbevcecdheid van do raad van bestuur als college, wordt 
de vereniging in en buiten rechte steeds gefdig vertoondon door het optreden van de voorzitter of van twee 
bestuurders. 

Oe bijzonder aangeslelde gevolmachtigdon oefenen hun bevoegdheden afzonderiijk of gezamenlijk uit. 

ARTIKEL 33: Personen belast met hel dagelijks best JUT van de vereniging, overecnVomslig an. 13bis, 1° lie', 
W.VZW 

De raad van bestuur kan ccn dagelijks bestuur aanstellen 

Bij gobrek aan wetlelijke omschrijving van wat het dageJijks bestuur omval. wordon tot dadon van dagelijks 
bestuur gerekena alio handelingen die cag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken 
van do vereniging te verzekoren en allé handelingen die. hetzij wegens hun minder bclang, hctzij wogens do 
noodzakelijkheid een onverwijide tieslissirg tc nemen, hot optreden van de raad VBn bestuur nie-1 vereisen of 
niet mogelijk maken. 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid. die hieromtrent geldig besiist 
indion minstens da helft van de bestuurders aanwezig is 



MOO 2 2 

[Je ambtsbeôindiging van hel dagelijks bestuur kan geschieden: 
a)op vnjwiiiige basis door een lid van hot dagelijks bestuur zelf door een schnfteiijk ontsJag m te cie.nen bij 

de raad van besluur 
b)door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheio die hieromtrent geldig besiist indien 

minstens de helfl van tie bestuurders aanwezig is. Do beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet 
evenwel binnen da zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachl worden van de 
belrokkene. 

Do aklen betreflende de ambtsbeeindiging en de benoeming van do personon van hot dagelijks bestuur 
moaten neergelegd worden op de griffe van de rechlbank s/an koophando! en moeten binnen de dcrtig dagen 
na de neeriegging b'j uittreksel bckcndgemaakt worden in. de bijlagen bij hel Belgisch Staatsblad. 

Do beslissingen genomen door hot dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds 
genomen in collegiaal overieg 

ARTIKEL 35 

Behoucens gevailen van gerechteiijke ontbirdi.ig en cntbinding van rechtswegc kan siechts de algemene 
vergadering toi onlbinding besluiten indtcn 2/3 van do leden op de algemene vergadering aanwezig of 
vertcgenwoordigd zijn en er bcvendien een 4/5 meerderheid aXkoord is om de vereniging vnjwillig le ontbinden 
Het vocrstel lot vrijwiilige onlbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van da algemene 
vergadering venneld worden. 

Zijn geen 2/3 van de kîden op deze algemene vergadering aanwezig of vsrtegenwoardigd. dan moet een 
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepan die geldig berasdslaagt ongcachl het aantal aanwezige 
of vertegenwoordjgde laden rnaar mits een 4/5 meordemcid wordt akkocrd gevondan oin ae vereniging vnjwilig 
te ontbinden. 

In geval van vrijwilliga ontbinding benoemt dc algemene vergadering, of bi; gebreke daarvan, de rechtbank, 
èén of meer vereffenaars, Zii bepaalt tovens hun bevoegdheid alsmede da vereffeningsvoorwaareter. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedrage"! aan een vereniging mel een 
beangenloze dcelstelling. 

Van de onlbinding zal het ontbindingsbesluit, da benoeming en de ambtsbeeindiging van de vereffenaars 
neergelegd wcrden op de griffe van de rechibank van koophancel. Binnen de 30 dagen na de neeriegging 
dient dit ontbirdrgsbesluit, de benoeming en ce ambtsbeeindiging van de vereffenaars bij uittreksel 
beKCndgemaakt le worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Dc algemene vergadering heeft op 21 rovember2009 kennis genomen van het ontslag als bestuuidcr van: 

Abs Roger, Reepkenslei 62, 2550 Kontich, goborcn op 20/08/1945 
Colin Ides, geboren cp 03/10/1963 
Maitor Domkrqua, goboren cp 16/12/1956 
Vandeweghe Marc (overteden) 
Vomelst Johan, geboren op 01/07/1959 

De algemene vergadering heeft op 21 november 2009 tot niauwe bestuurders benoemd: 

Buysschaert Martin, Place de la chapelle 6,1950 Kraainem, geboren op 09/05/1947 
Corman Vinciane, Rue de Xhygnez 42, 4140 Sprimont. geboren op 16704/1975 
Tils Jozef, Roolanstraat 21 bus 21, 3600 Genk, geboren op 02/07/1954 
T'SjOen Guy. Koepoortkaai 44. 9000 Gent, geboren op 26/G7/197D 
VanGaa Luc, Ring aan 101. 2610 Wilrijk. geboren op 14/07/1952 

De algemene vergadering heeft cp 21 november 2009 kennis genomen van het ontslag van de volgondc 
bestuurders en hiema tot bestuurders herbenocmd: 

Beckers Albert. Soiron Centre, 4861 Soiron, geboren op 26/03/1956 
Puss Michel, Rue Gacti de Gamond 149.1180 Uccle. geboren op 13/02/1943 
Vandcrschueicn Diik, Groie Moienweg 80A, 3020 Heren.l, geboren cp 07/07/1959 
Velkeniers Brigitte, Kamarijkbcs 66, 1501 Buizingen, geboren op 16/02/1956 
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Lu ik B - Vervolg 

De raad van bestjur is hierccor als volgt samengesteld: 

Beckers Albert, Soiron Centre, 4S61 Soiron. gebcren op 26/03'195€ 
Buysschaert Martin, Place de la chapelle 6,1950 Kraainem, geboren op 09/05'1947 
Corman Vinciane, Rue de Xhygnez42. 4140 Sprimonl, geboren op 13/04/1975 
F:uss Michel, Rue Gatii de Gamond 149,1180 Uccle, geboren op 16/02/1943 
Tits Jozef. Rootenstraat 21 bus 21, 3600 Genk, geboren op 02/07/1954 
T'Sjoen Guy, Koepoorlkaai 44. 9000 Gen. geboren op 26/07/1970 
Vanderschueren Dirk, Grote IVcJenweg 80A. 3020 Herent, geboren op 07/07/1959 
VanGaalLuc, Ringlaan 101. 2610 Wilrijk, geboren op 14/07/1952 
Veikeniers Brigitte. Kamerijkbos 66,1501 Buizingen, geboren op 16/02/1956 

De raad VBH bestuur oefant haar rnandaat als college uit. maar kan bepaaidc bevoegdheden ondcr haa.' 
verantwoordeiijkheid overdragen aan éen of meer gemachtigden. 

De raad van bestuur vertegenwoDrdigt do vereniging in alia gerechlelijke en builangerechtclijke akten en 
heeft evoneens allé bevoegdheden die niet bij wet of door deze staluten aan de algemene vergadering woracn 
loegekend en op vocrwaarde del zijn beslissinoen genomen zijn binnen tie begroting. die werd goedgekeurd 
door de algemene vergadering. 

De raad van bestuur benoemt zelt elke functia die hij voor de goede werking van dc vereniging nocdzakelijk 
acht. 

De raad van. bestuur heeft onder zijn leden volgende Lncties verdeelc en in die fu~clie benoemd: 

VoDrzitler Vanderschi.eren Dirk, Grote Moterwog 80A, 3020 Herent, geboren op 07/07M959 
Secretans: Van Gaal Luc, Ringlaan 101, 2610 Wilrijk, goboren cp 14/07/1352 
SchalbewaBrder: Beckers Albert, Soiron Centre, 4861 Soiron, geboren cp 26/03/1956 

Orwermindcrd do algemene vertegenwoordigingsbevoegdheld van de raad van bestuur als college, wordt 
de vereniging in en buiten rechln steeds geldig verbonden ooo: het oplreden van de voorzitter of van twee 
bestuurders. 

Do raad van bestuur heofl tot leden van het dagelijks bestuur volgondo pcrsonen benoemd, die al dan niet 
lid zijn van de raad van bestuur: 

Beckers Albert, Soiron Centre, 4861 Soiron, geboren op 26/03/1956 
Vanderschueren Dirk, Grote MoJenweg 80A, 3020 Herent, goboren op 07/07/1959 
Van Gaal Luc, Ringlaan 101, 2610 Wilrijk, geboren cp 14/07/1952 

Het dagolijks bestuur œfent zij- mandaat uil als college en staat in voor de dagelijkse werking 6" praktische 
organisât)© binnen dc vereniging, Hij is evenwel len alien tide venanrwoording verschu'digd aan de raad van 
bestuur. Een lid van het dagelijks bcs'.uur die evenwel de collégiale bas issingen le bj i ten gaat, kan hiervoor 
persoonlijk verantwoordelijk gestelo worden coor de raad van bestuur 

Te Leuven. op 21 november 2009. 

Vanderschueren Dirk 
Vooratler 

Op dE laalsle til?, van Lmk B varmeldan : Recto : Naam er hoodanigheid van de instrurnemerendo nolaris. hctzij van de p©iso(o)n(on) 
bevoegd do verenifing. siichting of organisme ten aanzien van derden ie vernsgenvwordigen 

Verso : Naam en hanctekenng 


