
Jacky Maes, Vlaams volksvertegenwoordiger, Duinenstraat 264,8450 Bredene.André Van Nieuwkerke, Vlaams volksvertegenwoordiger, Sint-Jorisstraat 28, 8000 Brugge.Dezen hebben onder elkaar aangesteld tot :Voorzitter : Berlinda Willaert, Populierenlaan 94, 8450 Bredene.Secretaris : Myriam Vanlerberghe, senator, Blekerijstraat 3,8870 Izegem.De heer Stef Debusschere, Jordaenslaan 62, 8370 Blankenberge,wordt aangesteld als directeur.De directeur heeft financieel onbeperkte volmacht tot een bedragvan EUR 2 500. Boven dit bedrag zijn twee handtekeningen vereist,met name van enerzijds de directeur en van anderzijds de secretarisof de voorzitter.Opgemaakt te 8000 Brugge, op 3 oktober 2002.
(Get.) Berlinda Willaert, (Get.) Myriam Vanlerberghe,voorzitter. secretaris.

N. 563 (84776)[84776]
Katholiek Onderwijs Roeselare

8800 Roeselare
Identificatienummer : 3498/63

ONTSLAG — BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER
De raad van beheer van de v.z.w., bijeengekomen op 4 juli 2002,heeft er nota van genomen dat de heer Gerard TYVAERT ontslagneemt als beheerder en als lid van de algemene vergadering.De raad van beheer is thans als volgt samengesteld :1. De heer René Delbeke, pastoor-deken, Vrouwenstraat 2,8800 Roeselare, voorzitter.2. De heer Walter Deltour, ere-bankdirecteur, H. Conscience-straat 21/4, 8800 Roeselare, penningmeester.3. De heer Geert Deprez, leraar, Hoogleedsesteenweg 254,8800 Roeselare, lid.4. De heer Frans Descamps, gepensioneerd, Bollaardstraat 6,8800 Roeselare, lid.5. De heer Noël Keirsbilck, ere-schooldirecteur, Zuidforeest 17,8800 Roeselare, lid.6. Mevr. Rita Lecluyse, gepensioneerde, Bollaardstraat 6,8800 Roeselare, lid.7. Mevr. Els Spillebeen, juriste, Sint-Eloois-Winkelsestraat 62,8800 Roeselare, lid.8. De heer Frans Vannieuwenhuyse, gepensioneerde, PrinsAlbertstraat 90, 8800 Roeselare, ondervoorzitter en secretaris.Roeselare, 4 juli 2002.

(Get.) F. Vannieuwenhuyse, (Get.) René Delbeke,ondervoorzitter. voorzitter.

N. 564 (85889 — 85889P)[85889]« Brussels Chess Club », en abrégé : « BRCC »
Avenue Molière 5001050 Bruxelles

Numéro d’identification : 564/2003
STATUTS

TITRE Ier. — Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er. L’association est constituée sous la dénomination« Brussels Chess Club », en abrégé « BRCC ». Elle est régie par la loidu 27 juin 1921 sur les a.s.b.l. L’association a pour but l’étude, lapratique et la promotion du jeu d’échecs; elle met à la dispositionde ses membres le matériel nécessaire et les aide à se perfectionnerpar tous les moyens en son pouvoir.
Art. 2. Le siège de l’association est établi à l’adresse suivante :Brussels Chess Club, Semninckx Julien, avenue Molière 500,1050 Bruxelles. Le conseil d’administration est autorisé à modifierl’adresse du siège social moyennant publication de cette modifica-tion.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE II. — Membres
Art. 4. L’association se compose de membres effectifs et demembres adhérents. Seuls les membres effectifs jouissent de laplénitude des droits, en ce compris le droit de vote à l’assembléegénérale. Le nombre de membres effectifs est de trois au moins. Sontappelés membres effectifs les membres qui sont en ordre de cotisa-tions et qui participent régulièrement aux activités de l’association.Sont appelés membres adhérents les membres qui sont en ordre decotisations et qui participent irrégulièrement aux activités de l’asso-ciation. Toute personne qui désire devenir membre doit poser sacandidature au conseil d’administration. L’homologation seraaccordée par le conseil d’administration qui statue souverainementet sans recours dans le délai qu’il juge opportun et sans devoir, enaucun cas, motiver sa décision. Les membres sont libres de se retirerà tout moment de l’association en adressant par écrit leur démissionau conseil d’administration. Les obligations financières desmembres se limitent au paiement d’une cotisation annuelle, dont lemontant, qui ne peut dépasser EUR 2 500 est fixé par le conseild’administration. Les cotisations doivent être versées endéans lestrois mois de leur appel. Est réputé démissionnaire le membre quine paie pas en temps voulu la cotisation qui lui incombe; unmembre peut également, dans le cas où il porte atteinte à larenommée de l’association, être exclu, sur proposition du conseild’administration, par une assemblée générale statuant à la majoritédes deux tiers.

TITRE III. — Le conseil d’administration
Art. 5. L’association est dirigée par un conseil d’administrationcomposé de trois membres au moins et douze membres au plus, éluspour trois ans au plus par l’assemblée générale, qui peut en touttemps les relever de leur mandat après que les intéressés aient étéconvoqués à être entendus par l’assemblée générale. Ne peuventêtre élus validement comme administrateurs que les membres,effectifs ou adhérents, de l’association. Les administrateurs sortantssont rééligibles. Le premier conseil d’administration se compose de :1. Semninckx Julien, indépendant, avenue Molière 500,1050 Bruxelles, président.2. Ouzounian Gérard, employé, chaussée de St-Job 392,1180 Bruxelles, trésorier et vice-président.3. Zamparo Sergio, fonctionnaire de police, avenue Brug-mann 347, 1180 Bruxelles, directeur des Tournois.4. Van De Craen Piet, employé, avenue W. Churchill 145/3,1180 Bruxelles, secrétaire,tous de nationalité belge.
Art. 6. Les administrateurs désignent entre eux un président-administrateur délégué qui est chargé de la gestion journalière del’association.
Art. 7. Le conseil d’administration jouit des droits les plusétendus dans l’administration de l’association. Tout ce qui n’est pasexpressément réservé à l’assemblée générale, soit par les statuts, soitpar la loi, est de sa compétence. Il gère et représente l’associationdans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 8. S’il l’estime nécessaire, le conseil d’administration esthabilité à rédiger un règlement d’ordre intérieur, qui est approuvépar l’assemblée générale, et qui sera applicable à tous les membresde l’association pour autant qu’il n’entre pas en contradiction avecles présents statuts ou la loi du 27 juin 1921.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur convocation duprésident ou de plus de la moitié des membres du conseil, et cela aumoins une fois par an. Ses délibérations ne sont valables que si unemajorité des administrateurs est présente. Ses réunions sontprésidées par le président ou, en l’absence de celui-ci, par le vice-président. Sauf les cas prévus par la loi du 27 juin 1921, les décisionssont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de parité desvoix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 10. En cas d’impossibilité d’assister à une réunion duconseil, un administrateur est autorisé à se faire représenter par unautre administrateur qu’il aura préalablement dûment mandaté.
Art. 11. Dans le cas où un administrateur aurait des intérêtscontraires à ceux de l’association, il est de son devoir d’en informerle conseil spontanément et de s’abstenir de débattre le point enquestion.
Art. 12. Pour engager l’association, la signature du président, duvice-président ou celles de deux administrateurs agissant conjoin-tement suffisent, sans que les intéressés soient obligés de faire lapreuve de leurs pouvoirs. Pour ester en justice, soit en demandant,soit en défendant, une décision du conseil d’administration estrequise. Le conseil désigne celui des administrateurs qui est chargéd’exécuter sa décision.
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TITRE IV. — L’assemblée généraleArt. 13. L’assemblée générale a les attributions que la loi du27 juin 1921 lui confère, et notamment :1. La modification des statuts.2. La nomination et la révocation des administrateurs.3. L’approbation des budgets et des comptes.4. La dissolution de l’association.Elle se réunit en assemblée générale ordinaire entre le 1er janvieret le 31 décembre de chaque année pour se prononcer sur lescomptes de l’exercice précédent et le budget de l’exercice en cours.Des assemblées générales extraordinaires pourront être tenueschaque fois que l’intérêt de l’association l’exigera, notamment si uncinquième des membres en fait la demande auprès du conseild’administration. Tant aux assemblées générales ordinaires qu’auxassemblées générales extraordinaires, les membres effectifs ont voixdélibérative et les membres adhérents ont voix consultative.Art. 14. Les convocations à l’assemblée générale sont faites aunom du conseil d’administration par le président ou, à son défaut,par le vice-président. Elles précisent la date et le lieu de la réunion,adressée huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.Art. 15. Le procès-verbal des assemblées générales est inscritdans un classeur. Après approbation de l’assemblée, il est signé parle président ou son remplaçant. Le registre est conservé au siège, oùtous les membres ainsi que tous les tiers intéressés peuvent enprendre connaissance.Art. 16. Les décisions des assemblées générales sont prises à lamajorité des voix exprimées. En cas de parité des voix, celle duprésident de séance est prépondérante. Les décisions des assem-blées générales sont valables quel que soit le nombre de présents,sauf les cas d’exception prévus par la loi du 27 juin 1921, pour lesmodifications aux statuts, l’exclusion des membres et la dissolutionde l’association. Ces décisions ne peuvent être prises que conformé-ment aux articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921.
TITRE V. — Budgets et comptesArt. 17. Les comptes de l’association sont tenus selon les règlesusuelles de la comptabilité.Art. 18. L’année sociale coı̈ncide avec l’année civile.Art. 19. L’association est autorisée, en vue de réaliser son objet, àaccepter des subsides ou des dons des pouvoirs publics, d’associa-tions, de sociétés commerciales ou de personnes privées ou publi-ques.

TITRE VI. — Dissolution et liquidationArt. 20. En cas de dissolution de l’association, l’actif net, restantaprès paiement des dettes et liquidation des engagements, seraversé à un organisme désigné par le conseil d’administration parmiceux dont le but se rapprochera le plus de celui de l’association.Art. 21. Les présents statuts ne pourront être modifiés que pardécision d’une assemblée générale convoquée à cet effet, à laquelleles deux tiers au moins des membres effectifs seront présents, etstatuant à la majorité des deux tiers. Toutefois, si l’assemblée neréunit pas le quorum, une seconde assemblée générale ayant lemême ordre du jour pourra statuer quel que soit le nombre deprésents.(Suivent les signatures.)
« Brussels Chess Club », afgekort : « BRCC »

Molièrelaan 5001050 BrusselIdentificatienummer : 564/2003
STATUTEN

TITEL I. — Benaming, zetel, doel, duurArtikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming« Brussels Chess Club », afgekort : « BRCC ». Ze wordt beheerddoor de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w.’s. De vereniging heeft alsdoel de studie, de beoefening en de bevordering van het schaakspel;ze stelt het nodige materiaal ter beschikking van haar leden en helpthen zich te perfectioneren met alle middelen in haar macht.Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het volgendeadres : Brussels Chess Club, Semninckx Julien, Molièrelaan 500, te1050 Brussel. De raad van beheer is bevoegd om het adres van dezetel te wijzigen mits publicatie van die wijziging.Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor een onbepaaldeduur.

TITEL II. — Leden
Art. 4. De vereniging wordt samengesteld door effectieve ledenen door aangesloten leden. De volheid van het lidmaatschap, metinbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komtuitsluitend toe aan de effectieve leden. Het aantal effectieve ledenbedraagt minimum drie.
Worden effectieve leden genoemd zij die in regel zijn met delidgelden en die regelmatig aan de activiteiten van de verenigingdeelnemen. Worden aangesloten leden genoemd zij die in regel zijnmet de lidgelden en die onregelmatig aan de activiteiten van devereniging deelnemen.
Iedere persoon die wenst lid te worden stelt zijn kandidatuur bijde raad van beheer. De raad van beheer behoudt zich het rechtnieuwe leden te aanvaarden. In geen geval dient ze zich te recht-vaardigen voor een eventuele weigering.
De leden zijn op elk ogenblik vrij uit de vereniging te treden.Daartoe dient men het ontslag schriftelijk te richten aan de raad vanbeheer.
De verplichtingen van de leden beperken zich tot de betaling vaneen jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag, dat EUR 2 500 niet magoverschrijden, bepaald wordt door de raad van beheer.
De lidgelden moeten betaald worden binnen de drie maanden nade uitnodiging. Een lid dat zijn lidgeld niet op tijd betaalt wordt alsontslagnemend beschouwd; indien het de goede naam van devereniging in het gedrang brengt kan een lid ook worden uitge-sloten op voorstel van de raad van beheer door een algemenevergadering die zich uitspreekt met een twee derden meerderheid.

TITEL III. — De raad van beheer
Art. 5. De vereniging wordt geleid door een raad van beheer diesamengesteld is door minimum drie leden en maximum twaalfleden, verkozen voor een periode van maximum drie jaren door dealgemene vergadering, die ze te allen tijde van hun mandaat kanafzetten nadat ze de betrokkene heeft uitgenodigd om verhoord teworden. Alleen de leden, effectief of aangesloten, kunnen geldig totbeheerder van de vereniging verkozen worden. De uittredendebeheerders zijn herverkiesbaar.
De eerste raad van beheer stelt zich als volgt samen :
1. Semninckx Julien, zelfstandige, Molièrelaan 500, te1050 Brussel, voorzitter.
2. Ouzounian Gérard, bediende, St-Jobsteenweg 392, te1180 Brussel, penningmeester en ondervoorzitter.
3. Zamparo Sergio, politieambtenaar, Brugmannlaan 347, te1180 Brussel, tornooileider.
4. Van De Craen Piet, bediende, W. Churchilliaan 145/3, te1180 Brussel, secretaris,

allen van Belgische nationaliteit.
Art. 6. De beheerders duiden onder hen een afgevaardigde diebelast is met het dagelijks beheer van de vereniging.
Art. 7. De raad van beheer heeft de meest uiteenlopendebevoegdheid in het beheer van de vereniging.
Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is voor de algemenevergadering, hetzij door de statuten, hetzij door de wet, valt onderhaar bevoegdheid. Zij leidt en vertegenwoordigt de vereniging inalle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.
Art. 8. Indien zij het nodig acht, mag de raad van beheer eenhuishoudelijk reglement opstellen, dat door de algemene vergade-ring wordt goedgekeurd en dat van toepassing zal zijn op alle ledenvan de vereniging voorzover het niet in tegenstrijd is met de huidigestatuten of de wet van 27 juni 1921.
Art. 9. De raad van beheer houdt zitting op uitnodiging van devoorzitter of van meer dan de helft van haar leden en dat minstenséén keer per jaar. Haar beslissingen zijn slechts geldig indien eenmeerderheid van haar raadsleden aanwezig is. Haar zittingenworden geleid door de voorzitter of, indien hij afwezig is, door deondervoorzitter. Behalve in de gevallen voorzien door de wet van27 juni 1921 worden de beslissingen genomen door de meerderheidvan de uitgesproken stemmen. De stem van de voorzitter is beslis-send in geval van gelijkheid.
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Art. 10. Wanneer een beheerder onmogelijk aan een vergaderingvan de beheerraad kan deelnemen, dan kan hij zich laten vertegen-woordigen door een andere beheerder die hij op voorhand behoor-lijk gemandateerd heeft.
Art. 11. In het geval dat een beheerder belangen zou hebben diein tegenstelling zijn met die van de vereniging, dan is het zijn plichtom de raad er spontaan van in te lichten en om zich te onthoudenover het punt in kwestie te debatteren.
Art. 12. Om de vereniging te engageren is de handtekening vande voorzitter, var de ondervoorzitter of van twee beheerders diegezamenlijk handelen voldoende, zonder dat de betrokkenenverplicht zouden zijn om hun bevoegdheid te bewijzen. De rechts-gedingen in naam van de vereniging worden door de raad vanbeheer gevoerd of door een door haar afgevaardigde beheerder.

TITEL IV. — De algemene vergadering
Art. 13. De algemene vergadering heeft de haar door de wet van27 juni 1921 verleende machten, namelijk :1. De wijziging van de statuten.2. De benoeming en het ontslag van de beheerders.3. De goedkeuring van de rekeningen en de begroting.4. De ontbinding van de vereniging.De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen tussen1 januari en 31 december om zich uit te spreken over de rekeningenvan het vorige jaar en begroting van het lopende jaar. Buitengewonealgemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkenswanneer de belangen van de vereniging zulks eisen, namelijkwanneer één vijfde van de leden aan de raad van beheer eromvraagt. Zowel op de gewone als de buitengewone algemene verga-deringen hebben de effectieve leden een beslissende stem en deaangesloten leden een raadgevende stem.
Art. 14. De oproepingen tot de algemene vergadering gebeurenop naam van de raad van beheer door de voorzitter of, bij afwezig-heid, door de ondervoorzitter. Ze duiden de datum en de plaats vande vergadering aan en worden ten minste acht dagen voor diedatum verzonden.
Art. 15. Het proces-verbaal van de algemene vergaderingenwordt in een speciaal daartoe bestemd register ingeschreven en nagoedkeuring door de algemene vergadering door de voorzitter ofzijn vervanger ondertekend. Dat register wordt bewaard op de zetelvan de vereniging, waar alle leden alsook alle belanghebbendederden daar kennis van kunnen nemen.
Art. 16. De beslissingen van de algemene vergaderingen wordengenomen door een meerderheid van stemmen. In geval van gelijk-heid is de stem van de voorzitter of zijn vervanger beslissend. Debeslissingen van de algemene vergadering zijn geldig ongeacht hetaantal aanwezigen, behalve in de uitzonderingsgevallen voorzien inde wet van 27 juni 1921, voor de wijzigingen van de statuten, deuitsluiting van leden en de ontbinding van de vereniging. Diebeslissingen kunnen alleen genomen worden conform de artikels 8en 20 van de wet van 27 juni 1921.

TITEL V. — Rekeningen en begrotingen
Art. 17. De rekeningen van de vereniging worden gehoudenvolgens de regels van de boekhouding.
Art. 18. Het maatschappelijk jaar stemt overeen met het kalen-derjaar.
Art. 19. De vereniging mag, met het oog op het bereiken vanhaar doel, subsidies en giften aanvaarden van openbare machten,van verenigingen, van handelsmaatschappijen of van privé- ofpublieke personen.

TITEL VI. — Ontbinding
Art. 20. In het geval van ontbinding van de vereniging wordt heteventueel batig saldo, na delging van het passief, overgedragen aaneen van de organismen aangeduid door de raad van beheerwaarvan het doel zich het meest benadert tot het doel van de vereni-ging.
Art. 21. De huidige statuten kunnen alleen gewijzigd wordendoor beslissing van een twee derden meerderheid van een algemenevergadering die daarvoor werd opgeroepen en waarbij ten minstetwee derden van de effectieve leden aanwezig zijn. Indien diealgemene vergadering dat quorum niet bereikt, mag een tweedealgemene vergadering met dezelfde dagorde zich daaroveruitspreken wat het aantal aanwezigen ook moge zijn.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 565 (82978)[82978] Volvo Cars Gent Service Centre
9000 GentIdentificatienummer : 15582/99

BENOEMINGEN
Op de algemene vergadering van de v.z.w. Volvo Cars GentService Centre, samengekomen op 14 juni 2002, werden debestaande mandaten herroepen en de nieuwe bestuurdersbenoemd.Volgende personen worden tot bestuurder benoemd :Peter Leyman, bediende, wonende Elshout 25, 9031 Drongen,Belg.Erik Vermeire, bediende, wonende Burgstraat 8, te 9960 Assenede,Belg.José Maes, bediende, wonende Grote Reukens 13, te9070 Heusden, Belg.Herman De Rom, bediende, wonende Koppenhollestraat 20, te9500 Geraardsbergen, Belg.Guido De Vilder, bediende, wonende Groenendijkstraat 69, te9960 Assenede, Belg.Geert Bruyneel, bediende, wonende Kampstraat 16A, te9500 Geraardsbergen, Belg.Het bestuurdersmandaat gaat onmiddellijk in en vervalt onmid-dellijk na de algemene vergadering van 2005.

Voor echt verklaard uittreksel :
(Get.) E. VERMEIRE,bestuurder.

N. 566 (75521)[75521] Jeugdbioscoop Antwerpen
Bisschopstraat 672060 AntwerpenIdentificatienummer : 6067/83

ONTBINDING — VEREFFENING
De algemene vergadering, bijeengekomen te Antwerpen op19 februari 2002 heeft unaniem besloten :De v.z.w. Jeugdbioscoop Antwerpen met terugwerkende krachtvanaf 1 januari 2002 in zijn huidige vorm te ontbinden en vanaf1 januari 2002 op te gaan als bovenlokale culturele organisatie (afde-ling Antwerpen), van het Vlaams Centrum voor Kinder- en Jeugd-film. Deze organisatie is erkend door het Ministerie van de VlaamseGemeenschap, afd. Media & Film.Om het saldo van de rekeningen van v.z.w. JeugdbioscoopAntwerpen over te dragen aan de v.z.w. VCKJ.De zetel van de afdeling Antwerpen van het VCKJ gevestigd is inde Bisschopstrant 67, 2060 Antwerpen.Het rekeningnummer van de afdeling Antwerpen VCKJ is001-1276030-71. De afdeling blijft een eigen boekhouding voeren.

(Get.) Peter Pask. (Get.) Arlet Billiau.

N. 567 (83581)[83581]Musikverein Eifeltreu Lommersweiler
4783 LommersweilerIdentifizierungsnummer : 1017/68

ERNENNUNGEN — VERWALTUNGSRAT
Laut Beschluss der Generalversammlung vom 11. März 2002 setztsich der Vorstand wie folgt zusammen :Präsident : Trost Guy, Lommersweiler 69, 4783 Sankt Vith.Vizepräsident : Jodozy Manuel, Lommersweiler 23, 4783 SanktVith.Schriftführerin : Schlabertz-Trost Karin, Neidingen 4, 4783 SanktVith.Kassierer : Remacle Philippe, Lommersweiler 75, 4783 Sankt Vith.Fähnerich : Cornely Jürgen, Lommersweiler 67, 4783 Sankt Vith.Stellvertreter : Peters Joseph, Lommersweiler 51, 4783 Sankt Vith.
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