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1. Wijziging statuten van vzw 'Groen Fonds' 

BIJ Algemene Vergadering d.d. 13 december 2004 van de vzw Groen Fonds werden de statuten gewijzigd 
Met eenpangheid werd de volgende tekst van de statuten aangenomen: 

Groen Fonds 
1070 Brussel 

Nummer van de vereniging 1566889 Nr BTW of ondernemïngsnr.: 440775918 

Statuten na de A V v a n 13 december 2004 

Tussen de ondergetekenden: 
•Eric Gryp, senator, Morestraat 32, 9258 Scheldewindeke; 
•Magda Aelvoet, senator, Koningin Astridlaan 39, 3200 Kessel-Lo; 
•Karel Anthonissen, Cellebroedersstraat 2, 2000 Antwerpen; 
•Luc Lemiengre, Schoolstraat 58, 9110 Sint-Amandsberg, 
•Ëllie Moons, Potaardestraat 6 ,1743 Sint-Martens-Bodegem, 
allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen, overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni 

negentienhonderd eenentwmtig (27 juni 1921) een vereniging zonder winstoogmerk op te richten onder hen en 
al de personen die ervan later zullen deel uitmaken, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld 

TITEL I - Naam, zetel, doel en duur 

Artikel 1 

De vereniging wordt opgen'cht onder de naam "Groen Fonds", vereniging zonder winstoogmerk 

Artikel 2 
De vereniging is gevestigd te 1070 Anderlecht, Sergeant De Bruynestraat 78-82. 

De vereniging ressorteert onder het gerechtehjk arrondissement Brussel. De Algemene Vergadering is 
gemachtigd om de zetel van de vereniging te verplaatsen met in achtnamen van de formaiiteiten die door de 
wet van 27 juni 1921 en door de statuten worden voorgeschreven voor een statuten wijziging 

Artikel 3 
De vereniging heefl tôt doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, Groen! financieel en materieel te 

ondersteunen. Meer in het bijzonder zal de vereniging de dotaties die van overheidswege voor Groen 1 voorzien, 
zijn, în ontvangst nemen De vereniging zal zich hierbij richten naar de bepalingen van de wet van 23 juni 1989, 
betreffende de financiering van de politieke partijen, evenals naar de reglementeringen en de 
uitvoeringsbepalingen die uit deze wetgeving voortspruiten. 

Artikel 4 
De vereniging wordt opgencht voor onbepaalde duur. Zîj kan te allen tijde ontbonden worden 

Op de laals le b l ï van _LUJ!LIÏ vermelden R e c t o Naam «n ho&ctarugheici van de mslrume nie rende nolans 
bevoegd de vereniging oï stichting ten a ancien van a e t 
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TITEL II. - Leden van de algemene vergadering 

Artikel 5 

De vereniging is samengesteld uit vaste leden, hierna vernoemd als ' leden' 
Artikel 6 
Het aantal [eden is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen. De leden vormen de algemene 

vergadering. 

Om hd te kunnen zijn moet men lid zijn van het partijbestuur van Groen' F.V. Op voorstel van de Raad van 
Bestuur kan de Algemene Vergadering maximum drie leden aanvaarden die geen lid zijn van het partijbestuur 
van Groen! F.V. 

Nieuwe leden worden aanvaard op schnfteiijk verzoek van de raad van bestuur, die het op de agenda 
plaatst van de algemene vergadering. 

Leden kunnen schnftelijk ontslag nemen. 

Leden die ontslag nemen uit het partijbestuur van Groen! F.V. worden verondersteld ook ontslag te nemen 
als lid van de algemene vergadering. 

De algemene vergadering kan leden uitsluiten met tweederde meerderheid. 

Artikel 7 

Artikel 8 
De leden zijn geen bijdrage verschuldigd. ZIJ zijn in geen geval aansprakehjk voor de verbintenissen van de 

vereniging 

TITEL III. - De algemene vergadering 

Artikel 9 
De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar. De leden worden minimum tien dagen voor 

de vergadering schnftelijk uitgenodigd. De agenda wordt op de uttnodigmg vermeld. 

Als huishoudelijk règlement geldt het huishoudelijk règlement van het partijbestuur van de partij Groen! FV. 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 3, 8, 12 en 
20 van de wet van 27 juni 1921. 

Artikel 10 
De algemene vergadering is bevoegd înzake 
I statutenwijziging, 
2. benoeming en afzetting van de bestuurders; 
3. benoeming en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldigmg 

wordt toegekend 
4. goedkeuring van de begroting en rekenîngen op basis van het verslag van de bedrijfsrevisor, goedkeuring 

van begrotingswijzigmgen; 
5 kwijîing aan bestuurders en commissarissen 
6.vrijwillige ontbinding van de verenigmg, 
7 aanvaarding en uitsluiting van leden, 
8 bepaling van het algemeen beleid van de vereniging; 
9 goedkeuring van het jaarprogramma en van hetjaarverslag, 
10 goedkeuring van het (de) huishoudelijke reglement(en); 
I I .vaststelling van het lidgeld van de leden 

12 aile gevallen waann deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 13 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, tenzij anders voorzien 

door de statuten of de wet van 27 juni 1921. 



Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter besiissend De algemene vergadering beslist bij 
geheime stemmmg over het ontslag van een hd en de aanwijzing en schorsmg van de bestuurders. Dit ontslag, 
aanwijzing en schorsmg moet door een tweederdemeerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden 
van de algemene vergadering beslist worden. 

Over een statutenwijziging kan slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt 
en mits artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 nageleefd wordt. 

Tôt ontbinding van de vereniging kan slechts besloten overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 
1921. 

Artikel 14 
Alfe beslissmgen van de algemene vergadering worden door de secretaris opgenomen in het notulenboek, 

dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging. De tekst wordt ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris, na goedkeuring door de algemene vergadering De leden krijgen binnen de maand na de Algemene 
Vergadering een uittreksel van de notulen. De leden en de belanghebbende derden kunnen de beslissingen van 
de Algemene vergadering inkijken in het register dat beweerd wordt op de zetel van de vereniging 
overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van het K.B, van 26 juni 2003 op de 
openbaarmaking van de akten en stukken van de verenigingen zonder winstoogmerk en pnvate stichtingen 

TITEL IV. - De raad van bestuur 

Artikel 15 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die belast wordt met het dagelijks bestuur van de 

vereniging en die bestaat uît-
•een voorzitter' dit is de voorzitter van Groen! 
•een penningmeester. dit is een hd van het partijbestuur van Groen! 
•een secretaris - dit is de boekhouder van Groen! 
•een bestuurder: dit is een GroenMid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat of het 

V laams Parlement 

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Het mandaat 
van bestuurder is onbezoldigd 

Indien Groen! F V geen statutair benoemd voorzitter en/of boekhouder heeft, dan benoemt de algemene 
vergadering onder haar leden de voorzitter en/of penningmeester en/of secretaris van de raad van bestuur 

Artikel 16 

.Artikel 17 
1 De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De oproepingsbnef omvat de agenda 
2.De raad vergadert slechts geldig aïs tenminste één van de bestuurders aanwezig is. Aile besluiten worden 

opgenomen bij gewone meerderheid; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter besiissend. 

Artikel 18 
De raad van bestuur leidt de xaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke of 

buitengerechtelijke handelmg 
Door de bestuurders wordt geen persoonhjke verpiichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de 

vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tôt het vervullen van de hun gegeven opdracht en tôt de in hun 
bestuur bedreven misgrepen. 

Voor aile akten en handelmgen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vereniging geldig vertegenwoordigd 
zijn door twee bestuurders. 

TITEL V . - Benoeming commissanssen 

Artikel 19 
De Algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur met algemeenheid van de stemmen 

een commissaris benoemen 

TITEL VI - Begroting en rekeningen 

Artikel 20 
Het boekhoudkundig jaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december 
Op het einde van elk boekhoudkundig jaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het voorbije 

jaar afgesloten en de begroting van het volgende jaar opgemaakt 
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Rekeningen en begrotmg worden op basis van het verslag van de bednjfsrevisor aan de goedkeuring van de 
jaarvergadering onderworpen de boekhouding wordt drlemaandelijks door de raad van bestuur besproken en 
goedgekeurd. 

De rekeningen en de begrotmg worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht 
van de leden. Deze kunnen dan mzage vorderen van al de bescheiden, op de zetel zelf van de vereniging, 
waarop deze rekeningen en begroting zijn gesteund 

Een (eventueel) batig saldo, vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wtjze 
van dividenden worden uitgekeerd aan de leden 

De jaarlijkse liquiditeitsrekenmg wordt door de zorgen van de raad van bestuur 1er griflïe van de burgeriijke 
rechtbank, waar de vereniging is gevestigd, neergelegd 

TITEL VII. - Ontbinding en vereffenmg 

Artikel 21 

De vereniging kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig 
artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 of door een gerechtehjke beslissing. 

In geval van vnjwillige ontbinding zullen als vereffenaars optreden, de bestuurders van de verenigmg 
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zoverre het aantal leden 

daardoor niet mmder dan tien bedraagt 

Artikel 22 
!n geval van ontbinding van de vereniging zal, na aanzuivering van het passief, de bestemming van de 

goederen worden bepaald door de algemene vergadering. 

Artikel 23 
Voor ailes waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken mzake 

overeenkomstige verenigmgen van toepassing 

2 Ontslag en benoeming van Bestuurders 

De Algemene vergadering neemt acte van het ontslag van aile leden van de raad van bestuur: 
-Maertens Guido, Hogeweg 20, 8200 Sint-Andries, 
-Jef Tavernier, Keltenlaan 8, 9880 Aalter, 
-Patrick Michielsseune, Smt-Andriesstraat 16, 8680 Koekelare, 

Op de algemene vergadering van 13 december 2004, werden de volgende personen verkozen met 
unanimiteit m hun functie van bestuurder. 

Bestuurder Vera Dua, Lange Violeftestraat 241, 9000 Gent, (Voorzitter) 25/10/52 Gent 
Bestuurder: Lieve Heene, Roddam 13 d, 2880 Bornem, {Secretaris) 15/02/68 Gent 
Bestuurder Johan Hamels, Zwartezusterstraat 16/21, 3000 Leuven (Pennîngmeester) 26/03/59 Gent 
Bestuurder Jos Stassen, Wilgenstraat 5, 9150 Kruibeke, 12/02/61 Tongeren 

3 Benoeming van œmmissans 

De algemene vergadering van 13 december 2004 beslist om "Clybouw Bedrijfsrevisoren, Oosterveldlaan 
246, 2610 Antwerpen (Wilrijk)" als commissaris aan te duiden in het kader van de overeenkomst tussen de partij 
Groen' , Sergeant Debruynestraat 78-82,1070 Brussel en de revisor Clybout bedrijfsrevisoren 

Voor de verenigmg 

Johan Hameis 
Pennîngmeester 

Lieve Heene 
Secretaris 

Op de ! Mti>te blz van Lmk U vsrmekien Rec to Naam en rioectamgheid van de snstiumenterende no ta ris, h«tz>j /an de cerfco(u)n^r 3 
bf ivoegd de verenigmg of s M i f i f i g fen -a-àiwàt*, van dercfen te w.rS(igenwùor<iigen 

Verso Naam en handtekening 


