
Art. 34. Le président ou le secrétaire général est délégué pour
signer, au nom de l’association, la déclaration annuelle de propriété
requise par l’article 47 de la loi.
Art. 35. Le 31 décembre de chaque année les livres sont arrêtés

et l’exercice clôturé.
Le conseil d’administration dresse l’inventaire, le bilan et le

compte des recettes et dépenses.
Art. 36. L’excédent favorable des comptes est versé à la réserve.

TITRE V. — Règlement d’ordre intérieur
Art. 37. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par

le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifica-
tions à ce règlement pourront être apportées par une assemblée
générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou
représentés.

TITRE VI. — Dissolution
Art. 38. La dissolution de l’association ne peut être prononcée

que par l’assemblée générale. Il faut que les deux tiers de ses
membres soient présents. Si cette condition n’est pas remplie, une
seconde assemblée générale pourra être convoquée, qui délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Aucune décision ne peut valablement être adoptée que si elle est

votée à la majorité des deux tiers des membres présents.
Toute décision relative à la dissolution, prise par une assemblée

ne réunissant pas les deux tiers des membres de l’association, doit
être soumise à l’homologation du tribunal civil.
Art. 39. En cas de dissolution volontaire de l’association,

l’assemblée générale qui la prononce détermine la destination des
biens de l’association dissoute. Toutefois, l’attribution de l’actif,
après paiement de toutes dettes, devra être affectée de préférence à
une œuvre similaire.
Il en est de même, en cas de dissolution judiciaire; celle-ci est

suivie d’une assemblée générale des associés convoqués par le
liquidateur.

TITRE VII. — Publication
Art. 40. Le conseil d’administration veille aux publications

requises par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921.

TITRE VIII. — Nominations
Pour la première fois, sont nommés à l’unanimité des membres

soussignés administrateurs :
M. E. Bajart, M. R. Arnhem, M. P. Boogaerts, M. A. Pensis,

Mme M. Amand.
Ceux-ci, séance tenante, élisent comme :
Président : M. E. Bajart.
Vice-président : M. R. Arnhem
Secrétaire général : Mme M. Amand.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1998.
(Signé) E. Bajart; R. Arnhem; P. Boogaerts; J. Simonet; M. Amand;

A. Pensis; A. Wielemans; SPRA Veeweyde a.s.b.l.

N. 1095 (67772)
Fédération des Associations de Chasseurs

de l’Union européenne, en abrégé : « F.A.C.E. »,
association internationale

Rue Frédéric Pelletier 82
1030 Bruxelles

Numéro d’identification : 11284/78

NOMINATIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée générale de la Fédération des Associations de Chas-

seurs de l’Union européenne, en abrégé : « F.A.C.E. », association
internationale, réunie à Lisbonne le 18 septembre 1998, a procédé à
la nomination des nouveaux membres délégués et membres
suppléants du comité de direction pour le mandat en cours.

Sont nommés :
Finlande : Juha-Pekka Ripatti (suppléant).
Irlande : Peter Kelliher (suppléant).
Luxembourg : Patrick Weinacht (suppléant).
Portugal : Arménio Lança (délégué).
Royaume-Uni : John Gardiner (suppléant).

Pour copie conforme :
(Signé) Y. Lecocq, (Signé) P. Misselbrook,
secrétaire. président.

N. 1096 (68007 — 73588P)
Limburgse Preventieve Gezondheidsraad

3500 Hasselt

Identificatienummer : 1096/99

STATUTEN

De ondergetekenden,
Lisette Bergmans, provinciaal afdelingshoofd Limburg Kind en

Gezin, Meeuwerkiezel 11, 3960 Bree;
Chris Bloemen, maatschappelijk werkster, Windmolenstraat 70,

bus 7, 3500 Hasselt;
Patrick Carnotensis, bediende, Opleeuwstraat 16A,

3840 Borgloon;
Marleen Dendas, arts, Schuttersstraat 16, 3511 Hasselt;
Benny Fourier, maatschappelijk assistent, Kreelovenstraat 32,

3840 Borgloon;
Jean-Paul Lavigne, gedeputeerde Provincie Limburg, Tongerse-

steenweg 15, 3800 Sint-Truiden;
Raymond Polus, bediende, Arkenstraat 84, 3512 Stevoort;
Herman Reynders, adjunct-secretaris De Voorzorg, Kruisheren-

laan 9, 3500 Hasselt;
Marina Similon, tandarts, Kuringersteenweg 163, 3500 Hasselt;
Tony Swinnen, huisarts, Ringlaan 66, 3550 Heusden-Zolder;
Lucien Thoné, huisarts, Runxtersteenweg 87, 3500 Hasselt;
Christine Tielemans, arts, Kermtstraat 88, 3510 Hasselt;
Guido Vaes, huisarts, Zilverstraat 6, 3840 Borgloon;
Bart Van Brabandt, ambtenaar, Vredestraat 5, 3920 Lommel;
Marcel Vanhex, maatschappelijk werker, Paggestraat 53,

3500 Hasselt;
Jan Vinck, gewoon hoogleraar, Termeredellelaan 8, 3020 Winksele;
Dirk Vos, apotheker, Vrijwilligersplein 8, 3500 Hasselt,

allen van Belgische nationaliteit zijn overeengekomen een vereni-
ging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten de
volgende zijn.

HOOFDSTUK I. — Benaming, doelstelling, zetel, duur.

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd Limburgse Preventieve
Gezondheidsraad v.z.w.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
te Hasselt, Provinciaal Gezondheidscentrum, Stadsomvaart 9,
3500 Hasselt of op iedere andere plaats door de raad van beheer
aan te wijzen.

Art. 3. De vereniging is opgericht naar aanleiding van het besluit
van 19 december 1997 van de Vlaamse regering tot wijziging van
het besluit van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie.

Art. 4. De Limburgse Preventieve Gezondheidsraad heeft de
doelstelling om het Vlaamse preventiebeleid op Provinciaal niveau
te ondersteunen en te coördineren.
Zo staat de Limburgse Preventieve Gezondheidsraad in voor :
Het initiatief nemen tot het opstarten van de LOGO’s;
De organisatie van begeleiding, overleg en ondersteuning van de

LOGO’s;
De begeleiding en coördinatie van initiatieven en projecten die in

Limburg worden georganiseerd gericht op de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen;
De voorbereiding van een meerjarenplanning van preventiebeleid

op Provinciaal niveau en begeleiding van de uitwerking op logo- of
lokaal niveau;
Bevordering van samenwerking en coördinatie van preventie-

initiatieven vanuit de verschillende organisaties, diensten en instel-
lingen actief in Limburg;
De voorbereiding en begeleiding van gezondheidsinitiatieven

naar bijzondere groepen;
De adviesverlening aan de Bestendige Deputatie mbt. het te

voeren Provinciaal preventiebeleid.
De vereniging mag alle initiatieven nemen die tot de verwezen-

lijking van haar doelstellingen, in zijn ruime betekenis kunnen
bijdragen.

Art. 5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan
te allen tijde worden ontbonden op de wijze en onder de voor-
waarden door de wet en deze statuten bepaald.
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HOOFDSTUK II. — Leden, aanvaarding, bijdragen,
verantwoordelijkheid, ontslag, uitsluiting

Art. 6. De vereniging heeft effectieve en waarnemende leden.
Alleen effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergade-
ring. De vereniging telt minstens drie effectieve leden.

Alle effectieve leden worden afgevaardigd door hetzij :

Het Provinciebestuur Limburg De LOGO’s met werking in
Limburg Diensten, organisaties en instellingen en overlegplatforms
actief op het domein van de ziektepreventie en gezondheids-
promotie in Limburg.

De ondertekenende oprichters zijn de eerste effectieve leden;

De raad van beheer kan personen omwille van hun specifieke
deskundigheid als effectieve leden opnemen in de vereniging.

Naast de effectieve leden kunnen ook waarnemende leden parti-
ciperen aan de v.z.w. Om lid te worden richt men een schriftelijk
verzoek aan de voorzitter van de raad van beheer. Over de toelating
van de leden wordt soeverein beslist door de raad van beheer. De
effectieve en waarnemende leden zijn in geen geval aansprakelijk
voor de door de vereniging aangegane verbintenis.

Art. 7. leder lid kan ontslag nemen door schriftelijke opzegging
bij de voorzitter van de raad van beheer. Tot uitsluiting van een lid
kan slechts worden besloten door de algemene vergadering bij
twee- derde meerderheid van de stemmen.

Het lidmaatschap neemt tevens een einde bij :

Overlijden of rechtsonbekwaamheid

Intrekking van het mandaat door de organisatie of het orgaan dat
het lid heeft afgevaardigd.

Het verlies van de hoedanigheid uit hoofde waarvan het lid in de
vereniging zetelt.

Binnen de zes maanden na het beëindigen van het lidmaatschap,
duidt de organisatie die het lid vertegenwoordigt een vervanger
aan.

De ontslagnemende of uitgesloten leden en hun eventuele rechts-
opvolgers kunnen geen aanspraak doen gelden op het vermogen
van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van
gedane inbrengen of schenkingen of van enige andere prestatie
vorderen. Zij kunnen evenmin opgave van de rekeningen, verzege-
ling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een
inventaris eisen.

In de vervanging van de afgevaardigden van de Provincie
Limburg dient te worden voorzien binnen de zes maanden of zo
spoedig mogelijk na de vernieuwing van de Provincieraad na
verkiezing. Zij beëindigen het mandaat van hun voorganger.

Art. 8. Leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

HOOFDSTUK III. — Raad van Beheer

Art. 9. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer,
samengesteld uit hoogstens 26 leden, die door de algemene verga-
dering uit haar midden worden benoemd voor een termijn van vier
jaar en die te allen tijde door haar herroepbaar zijn. Een beheerder
kan op ieder ogenblik via aangetekend schrijven, gericht aan de
voorzitter ontslag nemen. Ontslagnemende beheerders zijn evenwel
verplicht de continuı̈teit van hun mandaat waar te nemen totdat in
hun vervanging is voorzien. De uittredende beheerders zijn
herverkiesbaar.

De raad van beheer is samengesteld uit hoogstens :

Drie leden vertegenwoordigers van de gekende centra voor huis-
artsennavorming, afgevaardigd door de v.z.w. Limburgse Huis-
artsen.

Eén lid, vertegenwoordiger van de apothekers, afgevaardigd door
het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond.

Eén lid vertegenwoordiger van de tandartsen, afgevaardigd door
de Koninklijke Limburgse Tandartsenvereniging.

Twee leden vertegenwoordigers van PMS en MST, waarvan één
afgevaardigd door de PMS/MST-centra van het Gemeenschaps-
onderwijs en één afgevaardigd door de Vereniging van Limburgse
Gezondheidscentra v.z.w.

Vijf leden vertegenwoordigers van de Provinciale Mutualiteits-
verbonden Limburg, waarvan telkens één lid afgevaardigd door de
verschillende mutualiteitsverbonden met een werking in Limburg.

Eén lid, vertegenwoordiger van Kind en Gezin.
Eén lid vertegenwoordiger van de beroepsverenigingen van

medische en paramedische professionelen, afgevaardigd door de
v.z.w.. Listel.
Eén lid afgevaardigd door de v.z.w.. SPIL.
Eén lid afgevaardigd door de v.z.w.. LIKAS.
Eén lid afgevaardigd door het Limburgs Platform Verslaving.
Eén lid afgevaardigd door de v.z.w.. LOA.
Eén lid afgevaardigd door het LUC.
Eén lid, afgevaardigd door de LOGO Noord-Limburg.
Eén lid, afgevaardigd door de LOGO Zuid-Limburg.
Eén lid, afgevaardigd door de LOGO West-Limburg.
Eén lid, afgevaardigd door de LOGO Midden-Limburg.
Eén lid, afgevaardigd door de LOGO Maasland.
Twee leden, afgevaardigd door de Provincie Limburg, met name

het lid van de Bestendige Deputatie dat de volksgezondheid onder
zijn bevoegdheid heeft en de ambtenaar van de provincie die
verantwoordelijk is voor volksgezondheid.

Art. 10. De raad van beheer kan zich te allen tijde laten bijstaan
door specialisten of technici, of door welke consulenten ook, wiens
advies hij wenst in te winnen. Minimaal één medewerker van de
v.z.w. Limburgse Preventieve Gezondheidsraad neemt deel aan de
vergaderingen van de raad van beheer. Hij/zij staat in voor de
voorbereiding van de notulen.

Art. 11. Wanneer een mandaathouder het lidmaatschap van een
vereniging verliest, welke ook de oorzaak is, verliest hij/zij tevens
het mandaat in de algemene vergadering en de raad van beheer.

Art. 12. Onder haar leden benoemd de raad van beheer een
voorzitter, twee ondervoorzitters en een secretaris-penningmeester.
De mandaten worden als volgt verdeeld.
De gedeputeerde voor volksgezondheid is ambtshalve voorzitter.

Eén van de drie vertegenwoordigers van de huisartsen is eerste
ondervoorzitter. De afgevaardigde van het LUC is tweede onder-
voorzitter. De verantwoordelijke ambtenaar volksgezondheid is
secretaris-penningmeester. Samen met de afgevaardigden van de
vijf LOGO’s vormen zij het dagelijks bestuur van de vereniging.

Art. 13. De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, of
indien deze verhinderd is door de eerste ondervoorzitter, of indien
beiden verhinderd zijn door de tweede ondervoorzitter, of op
schriftelijke vraag van zeven leden van de raad van beheer.
De agenda van de vergaderingen wordt voorbereid door het

dagelijks bestuur van de vereniging. Leden van de raad van beheer
die agendapunten willen voordragen melden dit schriftelijk tot ten
laatste vijf werkdagen vóór de aanvang van de vergadering bij de
secretaris van de vereniging. Deze punten worden als bijkomende
besprekingspunten op de agenda opgenomen. Besprekingspunten
die niet op de agenda voorkomen worden niet besproken, maar
verschoven naar de volgende vergaderingen van de raad van
beheer.

Art. 14. De Raad kan geldig beraadslagen indien ten minste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit
getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen-
geroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke beheerder kan hoog-
stens één ander lid van de raad van beheer vertegenwoordigen, mits
schriftelijke volmacht. De stemming geschiedt bij handopsteking.
Indien het gaat om personen is de stemming geheim. De raad van
beheer beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. De beraadsla-
gingen van de raad worden vastgelegd in notulen die worden
ondertekend door de voorzitter en de eerste ondervoorzitter.

Art. 15. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging in
en buiten rechte. De raad heeft de volle bevoegdheid voor het
stellen van alle daden van beheer. De raad bezit bovendien de meest
uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van daden van beschik-
king. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of
door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorge-
houden, vallen onder de bevoegdheid van de raad.
De raad van beheer mag in die zin alle roerende en onroerende

handelingen stellen, lenen en ontlenen, alle handels- en bankverich-
tingen stellen, in één woord, de vereniging op de meest uitgebreide
wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden. De raad treedt
tevens op als eiser of verweerder in alle rechtsgeldingen en beslist
over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. Voor hande-
lingen die betrekking hebben op bedragen lager dan 50 000 frank
wordt de vereniging geldig verbonden door de handtekening van
de secretaris-penningmeester. Voor handelingen boven dit bedrag
is de handtekening van de voorzitter vereist.
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De raad van beheer kan onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere
van haar leden of aan derden.

Art. 16. De raad van beheer richt deze werkgroepen op die nodig
geacht worden om de doelstellingen van de vereniging mee te
helpen realiseren.
De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die deze

nuttig oordeelt en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.
Art. 17. De leden van de vereniging genieten geen bezoldiging.

Zij kunnen evenwel een onkostenvergoeding toegekend krijgen.
Voor bijzondere opdrachten is de raad van beheer bevoegd om een
vergoeding toe te kennen.

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergadering.
Art. 18. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden

en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of
zo deze verhinderd is door de eerste ondervoorzitter, of zo ook deze
verhinderd is door de tweede ondervoorzitter. Indien ook deze belet
is door de oudste van de aanwezige beheerders.
Op de algemene vergadering worden alle leden uitgenodigd. De

agenda wordt hen samen met de uitnodiging verstuurd. Notulen
van de vergadering worden gestuurd naar alle effectieve en waar-
nemende leden. De verslagen worden geklasseerd op het secreta-
riaat van de vereniging.
Art. 19. De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit

bepaald in de wet van 27 juni 1921. De uitspraken van de algemene
vergadering zijn bepalend voor de werking van de raad van beheer.
De algemene vergadering is bevoegd inzake :
a) statutenwijziging;
b) afzetting en benoeming van beheerders;
c) goedkeuring van begroting en rekeningen;
d) voorbereiding van de jaarwerking en goedkeuren van het

werkingsverslag;
e) het vrijwillig ontbinden van de vereniging.
Art. 20. De algemene vergadering is geldig samengesteld, indien

minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoor-
digd is. Een lid kan zich echter door een ander lid van de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen mits schriftelijke volmacht.
Een lid kan evenwel slechts één lid vertegenwoordigen.
Art. 21. De agenda van de algemene vergadering wordt voorbe-

reid door de raad van beheer van de vereniging. Indien voorge-
dragen door 1/20 van de leden van de algemene vergadering
worden bijkomende besprekingspunten op de agenda opgenomen.
Deze voordracht is mogelijk tot ten laatste vijf werkdagen voor de
vergadering en dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de
vereniging. Deze punten worden als bijkomende agendapunten op
de agenda opgenomen. Besprekingspunten die niet op de agenda
voorkomen worden niet besproken, maar op de agenda van de
volgende algemene vergadering geplaatst.
Art. 22. Tenzij in de wet of in deze statuten anders bepaald,

worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stem-
m en.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien

die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derde van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt
dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor de statuuts-
wijziging is een meerderheid van twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergade-
ring. Wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met
eenparigheid van stemmen.
Art. 23. Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene verga-

dering gehouden voor het goedkeuren van de rekening van het
afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar. Zij heeft plaats
zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar, en uiterlijk in de
maand mei.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden

telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval
wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom verzoekt. In dit
geval wordt de buitengewone algemene vergadering opgeroepen
binnen de maand na de datum van de aanvraag. Van de algemene
vergaderingen worden verslagen opgemaakt, die op het secretariaat
ter inzage liggen van alle leden.
Art. 24. De hoedanigheid van een lid van de algemene vergade-

ring en van de daaruit voortvloeiende functies in de vereniging
vervalt, wanneer de mandaathouder de hoedanigheid verliest op
grond waarvan hij tot lid van de vereniging werd aangenomen.

HOOFDSTUK V. — Jaarrekeningen, balansen
Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Reke-

ningen en begrotingen worden door de raad van beheer voorbereid
en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting van de

v.z.w. tot 31 december van het oprichtingsjaar.

HOOFDSTUK VI. — Ontbinding, vereffening
Art. 26. Bij vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering

twee vereffenaars aanstellen en zal hun bevoegheid bepalen.
Art. 27. Bij iedere vrijwillige of gerechterlijke ontbinding die zich

voordoet op welk ogenblik en om welke reden ook, zal het netto-
actief van de ontbonden vereniging besteed worden aan een vereni-
ging of bestuur, door de algemene vergadering aan te wijzen.

HOOFDSTUK VII. — Toepassing van de statuten.
Art. 28. Door het aanvaarden van de statuten verbinden de leden

zich tot naleving ervan.
Art. 29. Aangelegenheden die door deze statuten niet geregeld

zijn, worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni
1921 geregeld.
Aldus opgemaakt in 18 exemplaren te Hasselt op 30 oktober 1998.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 1097 (67713)
Œuvres scolaires communales de Mons-lez-Liège

4400 Flémalle
Numéro d’identification : 393/35

MODIFICATION AUX STATUTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le comité des Œuvres scolaires de Mons-lez-Liège réuni en
assemblée ce 12 octobre 1998, décide de modifier l’article 5 des
statuts, comme suit :
Article 5. A dater du 12 octobre 1998, l’association se composera

d’au moins sept membres.
Le comité a formé son bureau comme suit :

Président : Bricteux, André.
Vice-président : Géradon, Georges.
Secrétaire : Renard, Thierry.
Secrétaire adjoint : De Craecker, Pascal.
Trésorière : Huskin, Simone.
Trésorière adjointe : Delrez, Marie-France.
Sont désignés en qualité de commissaires au contrôle des

comptes : Doncel, Jean-Marie; Lhoest, Henri; Pirotte, Jean-Claude.
Le secrétaire,

(signé) M. Renard.

N. 1098 (67409 — 73336P)
« Belgian Confederation of Junior Enterprises »,

en abrégé : « BCJE »

Rue Ulens 82
1080 Bruxelles

Numéro d’identification : 1098/99

STATUTS

Les soussignés :
1. EAAConsult, société coopérative à finalité sociale, dont le siège

social est établi boulevard du Rectorat 7, 4000 Liège.
Constituée en date du 31 juillet 1991, dont les statuts furent

publiés aux annexes au Moniteur belge du 11 juillet 1991, sous le
numéro 368.
Représentée par Alexis Jaworski, président, et David Widart,

administrateur.
2. IAG Junior Conseil, a.s.b.l., dont le siège est établi à

1348 Louvain-la-Neuve.
Constituée en date du 10 septembre 1992, dont les statuts furent

publiés aux annexes auMoniteur belge du 12 novembre 1992, sous le
numéro 19499/92.
Représentée par Denis Moreau, président, et Olivier Olbrechts,

secrétaire.
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