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Ondernemingsnr : 0673.689.942
Naam
(voluit) : Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten
(verkort) : V.V.L.E.
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Dianadreef 22
8200 Brugge (Sint-Andries)
België
Onderwerp akte : Ontslagen, Benoemingen
Uittreksels uit de aktes :
Wijzigingen inzake raad van bestuur :
Bij beslissing van 03/02/2020 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :
VERHAERT Marianne, Gaspar Schetzstraat 37, 2280 Grobbendonk, geboren op 25/04/1984, te Lier (reden :
ontslag)
Bij beslissing van 03/02/2020 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :
VERHAERT Charlotte, Troon 7, 2280 Grobbendonk, geboren op 17/12/1985, te Lier
De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :
Paul Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk
Marc Minne, Zandstraat 5, 8420 De Haan
Patrick Peeters, Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde
Nele Vanhoutte, Lakenstraat 1, 8760 Meulebeke
Kristien De Rouck, Verkeerdhofstraat 4 9620 Zottegem
Frederic Mortier, Vijfseweg 68, 8790 Waregem
Veerle Wouters, Schansvijverstraat 72 3581 Beringen
Tomas Vanden Bussche, Dianadreef 22 , 8200 Brugge (voorzitter)
Danny Nys, Heikapperstraat 3, 3791 Heppen
Charlotte Verhaert, Troon 7, 2280 Grobbendonk
De term 'raad van bestuur' in deze publicatie dient te worden begrepen als 'bestuursorgaan'.
Bevoegdheden van de raad van bestuur :
Het bestuursorgaan oefent alle bevoegdheden uit die de wet of het statuut niet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan treedt op als college. Hij beslist bij gebrek aan consensus bij enkelvoudige meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de
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voorzitter bepalend. Het afwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander aanwezig lid van het
bestuursorgaan. Een aanwezig lid van het bestuursorgaan kan hoogstens twee andere leden van het
bestuursorgaan vertegenwoordigen.
Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 03/02/2020
Te Brugge
Tomas Vanden Bussche
Voorzitter
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