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Wijziging der statuten van "Duikschool Albatros", V.Z.W. op 18 Feb 2006.

Tekst :
Wijziging der statuten van “Duikschool Albatros”, V.Z.W.

Bij beslissing van de  Algemene Vergadering op datum van 18 februari 2006, die beraadslaagd heeft overeenkomstig
de voorschriften van de “Wet betreffende de Verenigingen zonder Winstoogmerk”, worden de statuten gepubliceerd in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1980 onder nr. 7426/80, vernieuwd door de Algemene Vergadering
van 17 februari 2003 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2003-06-20 onder N.011105 als
volgt vernieuwd.

De Art. 1 tot en met Art. 29 worden geschrapt en vervangen door volgende tekst : STICHTERS - TITEL I. tot TITEL
VIII - Onderverdeeld in Art. 1. tot Art.  40.

STICHTERS

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad  van 17 juli 1980, N. 7426/80.
Michel Van Meel, rijkswachter, Sint-Maartensdal 5, bus 1131, te 3000 Leuven, Belg.
Emiel Pasmans, chauffeur, Stationstraat 209, te 3110 Rotselaar, Belg. †
Eddy Vos, scheikundige, Koetsiersweg 15, te 3202 Linden, Belg.
Eugeen Vanden Bak, automecanicien, Parkstraat 177, te 3000 Leuven, Belg.
Freddy Ver Poorten, uurwerkmaker, Engelenstraat 72, te 3070 Kortenberg, Belg.
Jean Veltmans, brouwersgast, Putsebaan 227, te 2850 Keerbergen, Belg.
Paul Boonen, geoloog, Celestijnenlaan 1361, te 3030 Heverlee, Belg.
Wordt een vereniging zonder winstgevend doel opgericht met als benaming “Duikschool Albatros”

STATUTEN

TITEL  I.  -  Benaming  -  Zetel

Art. 1.  De vereniging draagt als naam : “Duikschool Albatros, VZW” (Vereniging zonder winstoogmerk - VZW). Alle
stukken  (akten,  facturen,  aankondigingen,  orders,  bekendmakingen),  uitgaande  van  de  vereniging,  moeten  deze
benaming vermelden, alsook het hierna vermeld adres van de zetel van de vereniging.

Art. 2.  De zetel van de vereniging is gevestigd te B-3012 WILSELE, Aarschotsesteenweg 531 en ressorteert aldus
onder het gerechtelijk arrondissement 3000 LEUVEN. De overbrenging van de zetel naar een andere locatie maakt het
voorwerp uit van een beslissing van de Algemene Vergadering (A.V.).

TITEL  II.  -  Doel – Verbonden -  Duur

Art. 3.  De vereniging heeft tot doel : het initiëren, het beoefenen en het bevorderen van de watersport in al haar
vormen,  in het bijzonder de duiksport, zulks in de breedste zin van het woord. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel
waarvoor zij werd opgericht, in eigendom - of andere zakelijke rechten te verwerven.

Art. 4. De vereniging is verbonden aan de NEDERLANDSE LIGA VOOR ONDERWATERONDERZOEK EN SPORT
(NELOS) die op haar beurt verbonden is aan de BELGISCHE FEDERATIE VOOR ONDERWATERONDERZOEK EN
SPORT  (BEFOS),  welke  een  stichtend  lid  is  van  de  CONFEDERATION  MONDIALE  DES  ACTIVITES
SUBAQUATIQUES (CMAS), de wereldfederatie van onderwater activiteiten.

Art. 5.  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL  III.  -  Leden  -  Toetreding – Uittreding - Bijdragen  -  Verplichtingen.

Art. 6.  De leden moeten tenminste 14 jaar oud zijn. Het aantal leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen
dan negen. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur en na een medisch onderzoek dat de
geschiktheid  van de kandidaat  laat  blijken.  Een lid  dat voor  een periode,  langer  dan één volledig  kalenderjaar,  de
vereniging verlaat en zich nadien aansluit, wordt als een nieuw lid beschouwd.



Art. 7.Er zijn twee soorten leden:
1)“Effectieve leden” (gewone leden), van wie het minimum negen bedraagt. Hun rechten en plichten worden bepaald

door de wet, alsook door de hiernavolgende  statutaire bepalingen.
Om effectief lid te worden moet men :
1.Genieten van de volledige afwezigheid van verzet, uitgaande van de effectieve leden. Dit gebeurlijk verzet moet

schriftelijk en gemotiveerd aan de Voorzitter kenbaar gemaakt worden.
2.Aangenomen worden door de Raad van Bestuur.
3.Een door de Raad van  Bestuur bepaalde bijdragen betalen.
4.Zich gedragen naar alle wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze, die vervat zijn in een door de Raad van

Bestuur uitgevaardigd reglement van Inwendige Orde.
5.Meerderjarig zijn.
6.Één kalenderjaar lid zijn van de vereniging.
7.Als eerste lid aangesloten zijn (de NELOS bijdrage betalen via  “ALBATROS”, VZW).
Alle effectieve leden hebben stemrecht.
2)“Toegetreden leden”, overeenkomstig art.2ter van de VZW wet van wie de rechten en plichten bepaald worden

door de hierna volgende statutaire bepalingen.
Om toegetreden lid te worden moet men : 
1.Voldoen aan de eerste vier bepalingen betreffende effectieve leden.
2.Als minderjarige :  een schriftelijke toelating van de ouders of voogden van de minderjarige, aan de Raad van

Bestuur overhandigen. 
Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Toegetreden leden die voldoen aan alle voorwaarden voor effectieve

leden worden automatisch effectief lid.

Art.  8.  Personen  die  zich  op  één  of  andere  wijze  verdienstelijk  gemaakt  hebben  voor  de  vereniging  en  de
doelstellingen ondersteunen, kunnen door de Raad van Bestuur aangenomen worden als Erelid. Ereleden betalen geen
bijdragen en hebben geen stemrecht.

Art.  9.  Personen die lid zijn van de Federatie BEFOS -  FEBRAS via een andere duikvereniging en toch willen
deelnemen aan de activiteiten van de club, betalen een bijdrage bepaald door de Raad van Bestuur. Deze zogenaamde
“Tweede leden “ hebben geen stemrecht en worden beschouwd als toegetreden leden.

Art. 10. Een jaarlijks medisch onderzoek moet de geschiktheid  van de leden bewijzen. Leden die bij de jaarlijkse
hernieuwing van hun lidmaatschap tijdelijk medisch ongeschikt blijken, blijven mits betaling van hun lidgeld toch lid van
de vereniging. Leden minstens vijf jaar lid van de vereniging en die definitief  ongeschikt blijken, kunnen onder bepaalde
voorwaarden (opgelegd door de Raad van Bestuur) toch lid blijven. 

Art. 11.  De jaarlijkse bijdrage van de leden is variabel al naargelang de financiële behoefte van de vereniging en
wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd. De maximum bijdrage is vastgesteld op 250 EURO. De gebeurlijke
teruggave van bijdragen wordt eveneens bepaald door de Raad van Bestuur. De bijdragen mogen enkel in ontvangst
genomen worden door de penningmeester of de gevolmachtigde daartoe aangesteld. De gebeurlijke teruggave van de
bijdragen, zowel van de effectieve als toegetreden leden, worden eveneens bepaald door de Raad van Bestuur.

Art. 12.  Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Een lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht uit
de vereniging te treden. 

Art. 13.  Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt of onbekwaam wordt verklaard of
onder voorlopig bewind wordt gesteld, en eveneens zodra het lid aan de hierboven onder Art.7. gestelde voorwaarden
niet langer voldoet. 

Art. 14. Een lid dat uitdrukkelijk wenst uit de vereniging te treden dient zich te richten tot de Raad van Bestuur  en dit
per aangetekende schrijven.

Art. 15.  De uitsluiting van een lid, kan enkel bij beslissing van een (Bijzondere) Algemene Vergadering (agenda punt,
bepaling  en  naam  dient  in  de  uitnodiging  opgenomen),  en  met  twee/derde  meerderheid  der  aanwezige  of
vertegenwoordigde effectieve leden, en nadat het lid is gehoord door de Raad van Bestuur. Het lid dat zal uitgesloten
worden,  moet  worden  uitgenodigd  en  kan  in  principe  meestemmen  over  zijn  eigen  uitsluiting,  indien  het  lid  over
stemrecht beschikt. De onthoudingen tellen als negatieve stemmen.

Art. 16. Uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbende van een overleden lid, kunnen nooit aanspraak maken
op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit de teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of van
aanbrengsten of van andere prestaties terug vorderen.

Art. 17.  Elk lid ontvangt bij intrede een exemplaar van de “Statuten” en van een “Reglement Inwendige Orde”. De
regels en verplichtingen hierin opgelegd, moeten door de leden worden nageleefd.



TITEL  IV.  - Raad van Bestuur

Art. 18.   De vereniging wordt bestuurd door een Raad van  minstens drie en maximum negen Bestuurders.  Het
aantal  bestuurders moet  in elk geval  lager zijn dan het aantal  personen dat  effectief  lid is  van de vereniging.  De
bestuurders  dienen effectieve leden van de vereniging te  zijn.  Ze worden verkozen door  de leden van de A.V.,  bij
gewone meerderheid der stemmen (50% +1 stem). De stemming is altijd geheim en schriftelijk.

Hun mandaat duurt drie jaar. Hun mandaat eindigt bovendien bij overlijden, ontslag of uitsluiting.  Op het einde van
zijn mandaat is een bestuurder uittredend en herkiesbaar.

Kandidaturen voor een openstaande bestuursfunctie dienen bij de Voorzitter van de A.V. ingediend te worden vóór
de aanvang van A.V. Hij/zij die zich kandidaat stelt voor een functie in de Raad van Bestuur moet minstens één volledig
kalenderjaar aangesloten zijn als effectief lid van de vereniging.

Art. 19.   Indien het aantal leden van de Raad van Bestuur om welke reden ook zou verminderen, dan blijft de Raad
van Bestuur  geldig zijn  taken uitoefenen tot  de eerst volgende A.V. De bestuurder,  verkozen door  de aanblijvende
bestuurders ter vervanging van een weggevallen bestuurder, vervult diens mandaat tot de eerst volgende A.V.

Art. 20. De Raad van Bestuur kiest jaarlijks uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester; zij  zal tevens overgaan tot de verdeling van andere noodzakelijke functies. De toewijzing van deze
functies gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen en wordt toegewezen voor een periode van één jaar.

Art.  21.   De Raad van Bestuur oefent alle bevoegdheden uit  die door de wet  of door de statuten niet aan de
Algemene Vergadering  zijn  opgedragen.   De  Raad  van  Bestuur  bestuurt  de  vereniging  en  vertegenwoordigt  deze
gezamenlijk  bij  elke  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  handeling.   De  Raad  van  Bestuur  is  bevoegd  om  alle
handelingen van bestuur te verrichten, zowel op gebied van intern bestuur als op handelingen die nodig en nuttig kunnen
zijn ter verwezenlijking van het doel van de vereniging.  Zij zijn ook bevoegd voor het uitvaardigen van een Reglement
van Inwendige Orde.

Art.  22.    De  Raad  van  Bestuur  kan  eventueel  onder  zijn  leden  één  of  meerdere  waarnemende  bestuurders
aanduiden, die voor een bepaalde duur met het dagelijks bestuur worden belast.  Hun bevoegdheid zal worden bepaald
door de Raad van Bestuur.  Deze waarnemende bestuurders hebben echter geen stemrecht in de Raad van Bestuur.

Voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur  vallen, voor bijzondere opdrachten en voor deze waarvan de
waarden van 2.500 EURO te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door de handtekening van minstens twee
bestuurders.  Voor alle andere handelingen volstaat de handtekening van de bestuurder, onder wiens bevoegdheid die
handelingen vallen en nadat zij hiervoor door de Raad van Bestuur werden gemachtigd.

Art.  23.   Onverminderd  het  gezamenlijk  optreden  van  de  Raad  van  Bestuur  kan  de  Raad  van  Bestuur  de
bevoegdheid  om  de  vereniging   extern  te  vertegenwoordigen  opdragen  aan  een  beperkt  aantal  bestuurders.
Desgevallend benoemt de Raad van Bestuur daartoe de noodzakelijke bestuurder(s).

Art. 24.   De Raad van Bestuur vergadert minstens één maal per trimester op uitnodiging van de Voorzitter of op
verzoek van twee bestuurders, per gewone brief  of  per e-mail.   De Raad van Bestuur vergadert  als een collegiaal
orgaan.  De Voorzitter stelt een agenda op aan de hand van toegekomen agenda punten per post of e-mail.  Deze
dienen ten laatste de dag vóór de vergadering in het bezit te zijn van de Voorzitter van de vergadering. Deze overhandigt
op de bestuur vergadering aan alle bestuurders de samengevoegde agenda punten.  De beslissingen worden genomen
bij eenvoudige meerderheid en zijn slechts geldig bij aanwezigheid van de helft der leden.  Bij staking (gelijkheid) van
stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid de stem van zijn vervanger doorslaggevend.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de Onder Voorzitter of de oudste aanwezige
Bestuurder.

Van elke Bestuursvergadering wordt een verslag opgemaakt. De opgemaakte notulen worden door de secretaris
bijgehouden in een daartoe bestemd register en na goedkeuring in de eerst volgende vergadering , ondertekend door de
aanwezige bestuurders.

Art.  25.    Elk jaar stelt  de Raad van Bestuur de rekening op van het  afgelopen boekjaar gelijklopend met het
burgerlijk jaar (1 januari tot 31 december) en maakt zij een begroting op voor het komend werkjaar.  Beiden worden
onderworpen aan de goedkeuring van de A.V.

TITEL  V.  -  Algemene Vergadering  (A.V.)

Art. 26.   De A.V. is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of
bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of een afgevaardigde (Bestuurder).  

Haar besluiten zijn bindend voor alle leden, zowel effectieve als toegetreden leden.

Art. 27.   Elk effectief lid heeft  stemrecht en beschikt over één stem.  Elk effectief lid kan zich door een ander
effectief lid laten vertegenwoordigen op de A.V. bij wijze van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één
lastgever  vertegenwoordigen. 



 
Art. 28.  De A.V. bezit alle bevoegdheden die de wet van 27 Juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 Mei 2002 en de

wet  van  18  Januari  2003  betreffende  de  “Verenigingen  zonder  Winstoogmerk”  haar  hebben  toegekend.   Tot  de
uitsluitende bevoegdheid van de A.V. behoren :

-de wijziging van de statuten;
-de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
-de benoeming en de afzetting van de controleurs van de rekeningen en het materiaal;
-de kwijting aan de bestuurders en controleurs;
-de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
-de ontbinding van de vereniging;
-de uitsluiting van een lid;
-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
-de overbrenging van de Zetel naar een andere locatie;
-alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art.  29.   De A.V. wordt  minstens éénmaal per jaar,  binnen de zes maanden na het  afsluiten van het  boekjaar
samengeroepen door de Raad van Bestuur en verder telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
Eveneens moet  de Raad van  Bestuur  de  A.V.  samenroepen,  wanneer  één  vijfde  van  de effectieve  leden  daarom
verzoekt, zoals dit blijkt uit het laatst ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, en wel binnen één
maand na het indienen van het schriftelijk verzoek bij de Raad van Bestuur. 

 
Art. 30.  De uitnodiging voor de A.V. met bijgevoegde dagorde, de plaats, de dag en het uur van de vergadering ,

wordt verstuurd door de secretaris per gewone post of digitaal  per e-mail, ten minste acht dagen voor de A.V.  De
oproeping tot een Algemene vergadering wordt gedaan onder handtekening van de Voorzitter of van twee Bestuurders.
De bijgevoegde agenda is opgemaakt door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk en ondertekend wordt
voorgedragen  door één twintigste van de effectieve leden, zoals dit blijkt  uit het laatst ter  griffie van de bevoegde
rechtbank neergelegde ledenregister,  moet op de agenda worden geplaatst.  Onderwerpen die niet op de agenda staan,
kunnen niet ter stemming gebracht worden.

Art. 31.Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  Bij staking (gelijkheid) van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden
leden.

Tot de wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld en indien
twee derden van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit quorum niet bereikt,
dan  zal  een  tweede  vergadering  worden  samengeroepen  die  geldig  kan  beraadslagen  en  besluiten,  alsook  de
wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Deze tweede vergadering
mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. Voor elke wijziging van de
statuten is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op
de tweede vergadering.

Een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vereniging kunnen enkel aangenomen worden
met een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Art. 32.De notulen van elke A.V. opgenomen door de secretaris (of andere bestuurder) en goedgekeurd door de
Raad van Bestuur en tevens ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van de vergadering en door de leden die
dit  wensen;  zijn  ter  inzage beschikbaar op de zetel  van de vereniging in  een bijgehouden register.   Afschriften of
uittreksels worden door de Raad van Bestuur en de secretaris ondertekend.  Elk lid ontvangt een verslag.

Art. 33.Art 26novies van de VZW - wet vereist dat de Raad van Bestuur binnen één maand na de A.V. een afschrift
neerlegt  ter  griffie  van  de  bevoegde  rechtbank  van  het  geactualiseerd  ledenregister  en  de  jaarrekening.
Bestuurswijzigingen, statutenwijzigingen en beslissingen over ontbinding en vereffening moeten via dezelfde griffie bij
uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

TITEL  VI.  - Rekening en Begroting

Art. 34.Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met het kalenderjaar.  Na elk boekjaar worden door de Raad
van Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en een staat van ontvangsten en uitgaven
opgesteld,  alsmede de begroting  voor  het  volgend  jaar.  Zij  worden binnen de zes maand na de afsluiting  aan de
goedkeuring van de A.V. onderworpen. 

Art. 35.Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet bij wijze van dividenden aan de leden
uitgekeerd worden.

Art. 36.De Algemene Vergadering zal ieder jaar één of meerdere controleurs, afgevaardigden der effectieve leden
aanstellen  ter  controle  en  nazicht  van  de  rekeningen,  de  boekhouding,  de  bezittingen  en  de  begroting   van  de
vereniging.  Deze controleurs zullen hiervan verslag uitbrengen op de jaarlijkse A.V.



Art. 37.  De jaarrekening wordt door de Raad van Bestuur binnen één maand na de vergadering op de griffie van de
bevoegde rechtbank neergelegd, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

TITEL  VII.  -  Ontbinding en vereffening

Art.  38.   De vereniging wordt  niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid,  in zoverre het aantal
effectieve leden daardoor niet minder dan negen bedraagt.

Tot ontbinding van de vereniging kan slecht besloten worden door de A.V. overeenkomstig Art. 28. van onderhavige
statuten, ofwel door een gerechtelijke beslissing.  Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de A.V., en bij gebreke
daarvan door de bevoegde rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze
van de tegeldemaking der goederen en van de vereffening der schulden vastgesteld. 

Art. 39.Ingeval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan een vereniging
met een belangenloze doelstelling, namelijk : aan een Vereniging zonder winstoogmerk met hetzelfde maatschappelijk
doel als deze vereniging.

Art. 40. Aangelegenheden waarin in onderhavige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de wet van 27 juni
1921 betreffende  de VZW’s, gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 18 januari 2003. 

Bovenstaande gecoördineerde statutenwijziging werd aangenomen door de Algemene Vergadering van 
18 februari 2006.

TITEL  VIII. - RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN -  ONTSLAG(NEMINGEN)

1. RAAD VAN BESTUUR (geactualiseerd  per 10 feb 2007)

1) Bestuurder-Voorzitter : Machiels Patrick, Aarschotsestwg 428, 3012 Wilsele, Belg, 
    Rijksregister N° 570805 311 16  Benoemd op de A.V.  van : 21/01/1995

2) Bestuurder-Ondervoorzitter : Verhoeven Roel, Gemeentestraat 59, 3210 Linden, Belg, 
    Rijksregister N° 730509 233 95  Benoemd op de A.V.  van : 21/01/1995

3) Bestuurder-Penningmeester : Vandenbranden Jurgen, Mimosalaan 3, 1820 Steenokkerzeel, Belg, 
   Rijksregister N° 710527 143 88  Benoemd op de A.V. van : 18/01/2003

4) Bestuurder-Secretaris : Lamproye Patrick, Rijmenamsestwg. 136, 3150 Haacht, Belg, 
    Rijksregisternummer N° 610406 121 38  Benoemd op  de A.V. van : 16/01/1993

5) Bestuurder-Materiaalmeester : Hemeleers Hendrik, Mechelsebaan 76, 3140 Keerbergen.
    Rijksregister N° 500222 369 35  Benoemd op de A.V.  van : 18 Feb 2006

6) Bestuurder-Feestcomité : Provoost Dirk, Predikherenberg, 3010 KESSEL-LO, Belg,
    Rijksregister N° 780925 377 89    Benoemd op de A.V. van : 18 Feb 2006

2. BENOEMINGEN

1) De A.V. van 10 Feb 2007 heeft bij éénparigheid der stemmen volgende personen voor een nieuw
    mandaat benoemd tot Bestuurder (voor een periode van drie jaar) :
1. Bestuurder-Voorzitter : Machiels Patrick, Aarschotsestwg 428, 3012 Wilsele, Belg, 
    Rijksregister N° 570805 311 16  Benoemd op de A.V.  van : 21/01/1995

2. Bestuurder-Ondervoorzitter : Verhoeven Roel, Gemeentestraat 59, 3210 Linden, Belg, 
    Rijksregister N° 730509 233 95  Benoemd op de A.V.  van : 21/01/1995

2) De A.V. van 10 Feb 2007 heeft bij éénparigheid der stemmen volgende persoon benoemd tot
    Bestuurder voor een eerste mandaat (voor een periode van drie jaar) :
1. Bestuurder-Feestcomité : Deferm Ronny, Overstraat 40 30120 Veltem-Beisem, Belg, 
    Rijksregisternummer N° 600506 447 86

3. ONTSLAG(NEMINGEN)



1) De statutaire algemene vergadering van ALBATROS, V.Z.W. samengekomen te WILSELE, op 10
    Februari 2007, heeft het ontslag aanvaard van volgende Bestuurder :  

2. Bestuurder-Feestcomité : Simar Marc, Neervelpsestraat 2 3370 Boutersem, Belg, 
    Rijksregister N° 690928 143 44

Voor gelijkvormig afschrift,

Getekend : Machiels Patrick - Voorzitter                                              Lamproye Patrick - Secretaris


