Datum

Hypotheekkantoor

Rep.

INCLUSIE INVEST
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met Een Sociaal Oogmerk
te
3900 OVERPELT
Breugelweg 200.
----------------------------------------------------Het jaar tw eeduizend en elf.
Op een maart
Voor mij, meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te
Neerpelt, vervangende meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te
Overpelt, w ettelijk belet.
ZIJN VERSCHENEN:

1.

2.

3.

4.

De vereniging zonder w instoogmerk STIJN met zetel te 3900
Overpelt, Breugelw eg 200 en met ondernemingsnummer
0439.452.461.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door
- de heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart , voorzitter, w onende te
Overpelt, J. De Vriendtstraat 23 .
- de heer VANHOUT Lambertus Joannes, bestuurder, w onende te
Overpelt, Houtmolenstraat 77.
De vereniging zonder w instoogmerk STEUNFONDS ST.-ODA, met
zetel te Overpelt, Breugelw eg 200 en met ondernemingsnummer
410.392.254.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer DE KINDEREN Henricus Johannes, voorzitter, w onende te
Hamont-Achel, Rode Kruisstraat 27.
- de heer VAN GESTEL Marc Guido, bestuurder, w onende te
Overpelt, Koosterstraat 60.
De vereniging zonder w instoogmerk STEUNFONDS ‘t WEYERKE,
met zetel te Heusden-Zolder, Domherenstraat 3 en met
ondernemingsnummer 0426.391.511.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer WILLEMS Norbert Isidoor A., bestuurder, w onende te
Heusden-Zolder, Witte Barier 83.
- de heer VANVELK Dirk Jozef L., bestuurder, w onende te HeusdenZolder, Bieststraat 28.
De vereniging zonder w instoogmerk STEUNFONDS DE WITTE MOL,
met zetel te Mol, Galbergen 21 en met ondernemingsnummer
0458.373.696.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten:
- mevrouw WILLEMSEN Maria Josepha L., voorzitter, w onende te
Retie, Lange Weg 8.
- door de heer DILLEN Andre, bestuurder, w onende te Mol,
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Boeretang 201.
De vereniging zonder w instoogmerk STEUNFONDS AMBULANTE
DIENSEN, met zetel te Zonhoven, Donkw eg 49 en met
ondernemingsnummer 0429.796.508.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- mevrouw MEUWIS Arlette Elisabeth., voorzitter, w onende te Genk,
Boxbergstraat 35.
- mevrouw NULENS Helga Clementine M., bestuurder, w onende te
Bree, Gruitroderkiezel 160.
De vereniging zonder w instoogmerk VRIENDENKRING ‘t
KLAVERTJE, met zetel te Houthalen-Helchteren, Groenstraat 87 en
met ondernemingsnummer 0456.396.282.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer CUYPERS Albert, voorzitter, w onende te HouthalenHelchteren, Snijw itstraat 24.
- de heer SNOEKX Johan Maria L., bestuurder, w onende te
Houthalen-Helchteren, Herebaan Oost 41.
De vereniging zonder w instoogmerk STEUNFONDS DE KLIMROOS,
met zetel te Overpelt, Breugelw eg 200 en met
ondernemingsnummer 0454.402.834.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer VANHOUT Lambertus Joannes, voorzitter, w onende te
Overpelt, Houtmolen 77.
- de heer SCHOUWENAARS Willem Renaat Karel, bestuurder,
w onende te Neerpelt, Breughelstraat 26
De vereniging zonder w instoogmerk SIGERI, met zetel te
Diepenbeek, Nieuw straat 68 en met ondernemingsnummer
0445.683.920.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- mevrouw CAPROENS Josiane, voorzitter, w onende te Hoeselt,
Tongersesteenw eg 61/A.
- de heer DEVOS Frans Albert, bestuurder, w onende te Diepenbeek,
Vijverstraat 23
De vereniging zonder w instoogmerk EMMAUS met zetel te 2800
Mechelen, Edgard Tinellaan 1 C, met identificatienummer 7109/71
en ondernemingsnummer 0411.515.075.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer SERESIA Jan Paul J., afgevaardigde-bestuurder, w onende
te Puurs, Hof ten Berglaan 45.
- de heer VANHOLDER Michel Jacques C., afgevaardigdebestuurder, w onende te Mechelen, Zemstbaan 190 .
De vereniging zonder w instoogmerk FENIKS met zetel te Avelgem,
Bevrijdingslaan 44 en ondernemingsnummer 0419.258.348.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer MARIJSSE Eric Maurice C., bestuurder-voorzitter, w onende

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

te Avelgem, Scheldeoeverstraat 4.
- de heer BAERT Johan Victor, bestuurder-secretaris, w onende te
Avelgem, Waterhoek 19a.
De vereniging zonder w instoogmerk ‘t KRUISPUNT met zetel te
Avelgem, Bevrijdingslaan 44 en ondernemingsnummer
0443.293.265.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer TIMPERMAN Johan Eric, bestuurder-voorzitter, w onende te
Zw evegem, Paridaanstraat 1.
- de heer BAERT Johan Victor, bestuurder, w onende te Avelgem,
Waterhoek 19a.
De vereniging zonder w instoogmerk REGENBOOG met zetel te
Bissegem, Vrije Aardstraat 10 en ondernemingsnummer
0418.834.914.
Hier vertegenw oordigd overeenkomstig de statuten door:
- de heer TIMPERMAN Johan Eric, bestuurder-voorzitter, w onende te
Zw evegem, Paridaanstraat 1.
- de heer BAERT Johan Victor, bestuurder-secretaris, w onende te
Avelgem, Waterhoek 19a.
De vereniging zonder w instoogmerk OPVANG TEKORT met zetel te
Overpelt, Kloosterstraat 60 en ondernemingsnummer
0476.370.463.
Hier vertegenw oordigd door:
- de heer VAN GESTEL Marc Guido, voorzitter, w onende te Overpelt,
Koosterstraat 60.
Handelende ingevolge volmacht van de raad van bestuur, w elke
volmacht gehecht blijft aan onderhavige akte.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEHEER
COMPANY VERBAKEL, met zetel te Bilzen, Lenaarshof 5 en
ondernemingsnummer 0890.538.489.
Hier vertegenw oordigd door:
- de heer VERBAKEL Corneliuis Willy, zaakvoerder, w onende te
Bilzen, Lenaarshof 5
De heer CAES Paul Hortense L., (rijksregister 62.12.02-013.52)
w onende Neerpelt, Sint Martensstraat 11.
De heer VERBEEK Willy Josephus A., (rijksregister 48.06.28281.26) w onende Overpelt, Kapelstraat 90.
De heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart , (rijksregister 56.07.09245.31) w onende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23 .
Mevrouw VANBAEL Godelieva Virginia T., (rijksregister 58.11.07222.87) w onende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat 12 .
De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister 54.10.20-193.23
w onende te Bilzen, Lenaarshof 5.

De comparanten verzoeken mij, Notaris, onderhavige akte te verlijden,
houdende de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.
I. OPRICHTING.
De comparanten verklaren dat tussen hen een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
onder de naam "INCLUSIE INVEST" w ordt opgericht, voor onbepaalde tijd
en w elke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel
van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Breugelw eg
200.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
EENMILJOEN VIERHONDERDDUIZEND (1.450.000,-) Euro. Het kapitaal
w ordt vertegenw oordigd door aandelen op naam met een nominale w aarde
van tw eeduizend (2.000,-) Euro per aandeel. De aandelen zijn verdeeld in
drie categoriën: A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen.
II. FINANCIEEL PLAN.
De oprichters hebben mij een financieel plan overhandigd,
omvattende de te verw achten resultaten van de eerste t w ee jaren. Het is
gedateerd op heden.
Dit financieel plan w erd door de comparanten-oprichters
ondertekend. Dit stuk zal door mij, Notaris, bew aard w orden overeenkomstig de voorschriften van artikel 391 van het w etboek van
vennootschappen.
III. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparanten verklaren en erkennen dat het maat schappelijk
kapitaal geplaatst is ten bedrage van EENMILJOEN VIERHONDERD
VIJFTIGDUIZEND (1.450.000,-) Euro volstort is en dat alle aandelen als
volgt zijn volgestort door inbreng in speciën te w eten:
1.
De vzw STIJN: tw eehonderdduizend euro:
200.000,2.
De vzw STEUNFONDS ST.-ODA: honderdduizend
euro:
100.000,3.
De vzw STEUNFONDS ’t WEYERKE: honderdduiZend euro:
100.000,4.
De vzw STEUNFONDS DE WITTE MOL: honderdduizend euro:
100.000,5.
De vzw STEUNFONDS AMBULANTE DIENSEN: honderdduizend euro:
100.000,6.
De vzw VRIENDENKRING ’t KLAVERTJE: honderdduizend euro:
100.000,7.
De vzw STEUNFONDS DE KLIMROOS: honderdduizend euro:
100.000,-

8.
9.
10.
11.
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De vzw SIGERI: honderdduizend euro:
100.000,De vzw EMMAUS: tw eehonderdduuzend euro:
200.000,De vzw FENIKS: honderdduizend euro:
100.000,De vzw ’t KRUISPUNT: honderdduizend euro:
100.000,De vzw REGENBOOG: honderdduizend euro:
100.000,De vzw OPVANG TEKORT: tw intigduizend euro:
20.000,De bvba BEHEER COMPANY VERBAKEL: tw intigduizend euro:
20.000,15.
De heer CAES Paul: tw eeduizend euro:
2.000,16.
De heer VERBEEK Willy: tw eeduizend euro:
2.000,17.
De heer SERESIA Dirk: tw eeduizend euro:
2.000,18.
Mevrouw VANBAEL Godelieva: tw eeduizend euro:
2.000,19.
De heer VERBAKEL Cornelius: tw eeduizend euro:
2.000,Hetzij in totaal: eenmiljoen vierhonderd vijftig duizend euro: 1.450.000,Voormelde bedragen w erden gedeponeerd op een bijzondere
bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij
onder nummer
Het bew ijs van deponering w erd door voornoemde bank afgeleverd op
IV. VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, w aarvan alle comparanten
verklaren kennis te hebben, w orden aan de comparanten het hierna
vermeld aantal volgestorte aandelen toegekend, te w eten:
1.
De vzw STIJN: honderd aandelen “ A” :
100A
2.
De vzw STEUNFONDS ST.-ODA: vijftig aandelen “ A”
50A
3.
De vzw STEUNFONDS ’t WEYERKE: vijftig aandelen “ A”
50A
4.
De vzw STEUNFONDS DE WITTE MOL: vijftig aandelen “ A”
50A
5.
De vzw STEUNFONDS AMBULANTE DIENSEN: vijftig
aandelen “ A”
50A
6.
De vzw VRIENDENKRING ’t KLAVERTJE: vijftig aandelen “ A”
50A
7.
De vzw STEUNFONDS DE KLIMROOS: vijftig aandelen “ A”
50A
8.
De vzw SIGERI: vijftig aandelen “ A”
50A
9.
De vzw EMMAUS: honderd aandelen “ A”
100A
10.
De vzw FENIKS: vijftig aandelen “ A”
50A
11.
De vzw ’t KRUISPUNT: vijftig aandelen “ A”
50A
12.
De vzw REGENBOOG: vijftig aandelen “ A”
50A
13.
De vzw OPVANG TEKORT: tien aandelen “ B”
10B
14.
De bvba BEHEER COMPANY VERBAKEL: tien
aandelen “ B”
10B
15.
De heer CAES Paul: één aandeel “ C”
1C
16.
De heer VERBEEK Willy: één aandeel “ C”
1C

De heer SERESIA Dirk: één aandeel “ C”
1C
Mevrouw VANBAEL Godelieva: één aandeel “ C”
1C
De heer VERBAKEL Cornelius: één aandeel “ C”
1C
Hetzij in totaal:
- Zevenhonderd aandelen categorie “ A”
700A
- Tw intig aandelen categorie “ B”
20B
- Vijf aandelen categorie “ C”
_________5C
In totaal: zevenhonderd vijfentw intig aandelen
725
De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor
hun inbreng te aanvaarden.
V. VERKLARING BETREFFENDE DE OPRICHTINGSKOSTEN.
De kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten, hoegenaamd ook, voor
de vennootschap voortvloeiend uit of te haren laste gelegd w egens haar
oprichting, belopen op ongeveer tw eeduizend zevenhonderd vijftig (€
2.750,-) euro.
17.
18.
19.

VI. STATUTEN

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel
Artikel 1

Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.
Haar naam is INCLUSIE INVEST.
De vennootschap heeft een sociaal oogmerk en de vennoten streven slechts een
beperkt vermogensvoordeel na.
De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een
sociaal oogmerk” of de afkorting “CVBA-SO” moeten in alle akten, facturen en
documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of
volgen.
Artikel 2

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Breugelweg 200 te 3900 Overpelt.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen
op andere plaatsen in België en in het buitenland.
Artikel 3

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
Gebouwen en gronden die geschikt zijn voor huisvesting en/of dagbesteding voor
personen met een handicap op te richten, te beheren, te kopen, te verkopen, te
huren, te verhuren, zakelijke rechten te verwerven op dergelijke gronden en

gebouwen en alle andere activiteiten te ondernemen met het doel op het voorzien van
aangepaste infrastructuur voor personen met een handicap. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4

Sociaal oogmerk

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar activiteiten wordt
nagestreefd is het volgende:
Financiële middelen mobiliseren om ze te investeren in infrastructuur voor personen
met een handicap. Hierdoor extra infrastructuur realiseren die tegen een lage prijs
wordt aangeboden aan mensen met een handicap of aan vennoten die ondersteuning
bieden aan personen met een handicap. Een lage prijs is een prijs die haalbaar is
gelet op het inkomen van de persoon die finaal gebruik zal maken van de
infrastructuur. Gezien deze lage prijs voor de eindgebruiker zal het financieel
rendement dat aan de investeerders geboden wordt beperkt zijn.
Artikel 5

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: kapitaal - aandelen
Artikel 6

Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan EENMILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND (1.450.000,-) euro.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het
vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.
Artikel 7

Aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is
voorzien van een volgnummer.
Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:
- Aandelen A: aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector,
hetzij als erkende of niet erkende voorziening, hetzij als Steunfonds of
Vriendenkring. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van
minimum vijftig (50) aandelen geschieden
- Aandelen B: aandelen van andere rechtspersonen en openbare instellingen. Een
inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (10)
aandelen geschieden
- Aandelen C: aandelen van natuurlijke personen.
Alle aandelen hebben een nominale waarde van 2 000,00 euro per stuk.
Elk aandeel moet worden volgestort.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere
soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten
vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet
te allen tijde onderschreven zijn. Buiten de hiervoor bedoelde aandelen van de
vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen, op initiatief van de Raad van
Bestuur, bijkomende aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de
opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen.
De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over
de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap.
Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van
de vergadering van de obligatiehouders.
Artikel 8

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving.
Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
Artikel 9

Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten
verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele medeeigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het
stemrecht.
Artikel 10

Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen overgedragen worden aan bestaande vennoten binnen dezelfde
categorie mits goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn
effecten wil overdragen (hierna “overdrager” genoemd) moet de Raad van Bestuur
hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de effecten die
hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de
kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna “overnemer”
genoemd)en alle andere voorwaarden van overdracht.
Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de
Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de
acht dagen.
Indien de Raad van Bestuur de overdacht weigert kunnen de overdragers vennoot
blijven of wordt met de overdragers afgerekend overeenkomstig artikel 16 van deze
statuten.Mits aanvaarding door de Raad van Bestuur kunnen de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de C-aandelen, in geval van overlijden van een
vennoot via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn erfgenamen
Indien de Raad van Bestuur de wettelijke of testamentaire erfopvolging weigert wordt
afgerekend overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle
eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Hoofdstuk III: vennoten
Artikel 11

Vennoten

Zijn vennoot:
1 de ondertekenaars van de oprichtingsakte, hierna “oprichters” genoemd,
2 de rechtspersonen, openbare instellingen of natuurlijke personen door de Raad
van Bestuur als vennoot aanvaard.
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6
ten minste op het in artikel 7 voorziene pakket A-aandelen of B-aandelen of ten
minste op één C-aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de
Raad van Bestuur .
Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de door de Raad van Bestuur te
aanvaarden vennoot er zich toe de statuten, het intern reglement de beslissingen van
de algemene vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de
vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van
vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken,
tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet
of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
De Raad van Bestuur legt vast hoe personeelsleden van de vennootschap die
volledig handelingsbekwaam zijn, en die ten minste één jaar voor de vennootschap
werken, vennoot kunnen worden.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving
in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 12

Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
1 uittreding;
2 uitsluiting;
uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.
Artikel 13

Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de
vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het
volgende wordt aangetekend:
1 bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of,
bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en
ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
2 de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
3 het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe
aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen,
met opgave van de datum.
4 de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke
terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden
aangewend.
De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die
gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van
voorlegging.
Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de
vennoten die erom vragen.
Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in
het aandelenregister.
De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de
naam van de uittredende vennoot. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te
stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van
de zetel van de vennootschap.

Artikel 14

Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of
verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.
Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor
gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat
kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal
vennoten wordt herleid tot minder dan drie.
Een vennoot kan alleen met instemming van de Raad van Bestuur uittreden of
aandelen of stortingen terugnemen.
Indien de financiële toestand van de vennootschap hierdoor niet in het gedrag komt,
kan de Raad van Bestuur de uittreding toestaan en kan zij hiervoor voorwaarden
opleggen. Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:
- Voor A-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met A-aandelen
(vzw's actief in de gehandicaptenzorg) alleen kunnen uittreden indien ze een
andere vennoot uit dezelfde categorie aanbrengen. Deze vennoot die de
bestaande A-aandeelhouder zal vervangen dient toegelaten te worden door de
Raad van Bestuur en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootteorde als
de vennoot die wenst uit te treden.
- Voor B-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met B-aandelen
(rechtspersonen en openbare instellingen) ten vroegste 5 jaar na toetreding
kunnen uittreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen
terugnemen.
- Voor C-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met C-aandelen
(natuurlijke personen) per jaar maximaal een derde van hun aandelen kunnen
terugnemen.
Een terugneming of uittreding is pas mogelijk vanaf het jaar 2015. Verzoeken tot
terugneming of uittreding die vroeger zijn ingediend, zullen worden beschouwd als
zijnde ingediend in de eerste 6 maanden van 2015.
Personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn gebonden, kunnen, overeenkomstig de voorwaarden en wijze waartoe besloten
werd door de Raad van Bestuur, uiterlijk één jaar na het einde van de overeenkomst,
desgewenst, afstand doen van de hoedanigheid van vennoot.
Artikel 15

Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde
oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een intern reglement worden
opgenomen.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn
opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met
het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan
van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn
schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en
ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten
waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten
overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien
dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.
Artikel 16

Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de nominale
waarde van zijn aandelen. Dit is het bedrag dat overeenkomt met het aantal aandelen
maal de waarde van het aandeel per categorie zoals bepaald in artikel 7, met name 2
000,00 euro per aandeel. De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan
ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling zal binnen uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in
voorkomend geval pro rata liberationis.
De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere
datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een ernstige
reden voorbrengen.
Artikel 17

Inning tegenw aarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring
van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of
schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig
Artikel 16.
Artikel 18

Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen
geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op
het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de
uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de
beslissingen van de Raad van Bestuur en algemene vergadering.
Artikel 19

Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de
vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.
De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft
teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve
wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn
verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de
vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding
of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk IV: Bestuur
Artikel 20

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit
minstens 5 en maximum negen leden, al dan niet vennoten, benoemd door de
algemene vergadering. In de Raad van Bestuur moet elke aandelencategorie
vertegenwoordigd zijn als volgt:
- Minstens drie en maximum vijf bestuurders uit de vennoten houders van aandelen
categorie A (’rechtspersonen actief in de gehandicaptenzorg), verder “bestuurders
A”;
- Minstens één en maximum twee bestuurders uit de vennoten houders van
aandelen categorie B (andere rechtspersonen en openbare instellingen), verder
“bestuurders B”;
- Minstens één en maximum twee bestuurders uit de vennoten houders van
aandelen categorie C (natuurlijke personen), verder “bestuurders C”.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming
en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 6 jaar op zulke wijze
dat telkens na het verstrijken van 2 jaren één derde van de bestuurders van
rechtswege ontslagnemend is. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het
mandaat verstrijkt. Dit mandaat is verlengbaar. Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die
gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.
De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of
vooropzeg ontslaan.
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een presentiegeld
worden toegekend. Aan de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere
of permanente opdrachten kunnen andere beloningen worden toegekend, met
uitsluiting van een deelneming in de winst. De bestuurders kunnen tevens worden
vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, gemaakt in
uitoefening van hun opdracht.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het
mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke
verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Artikel 21

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en twee
ondervoorzitters. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders A. Een

ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders B en een ondervoorzitter wordt
gekozen uit de bestuurders C.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters
wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of door de twee ondervoorzitters
evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook
worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken.
De raad vergadert minstens twee maal per jaar.
De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering,
geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda,
ten minste tien volle dagen vóór de vergadering.
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet
mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig
middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden
bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend
door de voorzitter en de notulist. De afschriften of uittreksels van die notulen worden
getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 22

Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders
een voorlopige vervanger benoemen.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging
worden voorgelegd.
De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.
Artikel 23

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat
nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet
expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene
vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn
bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 24

Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren
aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Deze personen
worden afgevaardigde-bestuurder genoemd en treden afzonderlijk, gezamenlijk of als
college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen
aan derden.
Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van
Bestuur.
Artikel 25

Vertegenw oordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één de
voorzitter of één van de ondervoorzitters is.
Artikel 26

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris
opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van
vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht enkel
om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk V: algemene vergadering
Artikel 27

Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van interne
reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de
vennootschap, zijn onderworpen.
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of
opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven
voor wijzigingen in de statuten. De algemene vergadering kan een voorstel van een
intern reglement of een voorstel van wijziging aan een intern reglement ongewijzigd
goedkeuren of verwerpen. Indien de algemene vergadering het voorstel verwerpt kan
de Raad van Bestuur bij een volgende vergadering een aangepast voorstel
voorleggen.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar
beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.
Artikel 28

Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet
geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda,
ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten
verstuurd aan het laatst gekende adres.
De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen in de maand juni
om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en

over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet
geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen
van hun categorie in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend
geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden
bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, zo deze afwezig of
verlet is door de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo ook deze
afwezig of verlet is, door de andere ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter
en beide ondervoorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is
of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de
vergadering de vergadering voorzitten.De voorzitter wijst de secretaris aan die geen
vennoot hoeft te zijn
De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De
voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene
vergadering uit.
Artikel 29

Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht
door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke
volmachtdrager kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden
vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Artikel 30

Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de
vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden
met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen
over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen
beraadslagen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of
de goedkeuring of verwerping van een intern reglement moeten, opdat ze geldig zou
kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen
vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de
vergadering vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing tot goedkeuring of verwerping van een intern reglement gebeurt met
gewone meerderheid van stemmen, een wijziging van de statuten is pas geldig als ze
met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Voor de wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding (artikelen 3, 4 en 37
van de statuten) is vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Het voorstel
dient bovendien goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig
uitgebrachte stemmen binnen de categorie A-aandelen.
Artikel 31

Stemrechten

Elk aandeel geeft in principe recht op één stem.
Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als
mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in
de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op een twintigste
gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid
in dienst genomen door de vennootschap.
Artikel 32

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en de vennoten die zulks wensen.
De afschiften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de
ondervoorzitter getekend.
Artikel 33

Uitstel algemene vergadering

Het bureau van de algemene vergadering (samengesteld volgens artikel 28 van de
statuten) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing betreffende de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Hoofdstuk VI: balans - winstverdeling
Artikel 34

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari
en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 35

Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de
bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de
algemene vergadering moeten worden overgelegd.
De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar een bijzonder verslag uit over de
wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het realiseren van haar
sociaal oogmerk. Dit verslag moet ondermeer aangeven dat de uitgaven inzake

investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om het
sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
Één maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de
documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot
(vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun
controleopdracht opstellen.
Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans,
de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en
commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de
vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 36

Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering zich uitspreken
over de bestemming van het saldo van de nettowinst:
1 minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve
en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
2 minstens tien percent wordt aangewend voor een beschikbare reserve, opgericht
teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen door hetzij
de huurprijs voor de eindgebruikers te drukken, hetzij door te investeren in
bijkomende aangepaste infrastructuur;
3 Het overblijvende saldo (maximum 85 %) kan worden uitbetaald als een dividend
op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de
aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot
erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling
van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van
Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft
gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren
tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
4 indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan het
bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen,
reserves en het eventuele dividend, aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar
rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan;
5 het eventuele overschot aan de vrije reserve.

Hoofdstuk VII: ontbinding - vereffening
Artikel 37

Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door
een beslissing van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van vier
vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel dient bovendien
goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig uitgebrachte
stemmen binnen de categorie A-aandelen.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar(s) wordt bepaald door
de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treedt(treden) pas in functie na
bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.
De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend
door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 38

Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de
eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 16.
Het overblijvende liquidatiesaldo krijgt een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit
bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.
De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 16.
In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te
betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk VII: diverse bepalingen
Artikel 39

Keuze van w oonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in
België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld
woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle
officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd
worden.
Artikel 40

Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden
schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid
invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

VII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen onder de
opschortende voorw aarde van neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank:
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank, datum w aarop de vennootschap volgens de
oprichtingsakte begint te w erken en eindigt op eenendertig december
tw eeduizend en elf.
2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het
w etboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te
bekrachtigen, w elke gesteld w erden voor de vennootschap in oprichting
vooraleer onderhavige vennoot schap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitw erking vanaf het verkrijgen door
onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de raad van bestuur alle nodige
machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die
noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap
van deze verbintenissen en overeenkomsten.
3. Zij beslissen het aantal bestuurders vast te stellen op negen, en
benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar:
Op voorstel van de aandeelhouders categorie A:
1.
*
2.
De heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart , (rijksregister
56.07.09-245.31), w onende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.
3.
De heer LEUS Ignace , (rijksregister * ), w onende te Reet,
Beekvelden 58.
4.
De heer TIMPERMAN Johan Eric, (rijksregister 57.03.29285.83), w onende te Zw evegem, Paridaanstraat 1.
5.
*
Op voorstel van de aandeelhouders categorie B:
1.
De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister 54.10.20193.23), w onende te Bilzen, Lenaarshof 5.
2.
Op voorstel van de aandeelhouders categorie C:
1.
Mevrouw VANBAEL Godelieva Virginia T., (rijksregister
58.11.07-222.87), w onende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat
12.
2.
4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt
dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is
krachtens het w etboek van vennootschappen een commissaris te
benoemen.
5. Zij beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
VIII. AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft
gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentw intig oktober
negentienhonderd vierendertig, verklaren de benoemde bestuurders, deze
functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen w erden
door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
IX. RAAD VAN BESTUUR
En dadelijk is de raad van bestuur in eerste vergadering bijeengekomen en
heeft de volgende benoemingen gedaan:
Als voorzitter:
*
Als ondervoorzitters:
*

*
Deze beslissing w ordt genomen onder de opschortende voorw aarde van
neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Recht van vijfennegentig euro (€ 95,00) betaald op aangifte door notaris
Ghislaine Eerdekens te Neerpelt .
IDENTITEITSVERKLARING
Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt dat de naam,
voornamen, datum en plaats van geboorte van de verschenen partijen
overeenstemmen met w ettelijk afgeleverde identiteitsbew ijzen.
De personen van w ie het rijksregisternummer in onderhavige akte vermeld
is, verklaren uitdrukkelijk toe te stemmen in de vermelding hiervan.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten erkennen ieder een ontw erp van onderhavige akte
ontvangen te hebben minst ens vijf w erkdagen voor het verlijden van
deze akte. Het ontw erp w erd verzonden op 25 februari 2011 .
2. Onderhavige akte w erd integraal voorgelezen voor w at betreft de
vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet
op het Notariaat, evenals de w ijzigingen die w erden aangebracht aan
het vooraf meegedeelde ontw erp van de akte.
3. De gehele akte w erd door mij, Notaris, ten behoeve van de
comparanten toegelicht.
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.
En na vervulling van alles w at hierboven staat, hebben de
comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

