MOD 2.2

Luik B

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

Voorbehouden
aan het
Belgisch

Neergelegd
*16319165*

Staatsblad

20-09-2016
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470.797.418
Benaming
(voluit) : ORIGO
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Marktstraat 28
1745 Opwijk
België
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel,Ontslagen, Benoemingen,Ontslagen,
Benoemingen,Wijziging statuten,KBO Correctie
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging van de maatschappelijk zetel
De maatschappelijk zetel van de onderneming/vereniging wordt overgebracht vanaf 19/09/2016 naar het
volgende adres :
9820 - Merelbeke, gemeente van Merelbeke, Verlorenbroodstraat 63.
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
Uittreksel uit de akte statutenwijziging
De algemene vergadering van 19 september 2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen als volgt:

ARTIKEL 2 wordt gewijzigd als volgt:
De zetel van de vereniging is gevestigd te Verlorenbroodstraat 63, 9820 Merelbeke en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt
zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3 wordt gewijzigd als volgt:
De vereniging heeft tot doel:
1. Het creëren van ruimte, in de brede zin van het woord, ter bevordering van de interculturele relaties en
verstandhouding. Dit omvat eveneens het opsporen, de ontdekking en diepere kennismaking met andere
mensen en volkeren om aldus onze eigen bevolking een beter inzicht bij te brengen in de leefwijze, de
gewoontes, de denkpatronen van andere volkeren.
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2. Het verstrekken van rechtstreekse steun aan volkeren of gemeenschappen die hulpbehoevend zijn. Hiermee
wordt bedoeld dat leden van de vzw de door de vzw ter beschikking gestelde of persoonlijke middelen, in de
mate van mogelijkheid, rechtstreeks of eventueel via tussenpersonen aan de plaatselijke bevolking aanbieden.
Om dat doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat
doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.
Onder initiatieven wordt ondermeer verstaan :
het inrichten van informatiesessies
het organiseren en leiden van culturele reizen;
het bezoeken van de door de v.z.w. opgerichte projecten;
het zoeken naar stageplaatsen voor studenten in streken waar de v.z.w. actief is;
het maken van foto- en andere reportages;
meewerken met andere culturele organisaties, en in het algemeen : het stellen van daden die bijdragen tot de
bevordering van het interculturele leven. Zij is bevoegd om handelsdaden te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit
doel te bereiken. Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het beheer van roerende goederen die
eigendom zijn van de vereniging, in overeenstemming met het hogere doel waarvoor de vereniging is opgericht.
Zij onthoudt zich van alle politieke streving of actie of partijbelangen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch
slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan
het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 5 wordt gewijzigd als volgt:
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en
toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld
in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op
de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten
van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de
toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 9 wordt gewijzigd als volgt:
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.
Het lidmaatschap start op de dag van de storting van het lidgeld en eindigt één jaar na deze storting van het
lidgeld. Lidmaatschap wordt enkel verlengd bij storting van de ledenbijdrage voor het volgende jaar. Het lid dat
zijn bijdrage niet betaald binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn wordt als ontslagnemend
beschouwd.
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een
meerderheid van twee derden der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Vooraleer over te gaan tot deze
actie wordt het betrokken lid evenwel gehoord door de raad van bestuur over de reden tot uitsluiting.
ARTIKEL 15 wordt gewijzigd als volgt
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van
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de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet
hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt. De bestuurder met
het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de
stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Een eventuele bestuurder-werknemer is niet gemachtigd om mee te stemmen over
personeelsaangelegenheden.
ARTIKEL 18 wordt gewijzigd als volgt:
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De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid,
W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De
Raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en kan daarnaast elke functie die voor de goede
werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen, al dan niet onder zijn bestuurders.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet
evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten
binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter of
van de secretaris of van de penningmeester.
De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of
gezamenlijk uit.

ARTIKEL 22 wordt gewijzigd als volgt:
De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering hieromtrent rechtsgeldig een
beslissing heeft genomen.
Zij is evenwel wettelijk verplicht één of meer commissarissen te benoemen wanneer zij voldoet aan de criteria
ingevolge art. 17, § 5 van de vzw-wet.
De commissarissen worden benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering kan ook steeds beslissen tot de benoeming en afzetting van rekeningtoezichters.
ARTIKEL 27 wordt gewijzigd als volgt:
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de
effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering
samen te roepen binnen de 21 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. De
bijeenkomst zelf moet dan uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
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Bevoegdheden van de raad van bestuur :
De algemene vergadering heeft op 19 september 2016 kennis genomen van het ontslag als bestuurder van:
Nys Hugo, Eenamelaan 11, 2150 Borsbeek, geboren op 20/06/1940, te Antwerpen
Geeurickx Jozef, Marktstraat 28, 1745 Opwijk, geboren op 04/08/1958, te Merchtem

De raad van bestuur wordt hierdoor samengesteld als volgt:
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Ledure Filip, Schonebeek 85, 8930 Menen, geboren op 19/04/1958, te Wevelgem
Vanysacker Jozef, Verlorenbroodstraat 63, 9820 Merelbeke, geboren op 11/05/1958, te Roeselare

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft
eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf onder zijn leden elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging
noodzakelijk acht.
Andere benoemingen :
Bij beslissing van 19/09/2016 worden de volgende personen benoemd :
DEFORCHE Ingrid, Zandstraat 372, 8200 Brugge (Sint-Andries), geboren op 02/06/1959, te Brugge (mandaat :
vertegenwoordiger (niet bestuurder) )
De algemene vergadering van 19 september 2016 heeft in haar zitting de volmachtenregeling vastgelegd als
volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter of
van de secretaris of van de penningmeester.

Tot voornoemde functies heeft de raad van bestuur op 19 september 2016 aangeduid:
Voorzitter: Ledure Filip, Schonebeek 85, 8930 Menen, geboren op 19/04/1958, te Wevelgem
Penningmeester: Vanysacker Jozef, Verlorenbroodstraat 63, 9820 Merelbeke, geboren op 11/05/1958, te
Roeselare
Secretaris (vertegenwoordiger niet-bestuurder): Deforche Inge, Zandstraat 372 , 8200 Brugge , geboren op
02/06/1959, te Brugge

Te Opwijk, op 19 september 2016,

Ledure Filip
Voorzitter
Neergelegd door Malisse Thijs, Lasthebber
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====================================================================================
De volgende correcties zijn aangebracht aan de gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen :
Gelijktijdig met deze neerlegging heeft MALISSE Thijs, volgende verbeteringen doorgevoerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) teneinde deze databank in overeenstemming te brengen met
voorgaande bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad :
Mandaten :
LEDURE Filip, Schonebeek 85, 8930 Menen, geboren op 19/04/1958, te Wevelgem (mandaat : bestuurder ,
reden : toegevoegd met ingang van 24/02/2000)
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VANYSACKER Jozef, Verlorenbroodstraat 63, 9820 Merelbeke, geboren op 11/05/1958, te Roeselare
(mandaat : bestuurder , reden : toegevoegd met ingang van 24/02/2000)
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