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ln te vullen door de griffie

Aantal Bladzijden .q Blz(n)

rj;-Tarief Oprichting

Tarief Wijziging

Gratis bekendmaking

ln hoofdletters invullen
en bij de eerste neerlegging

ter griffie voegen

Aanvraagformulier 1 tot inschrijving (KBO) en/of tot
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch ::;télat~sbladi

Identificatie

2° Benaming

(voluit): ANNA3

(verkort) :

Evt. letterwoord :

3° Rechtsvorm Vereniging zonder Winstoogmerk

Andere:

4° Zetel: Gaston Burrsenslaan

Nr:
Postcode:

Land:

17
2050
België

Bus:
Gemeente: Antwerpen

Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging

in België opgeven

Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven

Straat:

Nr: Bus:

Postcode : Gemeente :

De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vu lien

Benaming:

Dienst:

Naam:

Straat:

Nr:

Postcode:

Bus:

Gemeente:

Taal: Nederlands

Ond. Nr. : _---'-_-'--_

Enkele tips De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.

Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisc;hi
Staatsblad voorbehouden zones.



MOD2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

ANNA3

vzw

Gaston Burssenslaan 17 te 2050 Antwerpen

gr:~!"!l§!.!J.L'!!ili! . oprichtingsakte vzw

STATUTEN vzw ANNA3

De ondergetekenden,

Naam, voornaam, Straat + nr, woonplaats, Geboortedatum en plaats, Rijksregisternummer

ANTONIS Eric Gulden Sporenstraat 141, 2140 Borgerhout, 06.07.1941, Turnhout
AUGUSTYNS Herman Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen, 26.02.1972, Hoogstraten
BALBAERT Erik Juul Persijnstraat 10, 2050 Antwerpen, 29.02.1964, Kapellen
BAS Patrick Rodestraat 39,2000 Antwerpen, 29.09.1958, Genk
DE MAESENEER Yves Koningin Astridlaan 47, 9000 Gent, 07.12.1976, Gent
DE RIDDER Hugo Blancefloerlaan 161/12,2050 Antwerpen, 18.06.1932, Antwerpen
GOFFART Jean-Marie P. Van Langendonckstraat 2, 2050 Antwerpen, 18.09.1947, Antwerpen
KERKFABRIEK Sint-Anna-ten-Drieën, Openbare instelling met zetel: Gaston Burssenslaan 17 te 2050

Antwerpen, vertegenwoordigd door de heren Balbaert en Goffart
MEYVIS Danny P. Van Langendonckstraat 8, 2050 Antwerpen, 22.02.1962, Wilrijk
SCHEPERS Marc Van der Meydenstraat 44,2140 Borgerhout, 31.05.1952, Borgerhout
STAPPAERTS Guido P. Van Langendonckstraat 23,2050 Antwerpen, 24.05.1950, Borgerhout
THIBAUT Johan Esmoreitlaan 3/62, 2050 Antwerpen, 11.04.1969, Antwerpen
VAN DER STOCK Jan Mac Leodplein 10,2050 Antwerpen, 26.03.1959, Antwerpen
VAN DYCK Bruno Jacobslaan 85, 2980 Zoersel, 31.08.1953, Antwerpen
VAN NOTEN Jan Paul Van Ostaijenlaan 7, 2050 Antwerpe, 03.03.1948, Wilrijk

zijn overeengekomen onder hen en al diegenen die later ais werkende leden zullen worden aanvaard, een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en waarvan zij de
statuten ais volgt bepalen:

TITEL 1
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw ANNA3 hierna "de vereniging" genoemd.
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Artikel2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2050 Antwerpen, Gaston Burssenslaan 17,
2050 Antwerpen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De naam vermeld in artikel 1 moet voorkomen in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden 'vereniging zonder winstoogmerk' of 'vzw', met nauwkeurige vermelding van de maatschappelijke
zete!.

De Raad van Bestuur kan de maatschappelijke zetel verplaatsen naar een andere plaats binnen het Vlaams
Gewest.

Artikel3

De vereniging heeft tot doel:

-Enerzijds bij te dragen tot de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van de Sint-Anna-ten-Drieën
kerk dewelke eigendom is van de Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën waarbij de kerk en haar ruimten ter
beschikking wordt gesteld van de vereniging met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel van de
vereniging. De instandhouding, het beheer en de ontsluiting geschiedt in overeenstemming met de bepalingen
van een open-monumentenvereniging zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 14
december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten, gewijzigd bij besluit van 20 september 2002.

-Anderzijds het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten waardoor de Sint-Anna-ten
Drieën-kerk een bezienswaardigheid wordt door enerzijds de georganiseerde activiteiten en anderzijds door de
cultuurgoederen, inzonderheid de bijhorende uitrusting en decoratieve elementen die er integrerend deel van
uitmaken. De vereniging respecteert daarbij steeds de hoofdbestemming van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk ais
een sacrale ruimte die in hoofdzaak bestemd is voor de katholieke eredienst. De vereniging zal er echter naar
streven een meerwaarde te geven aan het gebouw en haar liturgische functie door middel van de door de
vereniging georganiseerde activiteiten. Dit vanuit de overtuiging dat de huidige architectuur van het gebouw
deze uitbreiding (van liturgisch naar sacraal en in die zin gemeenschapsvormend) nu al intrinsiek en in de kiem
in zich draagt.

De vereniging zal daartoe een aantal niet-commerciële activiteiten mogen ontplooien dewelke tot doel
hebben:

-de intrinsieke architecturale, monumentale, religieuze, sociale, culturele betekenis van de Sint-Anna-ten
Drieën-kerk te promoten

-de hedendaagse geloofsbeleving in deze kerk te verrijken
-de kloof tussen kerk en kunst te overbruggen door het leven te beleven ais een speelruimte voor het beeld

en ais een plek waar we het experiment niet schuwen

Dit zal gebeuren door het organiseren van:
-tentoonstellingen van kunst op bescheiden wijze en op monumentale wijze doch steeds met de ambitie om

kwalitatief het beste te bieden en dit zonder beperking van vorm, inhoud en aard van deze tentoonstellingen
(schilderkunst, beeldhouwwerken, (video)projectie, enz... (niet-limitatieve opsomming)) en zonder beperking tot
de louter sacrale, religieuze en/of christelijke kunst

-al dan niet historische tentoonstellingen rond mens, maatschappij en spiritualiteit
-concerten van klassieke en hedendaagse muziek van orgel of koren of orkesten of een samenspel van dit

alles
-podiumkunsten zoals dans, toneel, acteer- en bewegingskunst, mime, ballet, enz...(niet-limitatieve

opsomming)
-voordrachten en lezingen over aile mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
-publicaties in de ruime zin en ongeacht de drager (boeken, publicaties, cd's, cd-rom's, internet, enz... (niet-

Iimitatieve opsomming)) over aile mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
-gespreksavonden over aile mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande doelstellingen
-adviesverlening in het algemeen over aile mogelijke onderwerpen die aansluiten bij bovenstaande

doelstellingen en in het bijzonder aan de kerkfabriek van Sint-Anna-ten-Drieën bij de herinrichting van de Sint
Anna-ten-Drieën-kerk en aan de parochiale werking. De vereniging zal daarbij optreden ais gesprekspartner
van het geselecteerde ontwerpteam voor de culturele invalshoeken van dit project.

Deze activiteiten kunnen gebracht worden door professionele en door amateur-kunstenaars.
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Het is de verenlgmg toegelaten met aile mogelijke andere organisaties, verenlgmgen, overheden en
instanties samen te werken met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel.

De vereniging engageert zich ertoe om gedurende minimaal 10 jaar in te staan voor de ontsluiting van de
eigenlijke kerkruimte en de weekkapel, zijnde minstens drie vierde van de binnenruimte van het gebouw door
middel van het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten.

De vereniging maakt deze ruimten voor het publiek toegankelijk op een klantvriendelijke en educatief
verantwoorde wijze en dit gedurende tien jaar, minimaal honderd dagen of driehonderd uur per jaar. De
vereniging verzekert de toegankelijkheid voor het publiek op minimaal twintig weekenddagen per jaar en dit
voor individuele bezoekers, met inbegrip van personen met een handicap, inzonderheid rolstoelgebruikers en
blinden en slechtzienden.

De vereniging mag op bijkomstige wijze commerciële activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan de realisatie van het doel.

De commerciële activiteiten die de vereniging zal organiseren hebben tot doel de intrinsieke architecturale,
monumentale, religieuze, sociale, culturele betekenis van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk mee in stand te
houden, te bewaren en te promoten en de hedendaagse geloofsbeleving te verrijken door de verkoop van
boeken, publicaties, gadgets, cd's, cd-rom's, ... (niet-limitatieve opsomming) op voorwaarde dat de opbrengst
daarvan uitsluitend wordt besteed aan de realisatie van het doel.

De vereniging mag aile rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het
maatschappelijk doel, en mag daartoe aile roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom
of anderszins, en deze goederen geheel of gedeeltelijk gebruiken, beheren of ten dienste stellen. Zo zal de
vereniging onder meer een overeenkomst sluitE!n met de kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën LV.m. het gebruik en
de ontsluiting van een deel van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk en de modaliteiten daaromtrent overeen komen.

Artikel4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de Aigemene Vergadering.

TITEL Il
LEDEN

Artikel5

Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch mag niet minder dan acht bedragen en dient steeds talrijker
te zijn dan het aantal bestuursleden. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.

De Raad van Bestuur kan andere categorieën van leden in het leven roepen zoals (niet exhaustief):
-Ereleden (dit zijn leden die ais dusdanig erkend zijn door de Raad van Bestuur omwille van hun bijdrage

aan de realisatie van het doel van de vereniging)
-Steunende leden (dit zijn leden die een belangrijke financiële bijdrage leveren bij de realisatie van het doel

van de vereniging)
- Gewone leden
-Sympathiserende leden (dit zijn leden die een symbolische financiële bijdrage leveren bij de realisatie van

het doel van de vereniging)

AI de hierboven opgesomde leden worden ais niet-werkende leden beschouwd.

Werkende leden genieten van aile maatschappelijke rechten en enkel zij kunnen deelnemen aan het
bestuur van de vereniging. Hun namen worden opgeschreven in de ledenlijst, die jaarlijkse wordt neergelegd
ter Griffie van de bevoegde rechtbank.

Artikel6

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het lidgeld dat de leden verschuldigd zijn. Dit lidgeld mag voor
werkende en gewone leden jaarlijks evenwel niet meer dan honderd euro bedragen.
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Per ledencategorie kan de Raad van Bestuur een ander lidgeld bepalen.

Artikel7

Een kandidaat-werkend lid dient zijn verzoek om aanvaarding schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur
en schriftelijk zijn instemming te betuigen met het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging. De Raad van Bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van het kandidaat-werkend lid en
brengt het kandidaat-werkend lid schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.

Gewone leden worden lid door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Alle leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging uittreden en worden ais uittredend beschouwd wanneer zij
hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet betaald hebben.

Artikel8

Elk werkend lid is vrij op gelijk welk tijdstip uit de vereniging te treden. Het ontslag moet bij aangetekende
brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

De Raad van Bestuur beschouwt ais ontslagnemend het werkende lid dat niet langer de
lidmaatschapsbijdrage betaalt, nadat het hiertoe door de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven is
aangemaand. De Raad van Bestuur beschouwt ais ontslagnemend het werkende lid dat stelselmatig zou
nalaten deel te nemen aan werkzaamheden van de vereniging. De afgevaardigde van het werkend lid, die de
rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt, verlaat, wordt van rechtswege ais niet langer gemandateerd
beschouwd.

Artikel9

Geen enkel (werkend) lid, uitgetreden lid of uitgesloten lid of hun erfgenamen kunnen rechten doen gelden
op het maatschappelijk bezit of op de gestorte bijdragen.

TITEL III
ALGEMENE VERGADERING

Artikel10

De Aigemene Vergadering is samengesteld uit aile werkende leden, individueel of vertegenwoordigd, en
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter of het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.

Een werkend lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid op de Aigemene Vergadering laten
vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. Elk werkend lid kan op de Aigemene
Vergadering drager zijn van slechts één volmacht.

De vereniging moet toestaan dat een ambtenaar aangeduid door de Vlaamse regering de algemene
vergaderingen en de raden van Bestuur, respectievelijk de vergaderingen van de bestuurders bijwoont wanneer
over het monument dat de open-monumentenvereniging toebehoort of over daaraan uit te voeren werken wordt
beslist.

De tenuitvoerlegging van de beslissing van de algemene vergadering of van het bevoegde orgaan omtrent
het behoud of de restauratie van het monument, waarbij de aanwending van een restauratiepremie is
betrokken, dient aan het akkoord van de Vlaamse regering te worden voorgelegd.

De vereniging moet toestaan dat een ambtenaar aangeduid door de stad Antwerpen, het district Antwerpen,
de provincie Antwerpen en/of een andere subsidieverlenende overheid de algemene vergaderingen en de
raden van Bestuur, respectievelijk de vergaderingen van de bestuurders bijwoont wanneer over het gebruik van
de subsidies wordt beraadslaagd en/of beslist.

Artikel11
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De Aigemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
-het wijzigen van de statuten;
-het bepalen van het aantal bestuurders, alsook ze te benoemen en te ontslaan;
-het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en het kwijting geven aan de bestuurders en de

commissarissen;
-het uitsluiten van werkende leden;
-het aanduiden en ontslaan van de commissaris(sen) en het bepalen van de bezoldiging indien die wordt

toegekend;
-het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
-het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Artikel12

De Aigemene Vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze in de
onmogelijkheid verkeert, door de ondervoorzitter bijeengeroepen, telkens ais het doel van de vereniging dit
vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden samengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen
van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Aigemene Vergadering bijeen te roepen wanneer een vijfde
van de werkende leden daarom verzoekt. De oproeping voor de Aigemene Vergadering, die ook de agenda
bevat, wordt verstuurd per brief en/of per elektronisch bericht ten minste tien dagen voor de vergadering.

Op vraag van één twintigste van de werkende leden dient bovendien een punt aan de agenda te worden
toegevoegd.

De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur.

Over punten die niet op de agenda staan, kan niet rechtsgeldig worden beslist.

Artikel13

De beslissingen van de Aigemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en de vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen van de door de wet van 27 juni 1921
vereiste meerderheid. Dit is het geval voor:

-een statutenwijziging (2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging en 2/3 meerderheid),
-wijziging van de doelsteUingen (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid),
-uitsluiting van werkende leden (aanwezigheid niet nader bepaald, 2/3 meerderheid)
-vrijwillige ontbinding (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid)
-omzetting naar een vennootschap met sociaal oogmerk (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid, beslissing

voorbereid door Raad van Bestuur).

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
Indien minstens de helft der aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming

geheim.

De Aigemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beslissen indien de helft van de werkende leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, dient binnen twintig dagen een nieuwe Aigemene
Vergadering te worden samengeroepen, die rechtsgeldig kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Over de uitsluiting van een werkend lid wordt beslist met tweederde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden.

Artikel14

De beslissingen van de Aigemene Vergadering worden ter kennis gebracht van de werkende leden bij
gewone brief en/of per elektronisch bericht. Deze beslissingen worden genotuleerd in een bijzonder register dat
op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard.

Belanghebbenden die geen werkend lid zijn van de vereniging kunnen hiervan inzage krijgen op de
maatschappelijke zetel na toelating van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter.
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TITEL IV
RAAD VAN BESTUUR

Artikel15

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die minstens 12 leden telt.

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar.
ledere bestuurder, aangewezen om een vacature in te vulien die is ontstaan in de loop van een mandaat,

wordt slechts benoemd voor de voltooiing van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos waargenomen. Wei kan de Raad van Bestuur de terugbetaling
bevelen van sommige kosten die door de werkende leden en de bestuurders van de vereniging worden
gedragen en voortspruiten uit hun samenwerking aan de vereniging.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een
secretaris.

De voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, roept de Raad per brief en/of per elektronisch
bericht bijeen en zit de vergaderingen voor.

De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist
de stem van de voorzitter of de stem van diegenen die hem vervangt.

De vereniging moet toestaan dat een ambtenaar aangeduid door de Vlaamse regering de algemene
vergaderingen en de Raden van Bestuur, respectievelijk de vergaderingen van de bestuurders bijwoont
wanneer over het monument dat de open-monumentenvereniging toebehoort of over daaraan uit te voeren
werken wordt beslist.

De vereniging moet toestaan dat een ambtenaar aangeduid door de stad Antwerpen, het district Antwerpen,
de provincie Antwerpen en/of een andere subsidieverlenende overheid de algemene vergaderingen en de
Raden van Bestuur, respectievelijk de vergaderingen van de bestuurders bijwoont wanneer over het gebruik
van de subsidies wordt beraadslaagd en/of beslist.

De tenuitvoerlegging van de beslissing van de algemene vergadering of van het bevoegde orgaan omtrent
het behoud of de restauratie van het monument, waarbij de aanwending van een restauratiepremie is
betrokken, dient aan het akkoord van de Vlaamse regering te worden voorgelegd.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden ter kennis gebracht van de bestuurders bij gewone brief
en/of per elektronisch bericht. Deze beslissingen worden genotuleerd in een bijzonder register dat op de
maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard.

Belanghebbenden die geen werkend lid zijn van de vereniging kunnen hiervan inzage krijgen na toelating
van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, van de ondervoorzitter.

Artikel16

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun
verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat.

Artikel17

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden uitgezonderd voor deze die aan de Aigemene Vergadering
voorbehouden zijn.

De handelingen die de verenlglng verbinden moeten gezamenlijk worden ondertekend door twee
bestuurders van wie een van de twee verplichtend de voorzitter moet zijn of, bij diens afwezigheid, de
ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid van bepaalde handelingen en taken overdragen aan een
bestuurder of zelfs aan een ander persoon die al dan niet werkend lid is van de vereniging.
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TITEL V
BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel18

Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
ln afwijking loopt het eerste boekjaar van de stichtingsdatum tot 31 december.

Op het einde van het boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar
afgesloten en ter goedkeuring voorgelegd aan de Aigemene Vergadering.

Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een begroting op die wordt voorgelegd aan de Aigemene Vergadering.

TITEL VI
ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel19

De vereniging mag te allen tijde ontbonden worden door de Aigemene Vergadering bij viervijfde
meerderheid wanneer minstens tweederde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ln geval van beslissing tot ontbinding benoemt de Aigemene Vergadering tegelijkertijd vereffenaars en
bepaalt hun bevoegdheden.

ln geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en de aanzuivering
van de lasten overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel, aangeduid door de Aigemene
Vergadering.

Artikel20

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Opgesteld te Antwerpen op datum van 30 april 2008

De oprichters,

ANTONIS Eric
AUGUSTYNS Herman
BALBAERT Erik
BAS Patrick
DE MAESENEER Yves
DE RIDDER Hugo
GOFFART Jean-Marie
KERKFABRIEK Sint-Anna-ten-Drieën, Openbare instelling
MEYVIS Danny
SCHEPENS Marc
STAPPAERTS Guido
THIBAUT Johan
VAN DER STOCK Jan
VAN DYCK Bruno
VAN NOTEN Jan



MOD2.2

De andere leden, met name Guido 8tappaerts en Yves De Maeseneertreden toe ais werkend lid.

de pers,o(o)n(en)

(... )

(... )

UITTREKSEL NOTULEN
stichtingsvergadering 13 maart 200a

Worden aangesteld ais leden van de Raad van Bestuur:
1. Eric Antonis
2. Erik Balbaert
3.Hugo De Ridder
4.Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën, voor wie optreden Jean- Marie Goffart en Erik Balbaert
5.Herman Augustyns
6.Jan Van Noten
7. Dany Meyvis
a.Johan Thibaut
9. Patrick Bas
1O.Bruno Van Dyck
11.Jan Van der Stock
12.Marc Schepens

(... )

B - Vervolg

1. oprichting vzw, naam vzw en verdeling mandaten

Aanwezig:
Erik Balbaert, Hugo De Ridder, Jean- Marie Goffart, Herman Augustyns, Jan Van Noten, Dany Meyvis, Gie

Stappaerts, Johan Thibaut, Patrick Bas, Yves De Maeseneer, Bruno Van Dyck, Jan Van der Stock, Eric Antonis
en Marc Schepens

Gastspreker: Rolf Quaghebuer van de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester

De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris werden met algemene
goedkeuring toegekend aan:

Erik Balbaert: Voorzitter
Johan ThibautOndervoorzitter
Jan Van Noten: Penningmeester
Danny Meyvis: 8ecretaris

blz. van Luik 8 venmelden' Recto: Naam en hoe:dalligrleid
bevoec/d de vereniging,

Verso: en har,dteker)ing



Federale Overheidsdienst
Justitie

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon

1° Datum oprichtingsakte: 30/04/2008

2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :

3° 8estuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Hoedanigheid

Voorzitter

Secretaris

8estuurslid

8estuurslid
8estuurslid
8estuurslid
8estuurslid
8estuurslid
8estuurslid
8estuurslid
~....... \..::

li ()

Hoedanigheid

Ondervoorzitter

Penn ingmeester

Antonis Eric

Thibaut Johan

Meyvis Danny

Van Noten Jan

Naam en voornaam

8albaert Erik

41070623312
'?,

320618$4523

Nummer (*)

64022900991

690411 46701

620222 453 09

480303 479 72

De Ridder Hugo
Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën

72022633523 Augustyns Herman
580929~1112 8as Patrick
53083142508 Van Dyck 8runo
59032747770 Van der Stock Jan
52053139593 Sçhepers Marc

lA, -:rcq,~ 4;11 Cto~ ~~~~
b \.l û i. 1. '1 co,\ 'i1~&o...4r.Jr12~

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**)

Nummer (*) Naam en voornaam

5° 80ekjaar (einddatum : DD / MM) : 31/12

Ondergetekende, Johan Thibaut handelend ais lid verklaart dat deze opgaaf volledig en
naar waarheid is opgemaakt. ~

Gedaan te Antwerpen, op 30/4/20 8

(Han ening)


