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S-PLUS VZW 
Sint-Jansstraat 32 

1000 Brussel 
 

Ondernemingsnummer: 0409572206 
 

STATUTEN 
 
 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
 
ARTIKEL 1 
 
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: “S-Plus vzw”. 
Het werkingsgebied van de vereniging strekt zich uit over de provincies Antwerpen, Limburg, 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en over de bestuurlijke arrondissementen Halle-Vilvoorde, 
Leuven en Brussel-Hoofdstad. 
De voertaal is Nederlands. 
 
ARTIKEL 2 
 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint Jansstraat 32, 1000 Brussel en ressorteert onder 
het gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtbank van Koophandel. 
 
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels 
in acht neemt  zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten. 
 
ARTIKEL 3 
 
Als seniorenvereniging van de socialistische beweging en als sociaal-culturele vereniging, stelt 
de vereniging zich tot doel: 
dat senioren en de ruime groep van 50-plussers 

 voldoende welzijn en gezondheid verwerven of behouden 

 maximale ontplooiingskansen krijgen 

 en alsook volwaardig deelnemen aan en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk leven. 

 als gebruikers en hun mantelzorgers worden ondersteund, geïnformeerd en hun 
belangen worden behartigd 

Verder wil de vereniging 

 kwaliteitsvolle en betaalbare activiteiten organiseren, die passen binnen de educatieve, 
culturele, maatschappelijk activerende of gemeenschapsvormende functie 

 de vrijwilligers begeleiden en motiveren  

 de belangen van alle senioren verdedigen, op gemeentelijk, Vlaams, federaal en 
Europees niveau. S-Plus wil senioren bewust maken van hun plaats binnen de 
samenleving. 

Via deze specifieke doelstelling streeft de vereniging naar een meer harmonisch samenleven 
voor alle leeftijdsgroepen. 
 
Om haar oogmerk te realiseren, neemt de vereniging alle nodig geachte initiatieven. 
Deze doelstelling kadert binnen het Decreet op de Volwassenenwerking van 19.04.1995 
gewijzigd op 2 april 2003. 
 



Met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel mag zij bovendien elke 
handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat, die haar zouden toegekend worden door 
natuurlijke personen of om het even welk organisme, kunnen ontvangen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door haar raad van bestuur, overeenkomstig artikel 16 van de wet van 27 juni 
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 
Deze opsomming is geenszins beperkend en louter ten totel van voorbeeld. 
 
De vereniging mag onroerende en roerende goederen, ten toebehorende of ten bezwarende 
titel verwerven, verkopen, ruilen, uitbaten, huren en verhuren. 
Ze mag bovendien deelnemen in andere verenigingen die geheel of gedeeltelijk eenzelfde 
maatschappelijk doel nastreven. 
 
De vereniging is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de regio’s en plaatselijke 
afdelingen en groepen.  Er kunnen ook provinciale structuren opgericht worden. 
De organisatie van de regio’s en plaatselijke afdelingen en groepen maakt het voorwerp uit van 
een huishoudelijk reglement. 
 
Alles wat verband houdt met de doelstellingen van de vereniging wordt mede op deze niveaus 
bestudeerd, besproken en geprogrammeerd. 
 
Al de akten, documenten, berichten, publicaties en andere stukken komende van de vereniging, 
zullen de sociale benaming moeten dragen, onmiddellijk gevolgd door de leesbaar in volle 
letters geschreven woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting “VZW”. 
 
De vereniging verbindt er zich toe de principes en de regels van de democratie, het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten 
van het Kind, na te volgen. 
 
ARTIKEL 4 
 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden 
worden. 
 
 

TITEL II: LEDEN 
 
 
ARTIKEL 5 
 
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.  
De eerste leden zijnde oprichters. 
 
ARTIKEL 6 
 
De vereniging omvat twee soorten leden: 
 

1 De werkende leden, te weten: 
a) vertegenwoordigers van de erkende provinciale structuren van socialistische 

gepensioneerden/senioren 
b) leden, gecöopteerd omwille van hun deskundigheid 

 

2 De toetredende leden, te weten: de individuele leden die persoonlijk en vrijwillig aansluiten 
langs de weg van de plaatselijke afdelingen en groepen. 
 
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, 



komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende leden zijn diegenen wiens naam is 
vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke 
bepalingen zijn alleen op de werkende leden toepasselijk.  
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze 
hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.  
 
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de 
algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. 
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de 
voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk 
verwezen naar de werkende leden. 
 
ARTIKEL 7 
 
Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur  bijwonen en mogen zich, 
mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering en Raad van bestuur richten. 
Deze personen hebben geen stemrecht. 
 
ARTIKEL 8 
 
De toetreding van leden gebeurt mits een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door de Raad Van 
Bestuur, die maximum 50 euro per jaar per lid bedraagt. 
 
ARTIKEL 9 
 
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  Het ontslag moet bij aangetekend schrijven 
aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.  Het ontslag zal één maand na dit 
schrijven ingaan. 
 
ARTIKEL 10 
 
De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken met de 
meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van 
de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of 
gedane inbrengsten vorderen. 
 
 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 
 
 
ARTIKEL 11 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit de onder art. 5 en 6 
vermelde leden.  
De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Indien de algemene vergadering slechts 
drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het 
aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. 
 
ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders 
 
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. 
 
ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 
 



De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid 
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun 
mandaat kosteloos uit.  
 
ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 
 
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door 
vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 
 
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het 
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld 
worden op de agenda van de algemene vergadering. 
 
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van 
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders 
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee 
maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken 
bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. 
 
ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders. 
 
De raad van bestuur  leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk 
door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en 
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van 
rechtsmiddelen.  
 
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig 
oordeelt. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders 
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
 
Een lid kan zich echter door een ander lid op de raad van bestuur laten vertegenwoordigen. 
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één 
stem op de raad van bestuur. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt 
doorslaggevend. 
 
De raad van bestuur oefent haar mandaat uit als college. 
 
De vzw wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, waarbij voor alle financiële 
verrichtingen minstens de handtekening van de penningmeester vereist is. 
 
De raad van bestuur kan mits een bijzondere lastgeving haar vertegenwoordigingsbevoegdheid 
mandateren aan een niet-bestuurslid. 
 
ARTIKEL 16 
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. 
 
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze 
belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de oudste van 
de aanwezige bestuurders. 



 
ARTIKEL 17 
 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en 
de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die 
moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter 
en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze 
documenten geldig ondertekenen. 
ARTIKEL 18:  
 
De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. 
 
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent 
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  
 
ARTIKEL 19: Dagelijks Bestuur  
 
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur kiezen.  
 
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent 
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  
 
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten 
worden verricht om de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, hetzij wegens 
hun minder belang, hetzij wegens noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het 
optreden van de raad van bestur niet vereisen of niet wenselijk maken. 
 
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in 

te dienen bij de raad van bestuur 
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig 

beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  

 
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden 
steeds genomen in collegiaal overleg. 
 
ARTIKEL 20: Commissarissen 
 
De vereniging kan één of meerdere commissarissen benoemen.  
De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, 
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 
 
 
ARTIKEL 21 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 
 



Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid 
beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.   
 
 
 
 
 
ARTIKEL 22 
 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
- het wijzigen van de statuten,  
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders, toekennen van eretitels 
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,  
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 
 
Op voorstel van de raad van bestuur, kan de algemene vergadering de titel verlenen van 
erevoorzitter of erelid. Deze titels kunnen om het even wanneer door de algemene vergadering 
teruggetrokken worden. Zij maken geen deel van de algemene vergadering en hebben dus ook 
geen stemrecht. Zij hebben het recht om aanwezig te zijn. 
 
ARTIKEL 23 
 
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de 
voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. 
 
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar, en dit binnen de 
zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. 
 
ARTIKEL 24 
 
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 
1/5 van de werkende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per 
aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de 
Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 
werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. 
 
ARTIKEL 25 
 
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden 
door de voorzitter, secretaris of twee bestuurders. Alle werkende leden moeten worden 
opgeroepen per e-mail, gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor 
de vergadering. 
 
ARTIKEL 26 
 
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die 
wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen 



door 1/20 van de werkende leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit 
onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee 
werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. 
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. 
 
ARTIKEL 27 
 
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de 
voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. 
 
 
 
ARTIKEL 28: statutenwijziging 
 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op 
de agenda is vermeld en indien 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door 
deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, 
ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging 
is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, 
ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan 
slechts met een meerderheid van 4/5 van  de stemmen worden besloten. 
 
ARTIKEL 29 
 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het 
wijzigen van het doel der vereniging vereist. 
 
ARTIKEL 30 
 
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting 
van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden 
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. 
 
ARTIKEL 31 
 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, ondertekend door 2 bestuurders, die betekend 
worden aan de leden per gewone brief en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit 
register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden 
ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of 
door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene 
vergadering. 
 
 

 
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

 
ARTIKEL 32 
 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting 
van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering 
voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 



 
 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
ARTIKEL 33 
 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord 
is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de 
vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. 
 
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid 
wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.  
 
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de 
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 
vereffeningsvoorwaarden. 
 
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een socialistische 
vereniging aanleunend bij de socialistische mutualiteiten waarvan het doel zoveel mogelijk 
analoog moet zijn aan dit van de tegenwoordige vereniging en dat door de algemene 
vergadering zal worden aangeduid. 
 
ARTIKEL 34 
 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, 
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk. 
 
 

Opgemaakt te Brussel, op 27 november 2017 
 
 
 
 
NB: De naam van de vereniging “Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden” werd 
bij beslissing van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering dd. 14 oktober 2003 
gewijzigd als volgt: S-Plus vzw. 

 



 
S-PLUS VZW 

Sint-Jansstraat 32 
1000 Brussel 

 
Ondernemingsnummer: 0409572206 

 
 

 

ONTSLAG LEDEN ALGEMENE VERGADERING 
 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING VZW S-PLUS  

NAAM BEROEP NAT GEBOORTE-
DATUM 

GEBOORTE-
PLAATS 

ADRES POSTNR/GEMEENTE 

Theo Bousmans Gepens. Belg 29/04/1939 Walshoutem Waasmontstraat 193 3401 LANDEN 

Lara Steenwegen Bediende Belg 11/08/1987 Sint-Niklaas Maurits Sabbestraat 39 9050 GENTBRUGGE 

 
 

 

S-PLUS VZW 
Sint-Jansstraat 32 

1000 Brussel 
 

Ondernemingsnummer: 0409572206 
 
 

NIEUW LID ALGEMENE VERGADERING 
 

Jos Bertrand Gepens. Belg 08/10/1953 Hamont Jachthoornlaan 88 1170 WATERMAAL-
BOSVOORDE 

Katrien Rogiest Bediende Belg 07/12/1961 Gent Ooilamstraat 26 9000 GENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Daenekindt      Leona Detiège 
Secretaris/Penningmeester     Voorzitter 



 
S-PLUS VZW 

Sint-Jansstraat 32 
1000 Brussel 

 
Ondernemingsnummer: 0409572206 

 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 
 
 

       

LEDEN ALGEMENE VERGADERING VZW S-PLUS  

NAAM BEROEP NAT GEBOORTE-
DATUM 

GEBOORTE-
PLAATS 

ADRES POSTNR/GEMEENTE 

Hannelore Abrahams  Bediende Belg 19/08/1978 Antwerpen Tweelingenstraat 50 2018 ANTWERPEN 

Jos Bertrand Gepens. Belg 08/10/1953 Hamont Jachthoornlaan 88 1170 WATERMAAL-
BOSVOORDE 

Boudewijn D’haese Gepens. Belg 19/04/1947 Sint-Niklaas Kokkelbeekstraat 25 9100 SINT-NIKLAAS 

Freddy D’Havé Gepens. Belg 17/09/1944 Gent Kikvorsstraat 23 9000 GENT 

Thierry Daenekindt Bediende Belg 20/12/1969 Brugge Koolkerkse Steenweg 109 8000 BRUGGE 

Herman De Loor Gepens. Belg 28/06/1942 Velzeke Kerklandstraat 9 9620 ZOTTEGEM 

Freddy De Vilder Gepens. Belg 01/03/1955 Zelzate Wachtebekestraat 121 9060 ZELZATE 

Katrien De Weirdt Bediende Belg 21/04/1975 Vilvoorde Jan Frans Van Geelstraat 30 2812 MUIZEN 

Leona Detiège Gepens. Belg 26/11/1942 Antwerpen Duinzichtlei 6 2920 KALMTHOUT 

Christel Geerts Professor VUB Belg 25/07/1961 Sint-Niklaas Pr. J. Charlottelaan 129 9100 SINT-NIKLAAS 

Marcel Geivaerts Gepens. Belg 21/09/1943 Mechelen Guldensporenlaan 49 2820 BONHEIDEN 

Hans Heyndels Bediende Belg 23/08/1971 Ukkel 

De Bavaylei 105 A.3.1. 

1800 VILVOORDE 

Jean-Marie 
Lambrecht 

Gepens. Belg 16/03/1952 Menen Hugo Verrieststraat 63 8930 LAUWE 

Marcel Logist Gepens. Belg 20/11/1947 Outgaarden Lindebaan 17 3300 TIENEN 

Sofie Meerschaut Bediende Belg 12/02/1970 Brussel Haachtsesteenweg 257/2 1030 BRUSSEL 

Pierre Neefs Bruggepens. Belg 01/01/1948 Leuven Tervuursevest 23/0605 3001 HEVERLEE 

Sylvia Pardon Bediende Belg 17/05/1977 Vilvoorde Lemméstraat 18 2018 ANTWERPEN 

Leen Pollentier Bediende Belg 13/10/1977 Roeselare Rue Ponchaut D Ogy 5 7862 OGY 

Katrien Rogiest Bediende Belg 07/12/1961 Gent Ooilamstraat 26 9000 GENT 

Irene Steemans Gepens. Belg 30/04/1949 Willebroek Van Overbekelaan 103 Bus 3 1083 GANSHOREN 

Karin Van 
Mossevelde 

Bediende Belg 05/09/1963 Wetteren Vijverstraat 70 9230 WETTEREN 

Eddy Vandenbosch Bediende  Belg 24/05/1964 Tienen Wijngaardstraat 15 3400 LANDEN 

Marc Vanleynseele Bediende Belg 30/12/1959 Kortrijk Kristoffel Plantijnstraat 31 8510 MARKE 

Paul Zegers Bediende Belg 24/08/1946 Hasselt Oude Heerweg – Heide 70 9250 WAASMUNSTER 

 
 
 

Brussel, 27 november 2017 
 
 
 
 

Thierry Daenekindt Leona Detiège 
Secretaris/Penningmeester Voorzitter 



S-PLUS VZW 
Sint-Jansstraat 32 

1000 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0409572206 

 

RAAD VAN BESTUUR 
 

AKTE BETREFFENDE DE BENOEMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

De Algemene vergadering heeft op 27 november 2017 tot bestuurders benoemd: 
 
Voorzitter   : Leona Detiège, Duinzichtlei 6, 2920 Kalmthout 
Ondervoorzitter   : Karin Van Mossevelde, Vijverstraat 70, 9230 Wetteren 
Secretaris/Penningmeester : Thierry Daenekindt, Koolkerkse Steenweg 109, 8000 Brugge 
 
De effectieve leden: 
 

LEDEN RAAD VAN BESTUUR VZW S-PLUS  

NAAM BEROEP NAT GEBOORTE-
DATUM 

GEBOORTE-
PLAATS 

ADRES POSTNR/GEMEENTE 

Hannelore Abrahams  Bediende Belg 19/08/1978 Antwerpen Tweelingenstraat 50 2018 ANTWERPEN 

Jos Bertrand Gepens. Belg 08/10/1953 Hamont Jachthoornlaan 88 1170 WATERMAAL-
BOSVOORDE 

Boudewijn D’haese Gepens. Belg 19/04/1947 Sint-Niklaas Kokkelbeekstraat 25 9100 SINT-NIKLAAS 

Freddy D’Havé Gepens. Belg 17/09/1944 Gent Kikvorsstraat 23 9000 GENT 

Thierry Daenekindt Bediende Belg 20/12/1969 Brugge Koolkerkse Steenweg 109 8000 BRUGGE 

Herman De Loor Gepens. Belg 28/06/1942 Velzeke Kerklandstraat 9 9620 ZOTTEGEM 

Freddy De Vilder Gepens. Belg 01/03/1955 Zelzate Wachtebekestraat 121 9060 ZELZATE 

Katrien De Weirdt Bediende Belg 21/04/1975 Vilvoorde Jan Frans Van Geelstraat 30 2812 MUIZEN 

Leona Detiège Gepens. Belg 26/11/1942 Antwerpen Duinzichtlei 6 2920 KALMTHOUT 

Christel Geerts Professor VUB Belg 25/07/1961 Sint-Niklaas Pr. J. Charlottelaan 129 9100 SINT-NIKLAAS 

Marcel Geivaerts Gepens. Belg 21/09/1943 Mechelen Guldensporenlaan 49 2820 BONHEIDEN 

Hans Heyndels Bediende Belg 23/08/1971 Ukkel 

De Bavaylei 105 A.3.1. 

1800 VILVOORDE 

Jean-Marie 
Lambrecht 

Gepens. Belg 16/03/1952 Menen Hugo Verrieststraat 63 8930 LAUWE 

Marcel Logist Gepens. Belg 20/11/1947 Outgaarden Lindebaan 17 3300 TIENEN 

Sofie Meerschaut Bediende Belg 12/02/1970 Brussel Haachtsesteenweg 257/2 1030 BRUSSEL 

Pierre Neefs Bruggepens. Belg 01/01/1948 Leuven Tervuursevest 23/0605 3001 HEVERLEE 

Sylvia Pardon Bediende Belg 17/05/1977 Vilvoorde Lemméstraat 18 2018 ANTWERPEN 

Leen Pollentier Bediende Belg 13/10/1977 Roeselare Rue Ponchaut D Ogy 5 7862 OGY 

Katrien Rogiest Bediende Belg 07/12/1961 Gent Ooilamstraat 26 9000 GENT 

Irene Steemans Gepens. Belg 30/04/1949 Willebroek Van Overbekelaan 103 Bus 3 1083 GANSHOREN 

Karin Van 
Mossevelde 

Bediende Belg 05/09/1963 Wetteren Vijverstraat 70 9230 WETTEREN 

Eddy Vandenbosch Bediende  Belg 24/05/1964 Tienen Wijngaardstraat 15 3400 LANDEN 

Marc Vanleynseele Bediende Belg 30/12/1959 Kortrijk Kristoffel Plantijnstraat 31 8510 MARKE 

 
Al deze leden hebben de Belgische nationaliteit. 
 
De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar 
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.  
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en 
heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering 
worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd 
goedgekeurd door de algemene vergadering. 
De raad van bestuur benoemt zelf onder zijn leden elke functie die hij voor de goede werking van de 
vereniging noodzakelijk acht. 
 
Brussel, 27 november 2017 
 
 
Thierry Daenekindt Leona Detiège 
Secretaris/Penningmeester Voorzitter 



 
S-PLUS VZW 

Sint-Jansstraat 32 
1000 Brussel 

Ondernemingsnummer: 0409572206 
 
 
 
 

 
 

AKTE BETREFFENDE DE VERDELING VAN FUNCTIES BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR  
 
 
 
De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd: 
 
Voorzitter   : Leona Detiège, Duinzichtlei 6, 2920 Kalmthout 
Ondervoorzitter   : Karin Van Mossevelde, Vijverstraat 70, 9230 Wetteren 
Secretaris/Penningmeester : Thierry Daenekindt, Koolkerkse Steenweg 109, 8000 Brugge 
 
 
 
 
Brussel, 27 november 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Daenekindt Leona Detiège 
Secretaris/Penningmeester Voorzitter 
 


