
De Algemene Vergadering van L.A.V.A. beslist in haar vergadering van 27 maart 2017 de statuten als 
volgt te wijzigen: 

 

Statuten 

 

Hoofdstuk 1: Benaming, zetel, doel en duur van de vereniging 

 

Art. 1 De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en wordt genoemd 
“Liga Amateurvoetbal Antwerpen” of afgekort “L.A.V.A”. 

 

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 2160 Wommelgem, Brieleke 18, gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen. 

 

Art. 3 De vereniging heeft tot doel: 

- de organisatie en de verspreiding van voetbal in al zijn vormen; 

- de gemeenschappelijke belangen van de clubs van lagere afdelingen van de provincie Antwerpen te 
verdedigen, dit in het kader van Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 
en rekening houdend met de rechtmatige belangen van de clubs van de andere afdelingen; 

- de onderlinge verstandhouding te bevorderen tussen bondsinstanties, clubs en scheidsrechters; 

- medewerking te verlenen in de breedste zin van het woord aan alle clubs van lagere afdelingen van 
de provincie Antwerpen en aan alle activiteiten die een identieke of gelijkaardige doelstelling als de 
hare nastreven; 

- in samenwerking met het Provinciaal Bureau Arbitrage medewerking te verlenen aan de rekrutering, 
vorming, opleiding en begeleiding van de scheidsrechters van de provincie Antwerpen; 

- alle voetbalproblemen zowel op provinciaal als op nationaal vlak te behandelen en meer in het 
bijzonder alle punten die voorkomen op de agenda van de vergaderingen van de Vlaamse 
Reglementscommissie en de Nationale Reglementscommissie. 

 

Art. 4 De vereniging kan, om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, alle handelingen en 
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met dit doel en zich op gelijk welke 
wijze, hetzij rechtstreeks, hetzij door inschrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhouding, 
unieverdrag of samensmeltingsovereenkomst interesseren in alle ondernemingen en verenigingen 
met een gelijkaardig of aanverwant doel. 

 

Art. 5 De vereniging zal geen standpunten innemen of zich mengen in zaken van partijpolitieke of 
godsdienstige aard. 

 

Art. 6 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Hoofdstuk 2: De leden 

 

Art. 7 De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. 

De effectieve leden moeten aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen en dienen het lopend seizoen 
werkelijk tot de clubs van lagere afdelingen van de provincie Antwerpen te behoren. 

De toegetreden leden zijn de clubs van lagere afdelingen en de scheidsrechtersvriendenkringen, op 
erkende wijze aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en behorend tot de provincie Antwerpen, die zich 
wensen aan te sluiten. 

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De toegetreden leden 
kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, maar kunnen nooit stemrecht hebben in de 
Algemene Vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het 
huishoudelijk reglement. 

 

Art. 8 De effectieve leden, die niet mogen zetelen in een provinciaal of nationaal tuchtcomité, in een 
provinciaal of nationaal bureau voor de arbitrage en evenmin mogen aangesloten zijn als 
scheidsrechter of als opleider, worden jaarlijks door hun entiteit aangeduid, die de namen van haar 
kandidaten kenbaar maakt bij de secretaris voor 31 december. 



- voor de clubs van lagere afdelingen van de provincie: 3 vertegenwoordigers per gewest, te 
verkiezen binnen elk gewest; de autonome vrouwenclubs die lid zijn van het gewest, zijn echter niet 
stemgerechtigd binnen het gewest om deze vertegenwoordigers aan te duiden; 

- voor de autonome vrouwenclubs en de vrouwensecties van de gemengde clubs van lagere 
afdelingen van de provincie: 3 vertegenwoordigers; 

- voor het provinciaal organisatiecomité: 3 vertegenwoordigers; 

- voor Voetbal Vlaanderen: die leden van de Raad van Bestuur die de clubs van lagere afdelingen 
van onze provincie vertegenwoordigen met een maximum van 2; 

- de bondsvoorzitter indien afgevaardigd door de clubs van lagere afdelingen van onze provincie. 

 

Art. 9 De hoedanigheid van effectief lid wordt voldoende bewezen door de neerlegging van de 
ledenlijst op het maatschappelijk adres van de vereniging. 

Indien in uitzonderlijke gevallen tijdens de loop van een werkingsjaar een effectief lid wegvalt, kan de 
betrokken entiteit waartoe dit lid behoorde, voorzien in zijn vervanging mits akkoord van de Raad van 
Bestuur. 

 

Art. 10 Een effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging door een aangetekende brief 
te sturen naar de secretaris. 

Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering, op voordracht van de 
Raad van Bestuur, met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of de 
vertegenwoordigde leden. 

Het punt van de uitsluiting zal op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld moeten zijn en 
het betrokken lid zal vooraf gehoord worden. 

Indien wordt besloten tot uitsluiting van het lid is artikel 12 tweede lid van de wet van 27 juni 1921, 
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. 

 

Art. 11 De clubs van lagere afdelingen en de scheidsrechtersvriendenkringen van de provincie 
Antwerpen die zich wensen aan te sluiten, worden toegetreden leden genoemd. De Raad van 
Bestuur kan leden die willen toetreden, waarvan de statuten of het doel niet beantwoorden aan de 
doelstellingen van de vereniging, weigeren. 

De toegetreden clubs die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen of die de statuten 
of het huishoudelijk reglement overtreden, kunnen uitgesloten worden door de Raad van Bestuur. 

Het punt van de uitsluiting zal op de agenda van de Raad van Bestuur vermeld moeten zijn en de 
betrokken club zal vooraf gehoord worden. 

 

Art. 12 De effectieve leden dienen geen bijdrage te betalen. 

Door een beslissing van de Raad van Bestuur kan aan de toegetreden leden een jaarlijkse bijdrage 
gevraagd worden waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Dit bedrag kan 
niet meer bedragen dan 500 EUR. 

Bij niet-betaling van zijn bijdragen, voor een vooraf door de Raad van Bestuur bepaalde datum, wordt 
het toegetreden lid geacht ontslag nemend te zijn. Zijn ontslag gaat dan in vanaf de eerstvolgende 
Algemene Vergadering. 

 

Art. 13 Een lid (zowel effectief als toegetreden) dat ontslag genomen heeft of uitgesloten werd, heeft 
niet het minste recht op het maatschappelijk bezit en kan geen enkele terugbetaling eisen van de 
bijdragen die zij gestort heeft of van gelijk welk deel van het maatschappelijk bezit. 

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij de 
beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. … 

 

Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering 

 

Art. 14 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door één 
van beide ondervoorzitters.  

Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Het aantal volmachten 
per aanwezig effectief lid is beperkt tot twee. 



  

Art. 15 De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en 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 rekeningen; 

- de ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een lid; 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

- het aanduiden van de kandidaten van de provincie welke de vereniging steunt om een mandaat van      
lid van een verkozen    

  instantie van Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB op te nemen; 

- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 

Art. 16 De gewone Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de 
maand maart. 

Te allen tijde kan de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen, 
indien de belangen van de vereniging dit vereisen. De Raad van Bestuur is hiertoe verplicht wanneer 
een vijfde van de leden zulks schriftelijk vraagt. 

 

Art. 17 Alle effectieve leden worden per gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering, minimum acht dagen voor het tijdstip waarop de Algemene Vergadering zal 
plaatsvinden. De uitnodiging vermeldt dag, plaats en uur. 

De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Aan de agenda 
wordt elk punt dat door minstens twee bestuurders of minstens 1/20ste van de effectieve leden 
aangebracht werd, toegevoegd. 

 

Art. 18 Alle effectieve leden beschikken over één stem. De stemmen worden mondeling of schriftelijk 
uitgebracht. 
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden. 
Behoudens bijzondere bepalingen worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid der 
geldige stemmen. Om dit te bepalen worden de blanco en ongeldige stemmen van het aantal 
uitgebrachte stemmen afgetrokken. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

 
Art. 19 Voor het aanduiden van de kandidaten van de provincie die de vereniging steunt om een 
mandaat van lid van een verkozen instantie van Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB op te nemen, kan 
de Algemene Vergadering, in tegenstelling tot art. 18 van deze statuten, slechts geldig beraadslagen 
en beslissen indien tenminste de gewone meerderheid van de leden aanwezig is op de vergadering.  
Wanneer het de coöptatie betreft voor een lid van het Provinciaal Comité of wanneer het in het 
algemeen de aanduiding betreft voor een lid van een bondsinstantie waarvoor het bondsreglement 
niet voorziet in de bevoegdheid van de provinciale verstandhouding om over deze aanduiding te 
kunnen beslissen, dient de algemene vergadering gemachtigd te worden door de Provinciale 
Algemene Vergadering om hierover te kunnen beslissen. 
 
Stemmen bij volmacht is, in tegenstelling tot art. 14 van deze statuten, voor deze beslissing niet 
toegelaten. 

 
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldige stemmen. Om die te 
bepalen worden de blanco en ongeldige stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.  

 
Worden als ongeldige stemmen beschouwd, de stembriefjes waarop: 

- namen van personen voorkomen die geen kandidaat zijn; 
- gestemd wordt voor een aantal kandidaten dat hoger ligt dan het aantal te begeven plaatsen; 
- teksten of vermeldingen voorkomen die het mogelijk maken de stemmers te identificeren. 



 
Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten groter is dan het aantal te begeven plaatsen, en niet 
alle plaatsen zijn toegewezen na de eerste stemronde, wordt een nieuwe stemronde gehouden voor 
de nog te begeven plaatsen tussen de kandidaten die, zonder de volstrekte meerderheid te hebben 
bekomen, het grootste aantal stemmen behaalden bij de eerste stemming, en dit tot beloop van twee 
kandidaten voor elke nog te begeven plaats.  

 
Wanneer geen of niet voldoende kandidaten de volstrekte meerderheid behalen in de nieuwe 
stemronde word(t)(en) de plaats(en) toegewezen aan de kandida(a)t(en) met het grootste aantal 
stemmen. 

 
Bij staking van stemmen wordt de uittredende en herverkiesbare titularis verkozen verklaard indien hij 
het opneemt tegen een nieuwe kandidaat. Betreft het twee nieuwe kandidaten, dan wordt de oudste 
verkozen. 

 

Hoofdstuk 4: De Raad van Bestuur 

 

Art. 20 De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens 10 bestuurders. Het aantal bestuurders 
dient steeds kleiner te zijn dan het aantal effectieve leden. Zij worden benoemd door de Algemene 
Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. 

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende entiteiten: 

- de clubs van lagere afdelingen van de provincie: 1 vertegenwoordiger per gewest; 

- de autonome vrouwenclubs en de vrouwensecties van de gemengde clubs van lagere afdelingen 
van de provincie: 1 vertegenwoordiger; 

- de provinciale jeugdopleiding: 2 vertegenwoordigers namelijk de coördinator van Voetbal 
Vlaanderen voor de provincie Antwerpen en de coördinator van de provinciale jeugdopleiding; 

- de scheidsrechtersvriendenkringen: 1 vertegenwoordiger; 

- het provinciale bureau arbitrage: 3 vertegenwoordigers; 

- het provinciaal comité: 3 vertegenwoordigers; 

- Voetbal Vlaanderen: die leden van de Raad van Bestuur die de clubs van lagere afdelingen van 
onze provincie vertegenwoordigen met een maximum van 2. 

De Regional Manager van de provincie zetelt als waarnemer. 

 

Art. 21 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens voorzitter is van de 
vereniging en twee ondervoorzitters. 

De Raad van Bestuur zal een secretaris en een penningmeester aanstellen, al dan niet leden van de 
Raad van Bestuur. Indien zij geen lid zijn van de Raad van Bestuur wonen zij de vergaderingen van 
de Raad van Bestuur bij zonder stemrecht. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
De voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks 
bestuur. Bovendien kan de voorzitter van het dagelijks bestuur, ten einde hun advies in te winnen, 
bepaalde personen, met een zekere deskundigheid inzake specifieke problemen, te allen tijde voor 
een bepaalde vergadering uitnodigen. 

 

Art. 22 De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De helft van de bestuurders is 
telkens in de oneven jaren uittredend en herkiesbaar.  

De bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer: 

- zij geen lid meer zijn van de club die deel uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 

- de club waarvan zij lid zijn geen deel meer uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 

- zij niet meer de steun genieten van de entiteit die zij vertegenwoordigen. 

 

Indien in de loop van de duur van een mandaat de uitoefening hiervan openvalt, voleindigt de 
bestuurder die benoemd wordt om in de openstaande plaats te voorzien, het mandaat van zijn 
voorganger. 

 



Art. 23 De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht inzake het beheren van de belangen 
van de vereniging. Alles wat door onderhavige statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de 
Algemene Vergadering is voorbehouden, valt onder haar bevoegdheid. 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten 
rechte. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 
handtekening van de voorzitter en een andere bestuurder.  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan 
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving 
ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang. 

De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan door de Raad van 
Bestuur bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet 
bestuurders, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde 
pers(o)on(en) wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het 
mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur 
worden ingetrokken. 

De Raad van Bestuur heeft eveneens de bevoegdheid de provinciale afgevaardigden aan te duiden 
voor de Algemene Vergadering van de KBVB. 

De Raad van Bestuur beslist wie over de bankvolmachten beschikt en op welke wijze. 

 

Art. 24 De voorzitter of de secretaris roept de Raad van Bestuur samen. Op vraag van minstens drie 
leden van de Raad van Bestuur dient de Raad van Bestuur ook samengeroepen te worden. 

De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig 
voorgezeten door één van beide ondervoorzitters. 

 

Art. 25 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de 
gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. De beslissingen worden 
genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van 
stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 

 

Art. 26 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem 
akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke 
besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond zoals, niet limitatief, per 
e-mail, video- of telefoonconferentie. 

 

Hoofdstuk 5: Rekeningen - Begrotingen - Commissarissen 

 

Art. 27 Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  

Op het einde van ieder maatschappelijk jaar, zullen de boeken afgesloten worden en de Raad van 
Bestuur zal de eindafrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar 
opmaken. Hij onderwerpt ze aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering belast één of meerdere commissarissen met de financiële controle van de 
vereniging. Zij brengen jaarlijks verslag uit bij de Algemene Vergadering. 

Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd hun eventuele bezoldiging te bepalen en hen kwijting te 
verlenen. 

 

Hoofdstuk 6: Wijziging statuten - Ontbinding - Vereffening - Hoedanigheid van lid van de KBVB en 
Voetbal Vlaanderen -Diverse bepalingen 

 

Art. 28 De onderhavige statuten kunnen enkel gewijzigd worden overeenkomstig de beschikkingen bij 
wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, art. 8. 

 

Art. 29 De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken, 
wanneer twee derde van haar leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt aan 



deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig 
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een beslissing tot 
ontbinding kan enkel aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt twee vereffenaars. Zij bepaalt 
tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

Na delging van het passief zal het batig saldo toegekend worden aan een vereniging met een 
gelijkaardig doel als onderhavige vereniging en waarvan de keuze zal onderworpen worden aan de 
goedkeuring van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 

 

Art. 30 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vzw-wet van toepassing, de 
algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement primeren de 
bepalingen van de statuten. 

 

Art. 31 De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van 
Voetbal Vlaanderen, de KBVB, de FIFA en de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige 
statuten die strijdig zou zijn met het reglement van Voetbal Vlaanderen, de KBVB, de FIFA en de 
UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft. De vereniging verbindt er 
zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de 
fair-play na te leven. 

 

De vereniging erkent en aanvaardt dat Voetbal Vlaanderen, waarbij zij aangesloten is, het Vlaams 
Doping Tribunaal gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid inzake doping uit te voeren 
voor wat betreft de sporter die door de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap 
gekwalificeerd is als elitesporter, en dat de andere sporters onder de bevoegdheid van de door deze 
reglementering disciplinaire commissies vallen. 

Het Vlaams Doping Tribunaal past haar eigen procedurereglement toe dat te vinden is in bijlage 8 van 
het reglement van de KBVB. 

 

Art. 32 Na uitputting van de voorgeschreven statutaire procedure worden alle geschillen nopens het 
beheer van de club die binnen de club ontstaan en die onder toepassing vallen van de reglementering 
van Voetbal Vlaanderen en de KBVB beslecht door een scheidsrechterscollege, samengesteld uit 
drie leden van een Arbitragecommissie. 

 

Art. 33 De Raad van Bestuur bestaat uit (beslissing Algemene Vergadering 27/03/2017): 

 

 Bart Timmermans 20-04-1971 Meester Van der Borghtstraat 7B, 2223 Schriek  

 Ferdinand Brems 06-03-1952 Veldstraat 41, 2430 Laakdal  

 Frank Van Brabant 30-03-1946 Minnedreef 23, 2920 Kalmthout  

 Franciscus Van Breda 22-04-1944 Meiboomlaan 59, 2380 Ravels  

 Herman Geerts 14-01-1958 Bredestraat 12, 2580 Putte  

 Hilde Clessens 16-09-1976 IJzerstraat 16, 2340 Beerse  

 Jozef Bruynseels 20-05-1952  Van Asschestraat 5, 2160 Wommelgem 

 Jozef De Ryck  31-07-1954    Kolveniersvest 30, 2500 Lier  

 Julien De Keninck  07-09-1951   Gevaerlaan 101, 2850 Boom 

 Karel Vanwesenbeeck  14-04-1955  Groeneweg 70, 2920 Kalmthout 

 Marc Van Craen  11-04-1977  Hagenbroeksesteenweg 51, 2500 Lier  

 Robert Devos  23-02-1950  Pothoekstraat 121 Bus 11, 2060 Antwerpen  

 Theresia Meisters  04-06-1957  Cardijnlaan 68 E, 2200 Herentals  

 Walter Nees  21-09-1958  Broekmansstraat 115 A, 2221 Booischot  

 Willy Neefs              18-04-1965      Kapellebaan 80, 2811 Leest  

 Stanny Meskens (?)  

 Jan Govaerts 22-05-1975 Wolfsbergstraat 3, 2310 Rijkevorsel 

 Luis Asselberghs 14-01-1960 Ter Heydelaan 208 bus 1, 2100 Deurne 



 Bart Broeckx (?) 

 

De duur van de mandaten wordt aangeduid zoals voorgeschreven in art. 22 (beslissing Algemene 
Vergadering 27/03/2017): 

 

Volgende mandaten vervallen in 2019 en nadien om de vier jaar: 

Jozef Bruynseels, Herman Geerts, Hilde Clessens, Bart Broeckx (?), Julien De Keninck, Luis 
Asselberghs, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, Jozef De Ryck. 

 

Volgende mandaten vervallen in 2021 en nadien om de vier jaar: 

Ferdinand Brems, Theresia Meisters, Frank Van Brabant, Willy Neefs, Franciscus Van Breda, Walter 
Nees, Robert Devos, Jan Govaerts, Stanny Meskens (?) 

 

 

De voorzitter:       De secretaris: 
Jozef De Ryck      Ferdinand Brems 


