MEDISCH OOST-VLAANDEREN
GENT

STATUTEN
Tussen de hierna genoemde personen werd overeengekomen een
Vereniging Zonder l.lÍnstoogmerk op te richten volgens de wet van 27 juni
1921, De statuten worden vastgesteLd aLs volgt :

Artikel I
Artikel

:

De V.Z.üI. wordt genoemd "Medisch Oost-Vlaanderen", even\daar-

dig afeekort tot

"MED0V".

Haar rnaatschappelijke zeteL
Gouvernementstraat l.

2

Artikel 3 :

De vereniging

is gevestigd te

9000 Gent,

heeft tot doel

- het

verzamelen en bespreken van de nedische problematiek
Oost-VLaanderen ;

in

- bijdragen tot de verbeterint van de medische huLpverlening
en in het bijzonder bij rampen o.a. door het organiseren
van opleidingen

Artikel 4

z

;

-

stÍnuLeren van het tot stand komen van de functie dÍrecteur
medische hulpverlenine bij rampen i infrastructurele onkadering van deze functie begeleiden ;

-

rnede-organiseren van het rnedisch

De Vereniging is gevormd uit
De Vereniging bestaat uit :

luik bij

rampoefeningen.

ten minste drie leden.

- betalende leden : de provincie

Oost-Vlaanderen en de
Oostvlaanse steden en Eemeenten die hrensen toe te treden.

-

gewone

leden, na aanvaardíng door de Raad van Beheer,

zijnde :
- Oostvlaanse ziekenhuizen
- de Y.Z.[.it. Oostvlaams Centrurn voor
- de V.Z,W. OPAC
- de V.Z.ll. PBO

Dringende Medische Hulp

- ereleden, na aanvaarding door de Raad van Beheer, zijnde :
- publieke of private rechtspersonen of natuurlijke personen die, gelet op de doelstelling van de V,Z,il,, financiële of nateriële steun wÍ1len leveren
- de steun dient een minimale waarde van 10.000 fr, te vertegenrdoordigen
- het erelidmaatschap is twee jaar geldig
- het erelidmaatschap geeft nooit zeggenschap in het beleid
van de V.Z.['1,
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Artikel

5

Artikel

6

Het Lidgeld voor de betalende leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het bedraagt voor 1993
I fr. per inwoner voor de steden en Bemeenten en I fr. per
inwoner van de provinci-e voor de provincie Oost-Vl-aanderen.

lid wordt verloren door vrÍjwillig
ontslag, schriftelijk ingediend door de Raad van Beheer of
door uÍtsluiting of anbtshalve ontslag, uÍtgesproken door de

De hoedanieheid van

ALgemene Vergadering.

Artikel

De Vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer,
samengesteLd uit ten minste 3 leden. De AlÊemene Vergadering
bepaalt, in een Algemeen Reglernent, de samenstell-Íng van de
Raad van Beheer, en benoemt de leden. De Provinciegouverneur
is ambtshaLve Voorzj-tter van de Verenigint en van de Raad van
Beheer. De Leden van de Raad van Beheer houden van ambtswege
op deeL uit te naken van de Raad van Beheer zodra zij de
hoedanígheid, op grond waarvan zij krachtens het Algemeen
Reglement deel uitmaken van die Raad, verliezen.
De leden van de Raad van Beheer kunnen vrijwillig ontsl¿g
indienen. Zij kunnen worden uitgesloten.
Het ontslag van ambtswege r¿ordt vastgesteld en de uitsLuitlng
uitgesproken door de Algemene Vergadering.

7

Artikel, I

De Raad van Beheer verBadert op uitnodiging van de Voorzitter. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter

of bij diens afwezigheid door een der 0ndervoorzitters, vo1gens hun rangorde, of, bij beider afwezigheid, door de oudste

der aanwezige beheerders.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genonen ¡ bij staking van stemmen is de stem van dÍegene die de
vergadering

Artikel 9

:

voorzit, beslissend.

is belast met het bestuur van de VerenÍging. HÍj beslist over aLles wat niet uitdrukkel"ijk aan de
Algemene Vergadering is voorbehouden.
Het dagelijks bestuur van de Verenigint wordt toevertrouwd
aan een Directiecomité, samengesteld zoals bepaald in het
De Raad van Beheer

Alterneen Reglenent.

Artikel

10

Artikel

11

De Leden van de Raad van Beheer, evenmin als de leden van het
Directiecomité, gaan persoonlijke verplichtingen aan r¡at de
verbintenissen van de Vereniging betreft.
De Algemene Vergadering wordt gevormd uit vertegenwoordigers
van de betal"ende en de gewone leden. De leden worden door de
Voorzitter van de Vereniging in Algemene Vergadering bijeengeroepen ieder rnaal dat deze zulks nodig acht doch ten minste
eenmaal per jaarn in de loop van de naand april, en telkens
als ten minste vijf leden het aanvragen.
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Artikel

12

De Algemene Vergadering besList over alle zaken díe haar door
de Raad van Beheer voorgelegd worden. Een beslissing van de
Algemene Vergadering is steeds vereÍst voor :

a) het wijzigen van de statuten ;
b) het benoemen en het afzetten van de beheerders ;
c) het uitsluiten van de leden ;
d) het Boedkeuren van de begrotÍngen en rekeningen ;
e) het ontbinden van de Vereniging ;
f) het vaststellen van de lidgelden.

Artíkel

13

De Algenene Vergadering

zetelt onder Voorzitterschap van de

Voorzitter van de VereniginB, of van een der Ondervoorzitters
van de Raad van Beheer, volgens hun rangorde, of, bij beider
afwezigheid, van het oudste aanl¡ezÍge lid van de Algenene
Vergadering.

Artikel l4

waar de I^Iet van 27 juni 1921 er anders
worden
de besLissingen tenomen bij meerderheid
over beschikt,
van de uitgebrachte sternmen. In geval van stakint van de
stennen is deze van de Voorzitter van de Vereniging of van
BehaLve

in de gevallen

zijn plaatsvervanger beslissend.

ArtikeL

15

Het maatschappelijk dienstjaar begint op
op 31 decernber.

I januari en eindigt

Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen op datum
stichting van de Vereniging en eindigen op 31 december

van de

daaropvo 1gend.

Artikel

16

beschikt over de volgende geldmÍddelen :
de lidgelden van de betaLende Leden ;
de bíjdragen van de ereleden ;
de giften door derden, opbrengsten van kapitalen e.d.n.
inschrijvingsgelden voor opleidingen.

De Vereniging

a)
b)
c)
d)

legt ieder jaar, in de bijeenkomst van
aan de goedkeuring van de Algemene Vertadering, de
rekening over het verlopen jaar en de begroting voor het
lopend Jaar, voor.

Artikel l7

De Raad van Beheer

Artikel l8

huishoudelijk reglenent wordt opgesteLd en goedgekeurd
door de Altemene Vergadering. I{íjziginBen kunnen, op voordracht van de Raad van Beheer, door de Algemene Vergadering
worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van

april,

Een

steTnnen.

Artikel

19

De statuten kunnen enkeL gewijzigd worden door de Algemene
Vergadering, rnet inachtneminB van de voorwaarden gesteld door
art. 8 en 9 van de I,Iet van 27 juní 1921.
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Artikel

20

De ontbinding van de Vereniging kan enkel uitgesproken worden
door de Algemene Vergadering' Ìvûanneer tl¡tee derden van haar
leden aanwezit zíjn, ZÍjn geen twee derden van de leden
aanwezig, dan kan een tweede vergaderíng bijeengeroepen
worden ; door deze kan eeldíe beraadslaatd worden, we1-k het

getal aanwezite leden ook zij.

beslissing wordt aangenomen, za zíi niet de n'¡eerderheid
van de twee derden der aanwezige leden verenígt.
In geval van ontbinding zal" het maatschappelijk bezit, na
aanzuivering van alle lasten, aangewend worden zoals door de
Algemene Vertaderin1 zaL worden beslist.
Geen

Artikel

21

deze statuten niet voorziene gevallen zulLen
geregeld worden overeenkomstig de l,let van 27 juni l92l of
door de Raad van Beheer.

Al de in

te Gent, op 14 december 1993 en ondertekend door de hierna
stichters, al1en van Belgísche nationaliteit

Opgemaakt

vermelde

-

BATTHAZAR

¡

Herman, Gouverneur van de provincíe 0ost-Vlaanderen,

Gouvernementstraat

-

VAN DER MEIREN

l,

Jean-Pierre, Bestendig Afgevaardigde,

Gouvernementstraat

1,

- Dr. VAN H0UTTE Luc,
Sint-Li

9000 Gent.

9000 Gent.

Ri j ksge zondheisinspec

Laan 23, 9000 Gent.

a

.-\
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teur,

PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN
üEDOV

V.Z.¡f.
VAI{ 14 DECE{BER 1993

STICHTIT|GSVERGAI}ERITIG

LIJSÎ

VAtr DE STICHTEÑDE LBDETI

(in drukletters a,U.b, )
_ NAAM , *ÞuhE L
Lc-oIdtl)
-V0ORNAAM t JpL¿¿þ
- FUNCTIE , cftle{*"n )Pe*r*u.-*Ê {-r"t,r.* lu
2-¿.t"a/ì
- ADRES , 6*^r-ot¿êron - ¿.<ft/ -

(in drukletters a,U,b, )
- NAAt'l : TOr<f e, u i*. o o \
- V0ORNAA}í : \,r¡¡,, ÊÊ, ¡ rr D
- FUNcrrE : (cl-. e? e ^/
96{,,r
-ADRES: Fllvrr¡ 6î
-

î-rl

y1 l,4 È l-

HANDTEKENING

(in drukletter,s a.U,b, )
-NAAI'{: CÕvct'<
-

VOORNAAM

-

FUNcTIE

t ü(o¡efiit

t tsùR6ëMFF57t'/?

- ADRES t Po¡t,(iro e¡ ./.t
g4To

-

HANDTEKENING

NAAM

t

-Deuorn ¿

u

3

{¿,r

:

(in drukletters

-

-

-

o-¿t,/

a,U.b, )

Ker¿ss€

t /*qt¿¿/
- FUNcrrE z L\ Setelheþber 8zønda6s11

-

vooRNAAM

-

ADREs

t

Kor¿f€ Et€ )<€,V ¿ ê
99

-

HANDTEKENING

âo

.

8"aêKe6H,

:
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PROVINCIE
OOST.VLAANDEREN

ilEmv

v.z.l.

STICHTIf,GSVERG/¡IIEBIf,G VAX

lô

LIJSÎ

DBCE|BER 1993

YATI

I}T SIICNTEñI}E LEDß¡I

(in drukletters a.U,b, )
- NAAM ¿DEtfe ".lL=\..

-

vooRNÀ ,4 n*a rt n¡>

-

FLNCTIE

-

ADRES

-

HANDTEKBNING :

,Jr,/A"*r

5'g''*"'-'/eL*"¿t^

-)lt't4'-'-e-

'^
- 3 &'. r"l

z &¿,*L¡

(in drukletters a,U,b. )
- NAAI'I z NÊ€Q$t4ttl
_ V''RNAAI.{ ,

- FUNcrrE t

fu, LLt 4^/
tfcn ePe¡t

- ADRES 2 lY$e(f/r' - ,g¿,n ,/l
-

/{ti¿ L/94J

HANDTEKENING i

(in drukletters a.U,b, )

-

NAAM

| /é

FINcTIE

-

ADRES :

z Gutar-s

I
' 't/'n-Lf'/ay' 'Stu'o/-tz< /tz**'zzzíe7tar
Øzru,'#, i /tuo

-V00RNAAI'í

-

ìyell¿

NG

in drukl.etters a,U.b, )
- NAAM ' Q€IV€RT'
(

- V00RNAAM : Auto {tr,{l
- FUNcTIE rÞu ß (,€l^ÇÉSt€K.
-

ADRES

:

R.up ÉL

Ê,r

opD¿srß

R

(f/ $o
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PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN

ilEmv

v.z.l.

SIICMIIGSVENGAI)ERItrG VAII 14 DBCE{BER 1993

LIJSÎ

(in drukletters

VAX DE SÎICMEñDE LEDßTI

a.U.b. )

nAñf
TL&L1T-VOORNAAÞI
'
- FLINCTTE , tl " SCrcÈ Í ua/ 9t
- ADREs , 11 llAcGûEn 3)
-

NAAM

:

SlVv'Ò

P¡

nní

0c e¡,"¡r

,

-

c',J

HANDTEKENING :

(in drukletters

_ NAAI' ,

a,U.b. )

U,úqr/

.

ADRES :

-

HANDTEKENI

r./ *

VOORNAA}I :

c€

FUNCTIE :
@ùz

(in druklet

a.U,b, )

-NAAM: vflf.[ ?ARy-5
- VOORNAAM ¡ LUC
FUNCTIE T5
'
\t/

ADRES

4^

q^,.,ry,^^
À(,

u

95eo
-

HANDTEKENING

:

(in drukletters a,U,b
.
.
-

NAAI'I

:

M

VOORNAAM :

FUNCTIE :
ADRES

:
¿

,1,/./- l/¿

HANDTEKENI

/-

o

ú'*&r,,

PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN

xBmv

v.z.l.

STICAIIf,GSIIERG/¡I)ÍBIilG VAII

l4

DECE{BER 1993

LIJST YAT I}t SlICffiEÑD8

LEDf,TI

(in drukletters a.IJ.b. )
- NAAM , S'feèðßÊ
- VOoRNAAM : ü.rif C-r

- t*ttiï ,Br"5J

EE-trrp
- ADRES : VIE PsCHâ 4

?¿fõ QhnSHunSTêQ

(in drukletters a,IJ,b, )
- NAAH : -b R oo¿ q É/t
VOORNAA}I :

FUNCTIE :

-

ADRES 3

-

HANDTEKENING :

(

Ð

OTn" '¡6n /,,1y,

?

in drukletters a.II,b, )

-

ADRES

-

HANDTEKENING

NAA}I :
VOORNAAI'I

¡

FUNCTIE :
:

:

(in drukletters
- NAAI'I :
- VOORNAAM :
- FUNCTIE :
- ADRES :
-

Zf6

HANDTEKENING

a,U,b, )

:
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PROVINCIE
OOST.VLAANDEREN
HEmV

V.Z.I.

SIICHTIAGST'EAGAI}IBIIIG VATI

IÔ

LIJSÎ

DECP{BER 1993

VAX

I}3 SÎICATEÑDB

(in drukletters a.U.b. )
Tc
-NAAM: ÐtEn\cK
- vooRNAAl,l : þ f+V V¡-ì t S
-FIJNcTTE ! ÈvAGe M6Ês16(
-ADRES s L+€KKEETAnTIY
-

HANDTEKENING

qq

LET}f,TI

Q1-oo Þ (>vt'ìÞ Enra¡ tV.Þ¿-

¡

(in drukletters a,U,b. )

- NAAI,{ | üeffiè67- vooRNAAtl z 'Raqaf
-FUNCTIE, W
- ADRES : l'
-

t¿

HANDTEKENING :

(in drukletters
- NAAII ¡
- VOORNAAM :
. FTINCTIE :
- ADRES :
-

,

a.U,b, )

HANDTEKENING :

(in drukletters a.U.b,
- NAAI'{
- VOORNAAM :
- FUNCTIE :
- ADRES :

)

¡

.

HANDTEKENING

2

3

€2o-rW

MEDOV V. Z. W.
LIJST VAN DE STICHTENDE

-

BALTHAZAR Herman, Gouverneur vân de provincie 0ost-Vlaanderen
Gouvernementstraat I te 9000 Gent

-

VAN DER MEIREN

-

VAN HOUTTE

-

DEVENTER

-

MEERSMAN

-

DE RYCKE Guido, Dienstchef brandweer Geraardsbergen
Markt 1 te 9500 Geraardsbergen

-

DENERT Antoíne, Burgemeester van Kruibeke
Rupelmondestraat 90 te 9150 Kruibeke

-

(

LEDEN

trrlilliarn, Schepen van Sint-Niklaas
Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas

STRUMANE

Gilbert, Eerste Schepen van De Pinte
te 9840 De Pinte

Mieregoed 33

Albert,

-

VAN PARYS

-

VAN SPEYBR0ECK

-

9000 Gent

Armand, Schepen Sociale Zaken Ronse
Oudstrijderslaan 3, bus 59 te 9600 Ronse

I.TTINDEY

-

I te

Luc, Rijlcsgezondheidsínspecteur
Sint-Lievenslaan 23 te 9000 Gent

-

-

Jean-Pierre, Bestendig Afgevaardigde

Gouvernementstraat

Burgemeester van Kaprijke

Vaartstraat 43 te 9970 Kapríjke

Luc, Burgemeester van

I,rrurmstraat 16

te

Grote Baan 218
STROBBE

Evergem

9940 Evergem

Theo, Burgemeester van Lovendegern
te 9920 Lovenrlegenr

ldi1ly, Burgemeester van l,traasmunster
I te 9250 trüaasmunster

Vi-erschaar
BROI{TAEYS

Jozef

,

Burgemeester van Horebeke

Dorpsstraat 74 te 9667 Horebeke
DIERICK

M¿urits, Burgemeester van Dendermonde

HeklcesLraat 49

-

VERTRIEST

-

DUMEZ

te

9200 Dendermonde

Roger, Stadssecretaris van Dendermonde
11 te 9200 Denclermonde

F. Courtensstraat

Julien, Schepen van Zelzate
TunneLlaan 104 te 9060 Zelzale-

(

(

Wilfried, Schepen vall
te 9660 Brakel

-

TORTELB0OM

-

COUCK

-

KERSSE

Fayte 68

Brakel

Georges, Burgeneester van Denderleeuw
Populierenlaan 23 te 9470 Denderleeuw

I^Iilly, Bevelïrebber brandweer
Korteboeken 1A te 9930 Zomergem.

Zornergem

