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TITEL I. -- Naam en zetel 
 

Art. 1  De naam van de vereniging is : Belgian Respiratory Society, afgekort "BeRS".  
 

Art. 2  De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 
het volgende adres: c/o REGUS CENTRE – Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel  
Zij kan alleen worden overgedragen door de Algemene Vergadering onder de voorwaarden die zijn vastgesteld voor een herziening van de 
statuten.  
Het adres van zijn website is www.belgianrespiratorysociety.be of www.bers.be en zijn emailadres is info@bers.be.  
 

 
TITEL II. - Doel, doelstelling en duur 

 
Art. 3   Het doel van de vereniging is de studie en verspreiding van wetenschappelijke kennis (medisch, paramedisch, 
farmaceutisch, onderzoek, ...) die direct of indirect verband houdt met het ademhalingsstelsel of met longaandoeningen. Het heeft ook tot 
doel de gezondheid op hetzelfde gebied te bevorderen.  
 

 Zij streeft dit doel na door acties uit te voeren die : 
-    om fundamenteel en klinisch onderzoek in de pneumologie te bevorderen;  
-    het verzamelen, evalueren en verspreiden van wetenschappelijke kennis over hygiëne en aandoeningen van de luchtwegen; 
-    het aanmoedigen en ondersteunen van basis- en voortgezette opleiding in pneumologie; 
-    het aanmoedigen en organiseren van het bijeenbrengen van artsen, onderzoekers en, meer in het algemeen, van alle wetenschappers 
die in de sector werkzaam zijn; 
- in het algemeen, om pneumologie als medisch specialisme te ondersteunen en te bevorderen; 
- om de gezondheid van de luchtwegen te bevorderen; 
-    betrekkingen met de bevoegde overheidsinstanties te onderhouden en te ontwikkelen. 
 
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de vereniging alle materiële of financiële steun of bijdragen ontvangen van publiek- of 
privaatrechtelijke rechtspersonen of personen. De op deze wijze ingezamelde gelden en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt 
voor de verwezenlijking van het sociale doel.  

 
De vereniging kan bijstand verlenen en belangstelling tonen voor alle activiteiten die met haar doel overeenstemmen.  
 

 
Art. 4   De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd, maar kan te allen tijde worden ontbonden. 

 
 
TITEL III. - Leden 

 
Art. 5   De vereniging bestaat uit gewone leden en buitengewone leden. 
 
Het minimumaantal gewone leden is vastgesteld op acht. 
 

Alleen de effectieve leden genieten alle rechten die door de wet en deze statuten aan de leden worden toegekend.  

 
De volgende leden zijn volwaardig lid: 
- Natuurlijke personen die belangstelling hebben voor het doel van de vereniging en zich ertoe verbinden haar statuten na te leven, die 
houder zijn van een medisch diploma van een Belgische universiteit of die een master- of bachelordiploma in de geneeskunde of een 
aanverwante discipline hebben behaald, voor zover zij in deze hoedanigheid door de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid, worden 
toegelaten. 

- natuurlijke of rechtspersonen die belang stellen in het doel van de vereniging en zich ertoe verbinden de statuten na te leven op 
voorwaarde dat zij in die hoedanigheid worden toegelaten door de Raad van Bestuur, die bij gewone meerderheid beslist. 
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De volgende leden zijn geassocieerd lid:  
- personen die de vereniging wensen te helpen en aan haar activiteiten wensen deel te nemen. Om in die hoedanigheid te worden 
toegelaten, verbinden zij zich ertoe de statuten na te leven, op voorwaarde dat zij in die hoedanigheid worden toegelaten door de Raad van 
Bestuur, die bij gewone meerderheid beslist. 
 

 

Art. 6   Eenieder die volwaardig of buitengewoon lid wenst te worden, moet daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
Raad van Bestuur.  In het geval van een aanvraag van een rechtspersoon, moet deze de natuurlijke persoon vermelden die verantwoordelijk 
is voor zijn vertegenwoordiging. 
 

 
Art. 7   Het staat elk lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk ontslag te nemen bij de Raad van Bestuur. In dat 
geval blijft het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar verschuldigd en wordt het niet terugbetaald.        
 
Worden geacht ontslag te hebben genomen: 
- een gewoon lid of een lid dat de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen een maand na ontvangst van een aangetekende 
aanmaning tot betaling. 
- een gewoon lid dat vier opeenvolgende algemene vergaderingen niet bijwoont of niet vertegenwoordigd is. 
 

Art. 8  Tot de uitsluiting van een gewoon lid wordt besloten door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan slechts 
rechtsgeldig besluiten nemen indien de uitsluiting uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en indien ten minste twee derde van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Uitsluiting geschiedt door de algemene vergadering bij geheime stemming, met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, nadat het lid is gehoord, indien hij of zij dit wenst. In dat geval worden 
ongeldige en blanco stemmen, alsmede onthoudingen als tegenstemmen beschouwd.  

 
Het bestuursorgaan kan gewone leden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op de statuten of de wet, schorsen tot de 
Algemene Vergadering een besluit neemt. 
 

 
Artikel 9   Leden die ontslag nemen of geroyeerd worden, alsmede hun rechthebbenden, hebben geen aanspraak op het 
vermogen van de Vereniging en kunnen derhalve geen terugbetaling van hun lidgeld vorderen.  
 
 
Artikel 10   De vereniging houdt onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan een register van de gewone leden bij. 
Dit register bevat de namen, voornamen en woonplaats van de leden, of, indien het rechtspersonen betreft, de naam, de rechtsvorm, het 
ondernemingsnummer en de zetel van de vennootschap, alsmede de namen, voornamen en woonplaats van hun vertegenwoordiger(s). 
 
Elk besluit tot toelating, uittreding of uitsluiting van gewone leden wordt op verzoek van het bestuursorgaan in het register ingeschreven 
binnen acht dagen nadat het bestuursorgaan van de wijziging(en) kennis heeft gekregen. 
 
Alle leden kunnen het register van de leden op de zetel van de vereniging raadplegen op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek, gericht 
aan het bestuursorgaan van de vereniging, maar zonder het register te verplaatsen. 
 
 
TITEL IV. - Bijdragen 
 
Artikel 11   De leden betalen een jaarlijkse contributie van maximaal 500 euro. Het jaarlijks uit te keren bedrag wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. 

 
In geval van onenigheid over het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering, is de Raad van Bestuur 
gemachtigd een bijdrage te heffen die gelijk is aan de laatste door de Algemene Vergadering goedgekeurde bijdrage. 
 

TITEL V. - Algemene Vergadering 

 
Art. 12   De Algemene Vergadering bestaat uit alle gewone leden. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur. Indien deze verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door het lid of de afgevaardigde die daartoe door de 
algemene vergadering is aangewezen. 

De Algemene Vergadering kiest bij iedere vergadering een bureau, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en twee controleurs.  
  



 

 

 

 
Art. 13   De Algemene Vergadering is in het bijzonder als enige verantwoordelijk voor : 

1° de huidige statuten te wijzigen; 
2° de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris te benoemen en te ontslaan,  
3° de kwijting van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissarissen 
4 ° het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen die door de Raad van Bestuur worden voorgelegd; 
6° de vrijwillige ontbinding van de vereniging 
7° de uitsluiting van een lid van de vereniging 
8° de omvorming van de VZW tot een iVZW, tot een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming en tot 

een vennootschap 
    geaccrediteerde coöperatieve sociale onderneming 
9° alle gevallen waarin de statuten dit vereisen 
 

 
Art. 14   Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden in de eerste helft van het jaar volgend op de afsluiting van 
de rekeningen. 
 
De vereniging kan te allen tijde in een buitengewone algemene vergadering bijeen worden geroepen bij besluit van het bestuursorgaan of op 
verzoek van ten minste een vijfde van de gewone leden. In het laatste geval roept het bestuursorgaan de Algemene Vergadering bijeen binnen 
21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk 40 dagen na het verzoek gehouden. 
 
De gewone leden worden voor de algemene vergaderingen opgeroepen per gewone brief of per elektronische post, door de daartoe 
aangestelde administrateur, die ten minste 15 dagen vóór de vergadering wordt verzonden. 
 
De convocatie moet de agenda, de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering bevatten. De tijdens de algemene vergadering te 
behandelen documenten moeten ter beschikking worden gesteld.  
 
Elk voorstel dat door een twintigste van de gewone leden is ondertekend, wordt op de agenda geplaatst, op voorwaarde dat het ten minste 
twintig dagen van tevoren aan de leden wordt medegedeeld.  
 
 
Art. 15   Elk gewoon lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij/zij kan zich laten vervangen door een ander gewoon lid, 
dat niet meer dan twee volmachten mag bezitten. 
 
Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, is de Algemene Vergadering slechts geldig indien twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering wordt bijeengeroepen binnen de in deze statuten aangegeven termijn.  
 
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens in de gevallen waarin 
de wet of deze statuten anders bepalen.  
 
Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheden. 
 
Bij staking is de stem van de voorzitter van de vergadering of van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend. 
 
Elk lid heeft één stem in de Algemene Vergadering. 
 

Art. 16    De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten tot wijziging van haar statuten indien deze wijzigingen 
uitdrukkelijk in de bijeenroeping zijn vermeld en indien de Vergadering twee derde van haar leden telt, ongeacht of deze aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering niet tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede 
vergadering mag niet worden gehouden binnen 15 dagen na de eerste vergadering.  

Voor elke wijziging van de statuten is een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist; deze 
meerderheid is ook vereist op de tweede algemene vergadering. Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vereniging, kan zij 
slechts worden aangenomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden beschouwd als tegenstemmen.  
 
De Algemene Vergadering kan de vereniging slechts ontbinden onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging 
van het doel of het belangeloze doel waarvoor de vereniging werd opgericht. 

 
  



 

 
 
 

Art. 17    De besluiten van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in een notulenregister dat wordt ondertekend door de 
voorzitter en ten minste één ander bestuurslid. Ieder lid dat daarom verzoekt, kan de notulen van een vergadering ondertekenen. Dit register 
wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Alle leden kunnen het raadplegen na schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur, maar zonder 
het register te verplaatsen. 

 
De Raad van bewind stelt alle betrokken derden van deze besluiten in kennis. 
 

TITEL VI. -- Raad van Bestuur 

 
Art. 18    De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste zeven leden. 

 
De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering uit de gewone leden gekozen voor een hernieuwbare periode van 
twee jaar. De algemene vergadering kiest uit de bestuurders een voorzitter, een vice-voorzitter, een wetenschappelijk secretaris en een 
penningmeester. 

 
De ambtstermijn van de voorzitter of de vice-voorzitter bedraagt twee jaar en kan niet worden verlengd. De ambtstermijn van de 
wetenschappelijk secretaris of de penningmeester kan slechts eenmaal worden verlengd. 
 
De directeur die tot vice-voorzitter is benoemd, wordt bij verlenging van de ambtstermijn automatisch tot voorzitter benoemd.  Een 
bestuurder die tot voorzitter wordt benoemd, wordt bij de hernieuwing van zijn mandaat automatisch tot erevoorzitter benoemd.  

 
Bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing op bestuurders die een volledige ambtstermijn van twee jaar in een bepaald ambt 
hebben uitgeoefend.  

De voorzitter moet een andere taalrol vervullen dan zijn voorganger om een afwisseling tussen de Franse en de Nederlandse taalrol te 
verzekeren. Indien de Raad van Bestuur uit zeven personen bestaat, moeten de twee bestuurders zonder functie tot een andere taalrol 
behoren. Ten minste twee bestuursleden moeten uit de niet-academische wereld komen, die ook tot een andere taalrol zullen behoren. 

 
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de ere-voorzitter, of bij gebreke daarvan door de vice-voorzitter, of 
bij gebreke daarvan door de oudste aanwezige bestuurder. 

 
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. 
 

Art. 19    Het mandaat van de bestuurders vervalt slechts door het verstrijken van de ambtstermijn, door overlijden, ontslag of 
afzetting. 
 
Een bestuurder kan te allen tijde uit zijn ambt worden ontzet bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat dit besluit met redenen 
behoeft te worden omkleed. Indien nodig, voorziet de algemene vergadering in de vervanging van de ontslagen bestuurder. De algemene 
vergadering beslist ook over de herroeping van specifieke mandaten die aan bestuurders zijn verleend.  
 
Een Bestuurslid die ontslag wil nemen, moet de overige leden van het bestuur daarvan schriftelijk in kennis stellen. Dit ontslag kan niet 
ontijdig zijn. 
 
Het ontslag wordt onmiddellijk van kracht, tenzij het minimumaantal bestuurders lager is dan het statutaire minimumaantal. In dat geval blijft 
de ontslagnemende bestuurder in functie totdat hij/zij wordt vervangen en roept de Raad van Bestuur binnen twee maanden de Algemene 
Vergadering bijeen, die in de vervanging van de ontslagnemende bestuurder voorziet. 
 
Art. 20    De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in haar rechten zowel binnen als buiten de 
vereniging. De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en de leiding van de Vereniging, met 
uitzondering van die welke door de wet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.  
De Raad van Bestuur heeft ook de bevoegdheid om het personeel van de vereniging in dienst te nemen en te ontslaan.  
 
Art. 21   De Raad van Bestuur is collegiaal. Het neemt geldige besluiten wanneer deze in een vergadering worden genomen, met 
inachtneming van de in deze statuten voorgeschreven aanwezigheids- en stemquorums. 
 
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, maar deze mag 
niet meer dan één volmacht bezitten.   

De Raad van Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten 
worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.   

Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheden. Bij staking van stemmen  
geeft de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger de doorslag. 

  



 

 

 

Art. 22   De Raad van bewind komt bijeen op convocatie van de voorzitter of van twee bewindvoerders.  

Alle bestuurders worden per gewone brief of per aangetekende brief,e-mail of fax opgeroepen, ten minste vijf dagen vóór de vergadering. 
Deze periode kan worden verkort, mits alle bestuurders daarmee instemmen.  

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij verhindering of afwezigheid wordt het voorzitterschap 
waargenomen door de door de raad van bestuur aangewezen persoon. 

 
Artikel 23   De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in een notulenregister dat wordt ondertekend door de 
algemene vertegenwoordigers van de vereniging (zie de regel van artikel 27 van de statuten) en door alle bestuurders die dit wensen.  
 
Dit register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, waar de gewone leden het kunnen raadplegen na een schriftelijk, met redenen 
omkleed verzoek, dat aan het bestuursorgaan wordt gericht, zonder dat het register wordt verplaatst. 

 
 
Art. 24   Een bestuurder die in verband met een te nemen besluit een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft 
dat tegengesteld is aan dat van de vereniging, moet de overige bestuurders daarvan in kennis stellen voordat het bestuursorgaan een besluit 
neemt. Zijn verklaring en een toelichting op de aard van het strijdige belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering 
van het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet delegeren. 
 
De directeur die door het in de vorige alinea beschreven belangenconflict is getroffen, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het 
bestuursorgaan over deze besluiten of handelingen, noch aan de stemming over dit punt. Indien de meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders zich in een situatie van belangenconflict bevindt, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene 
vergadering voorgelegd. Indien het besluit of de verrichting door de algemene vergadering wordt goedgekeurd, mag het bestuursorgaan deze 
uitvoeren. 
 
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de besluiten van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke transacties die onder 
normale marktvoorwaarden worden gesloten en op waarborgen voor transacties van dezelfde aard.  
 
Een bestuurder die in het kader van een te nemen besluit een belang van morele aard heeft dat strijdig is met dat van de vereniging, moet 
de andere bestuurders daarvan in kennis stellen voordat het bestuursorgaan een besluit neemt. Doet hij dat niet, dan moet een andere 
bestuurder die van het conflict op de hoogte is, dit aan de raad meedelen voordat de discussie plaatsvindt. Het bestuursorgaan besluit bij 
een stemming waaraan de betrokken directeur niet kan deelnemen, of hij al dan niet aan het debat en aan de stemming mag deelnemen. 
Het besluit van het orgaan moet in de notulen van de vergadering worden opgenomen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet 
delegeren. 
 
 
Art. 25   De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging, met gebruik van de 
handtekening, delegeren aan één van de leden of bestuurders van de vereniging, of aan een werknemer van de vereniging of aan een derde.  

Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de behoeften van het dagelijkse leven van de onderneming niet te boven 
gaan als handelingen en beslissingen die, hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun spoedeisend 
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen 

 
Artikel 26   Rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van vereniging ingesteld of verdedigd door 
de voorzitter en een directeur. Zij handelen gezamenlijk.  
  
Handelingen die de vereniging binden, met uitzondering van het dagelijks bestuur, worden, behoudens bijzondere volmacht van het orgaan, 
gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en een directeur, die hun bevoegdheden niet tegenover derden behoeven te verantwoorden.  
 
 

TITEL VII. -- Intern reglement 
 
Art. 27    De Raad van Bewind stelt aan de Algemene Vergadering voor een huishoudelijk reglement vast te stellen. Het reglement 
en latere wijzigingen kunnen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de op de Algemene Vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
 
De laatste goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement is beschikbaar op de zetel van de Vereniging. Het kan worden verkregen op 
schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur.  

  



 

 

 

TITEL VIII. -- Begrotingsjaar 
 

Art. 28    Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 

 
Art. 29    Op elke statutaire algemene vergadering legt de raad van bestuur aan de algemene vergadering de rekeningen van het 
afgelopen jaar en een begroting voor het volgende boekjaar voor. Na voorlegging van de rekeningen, beslist de Algemene Vergadering over 
het verlenen van kwijting aan de bestuurders. 
 
 

TITEL IX. - Ontbinding 
 

Art. 30    In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging moet deze worden uitgesproken door de algemene vergadering, die 
tevens de voorwaarden voor de vereffening vaststelt. 
 
In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal, na vereffening van de schulden, het netto-actief worden toegewezen aan een 
andere organisatie die een soortgelijk doel zonder winstoogmerk nastreeft op het gebied van de geneeskunde. 
 
 

TITEL X. - Conclusies 

 
Alle aangelegenheden waarin deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien, worden geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen en, wat de boekhouding betreft, door Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van Economisch Recht.    

 

Samenstelling van de raad van bestuur 
 
De Algemene Vergadering van 21/03/2022 en 04/04/2022 bevestigd het einde van volgende mandaten in de Raad van Bestuur 
Rudi Peché  
 
Zij bevestigt ook het onstlag van volgende bestuursleden 
- Benjamin Bondue 
- Jan Van Meerbeek 
 
Zij vernieuwt volgende mandatan als bestuursleden 
Didier Cataldo  
Guy Brusselle 
Florence Schleich 
Dominique Butenda  
Shane Hanon  
Lieven Dupont 
Peter Goeminne 
Thierry Pieters  
Wim Janssens  
 
Zij benoemt ook volgende bestuursleden 
Charlotte de Bondt  
Alain Michils 
 
De algemene vergadering van 31/03/2022 en 04/04/2022 heeft de verdeling van de mandaten als volgt beslist 
1 Voorzitter Didier Cataldo 
2 Ondervoorzitter Guy Bruselle 
3 Secretaris Florence Schleich 
4 Penningmeester Thierry Pieters  
5 Bestuursleden  
Dominique  
Shane  
Lieven  
Peter  
Wim  
Charlotte  
Alain 
 
5. Dagelijks bestuur  



 

Conform aan de statuten van de vereniging heeft de algemene vergadering ook beslist het dagelijks bestuur te 
delegeren aan:  
Peggy Namêche  

 


