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Ondernemingsnr : 0887.398.956
Benaming
(voluit) : PRO-GENGEBRUIKERSGROEP LIMBURG
(afgekort) : PGGGLIMBURG
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Emiel Van Dorenlaan 44
3600 Genk
België
Onderwerp akte : Ontslagen, Benoemingen,Wijziging statuten
Uittreksels uit de aktes :
Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)
De algemene vergadering van 23/02/2018, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten op volgende punten te wijzigen:

ARTIKEL 2 wordt gewijzigd als volgt:
De zetel van de vereniging is gevestigd te Emiel Van Dorenlaan 44, 3600 Genk en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Limburg.
ARTIKEL 26 wordt gewijzigd als volgt:
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve
leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen
binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden
op de veertigste dag na dit verzoek.
In ARTIKEL 27 en 28 worden de termen ‘werkdagen’ vervangen door ‘dagen’.
ARTIKEL 36 wordt gewijzigd als volgt:
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
Bij beslissing van 23/02/2018 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :
ORY Joseph, Kempenlaan 31, 3530 Houthalen-Helchteren, geboren op 04/02/1950, te Borgloon

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :
Gilisen Ivo Marie Joseph Jean Victor, Neremstraat 12, 3840 Borgloon, geboren op 16/08/1947, te Sint-Truiden
Joosten Boudewijn Jozef Maria, Peter Benoitstraat 48, 3500 Hasselt, geboren op 31/08/1950, te Overpelt
Klaps Luc Henri, Emiel Van Dorenlaan 44, 3600 Genk, geboren op 08/06/1958, te Hasselt
Ory Joseph, Markt 9, 3840 Borgloon, geboren op 04/02/1950, te Borgloon
Bevoegdheden van de raad van bestuur :
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De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft
eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden
toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd
door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk
acht.
Te Genk, op 23/02/2018,
Gilisen Ivo
Voorzitter
Neergelegd door Diesbecq Didier Roger, Lasthebber
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