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Benaming
(voluit) : EVA vzw Dienst 112 Hamme
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Marktplein 1
9220

Hamme

België
Onderwerp akte : Oprichting
OPRICHTINGSAKTE EVA VZW DIENST 112 HAMME
STATUTEN
TITEL I - Naam, zetel, duur en doel
Artikel 1
§1. De vereniging is een vereniging zonder winstgevend doel (vzw) conform de van toepassing zijnde wet van 27
juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en draagt de naam EVA-vzw ‘Dienst 112
Hamme’, hierna genoemd ‘de vereniging’.
§2. De vereniging is opgericht als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaat-rechtelijke vorm
zoals bedoeld in de artikelen 225-230 en 245-247 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Artikel 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Marktplein 1. De vereniging ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden, mits inachtneming
van de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 4
De vereniging heeft tot doel het organiseren van het dringend vervoer van zieken en gewonden via
ziekenwagens, in het kader van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
via het eenvormig oproepstelsel 100/112. De vereniging kan alle werkzaamheden in rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Artikel 5
§1. De vereniging realiseert haar doel in overleg met de gemeente Hamme. Hiertoe sluit de vereniging een
samenwerkingsovereenomst met het gemeentebestuur voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt.
§2. Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst zoals bepaald in artikel 5 §1 van deze statuten
geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking getreden is, wordt de bestaande overeenkomst van
rechtswege voor hoogstens één jaar verlengd. Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst
in werking is getreden of als deze werd ontbonden of geschorst, zal de gemeente Hamme na overleg met de
vereniging voorlopige regels vaststellen die zullen gelden tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt.
TITEL II - Leden
Artikel 6
De vereniging telt minstens twee leden en bestaat alleen uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid van het
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering toe. De gemeente Hamme is één lid
van de vereniging.
Artikel 7
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§1. De vereniging heeft volgende leden:
categorie 1: de gemeente Hamme
De gemeente Hamme is in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de burgemeester, bevoegd voor
veiligheid, en door gemeenteraadsleden, evenredig verdeeld over de politieke fracties van waaruit de
gemeenteraad is samengesteld.
categorie 2: vertegenwoordigers van verenigingen en gecoöpteerde leden.
Vertegenwoordigers van verenigingen die voeling hebben met het werkveld, i.c. minimum 2 leden vanuit de
Huisartsenkring Hamme-Moerzeke-Grembergen, minimum 2 leden vanuit het Rode Kruis-Hamme en minimum 2
afgevaardigden van de ambulancedienst Hamme.
Gecoöpteerde leden zijn leden die uitgenodigd worden om lid te zijn omwille van hun ervaring en/of
deskundigheid. Zij zijn niet gebonden aan een vereniging of een politieke fractie.
§2. De algemene vergadering beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden.
Artikel 8
De leden van de vereniging zijn verplicht:
- de statuten van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven.
- de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
Artikel 9
§1. Voor de vertegenwoordiger of de plaatsvervanger van categorie 1 (gemeente Hamme) wordt de
hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid verloren:
- door ontslag van het lid, schriftelijk mee te delen aan de voorzitter/ondervoorzitter;
- van rechtswege door de vernieuwing van de gemeenteraad;
- door het beëindigen van het mandaat van gemeenteraadslid;
- bij een beslissing van de gemeenteraad waarbij de aanduiding wordt herroepen;
- bij een beslissing van de betreffende politieke fractie waarbij de aanduiding wordt herroepen;
- bij overlijden of rechtsonbekwaamheid.
§2. Voor de leden van categorie 2 (vertegenwoordigers van verenigingen die voeling hebben met het werkveld)
wordt de hoedanigheid van het lid verloren:
- door ontslag van het lid, schriftelijk mee te delen aan de voorzitter;
- door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
- door uitsluiting door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 10
De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Zij ontvangen geen bezoldiging en mogen noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks enig geldelijk of stoffelijk voordeel halen uit hun lidmaatschap. De leden kunnen niet persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de vereniging.
Artikel 11
Diegene die om welke reden ook, zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger/lid verliest, kan geen aanspraak
maken op een aandeel in het maatschappelijk vermogen en kunnen geen vergoeding eisen voor geleverde
prestaties. Hetzelfde geldt voor de rechthebbenden van een overleden lid.
TITEL III – De algemene vergadering
Artikel 12
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de categorieën 1 en 2.
De gemeenteraad draagt een personeelslid van het gemeentebestuur voor als secretaris van de vereniging. Bij
tijdelijke afwezigheid duidt het college van burgemeester en schepenen een plaatsvervanger aan.
Artikel 13
§1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
§2. Een beslissing van de algemene vergadering is vereist voor:
- de wijziging van de statuten.
- de aanvaarding en de uitsluiting van de leden.
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders.
- 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 bepaling of bevestiging van de tarieven voor haar opdrachten (deelnameprijzen, …).
- de ontbinding van de vereniging.
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 14
§1. De gewone algemene vergadering vergadert minstens twee keer per jaar.
De oproeping voor een algemene vergadering gebeurt door de voorzitter van de raad van bestuur. De oproeping
vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering, vastgesteld door de raad van bestuur. De agenda
wordt bij de oproeping gevoegd. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
§2. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens 28 dagen vóór de bespreking van de
agendapunten op de gemeenteraad schriftelijk door een lid van de algemene vergadering wordt ingediend bij de
voorzitter.
§3. De oproepingsbrief wordt verzonden aan alle leden, ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering. In

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

MOD 2.2

elk geval moet de oproeping en agenda worden verstuurd op een ogenblik dat de gemeenteraad nog voldoende
tijd heeft om kennis te nemen van de agendapunten.
§4. De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen telkens als hij dit nodig acht. Hij
moet daartoe overgaan wanneer één vijfde van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering daarom
schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst moet
plaatsvinden binnen de 40 dagen na het verzoek tot bijeenroeping.
Artikel 15
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van
de voorzitter, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en
als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige lid van de raad van bestuur met de hoogste leeftijd.
§2. Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris.
Artikel 16
§1. Elke vergadering begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. Op de agenda
gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda, zoals toegevoegd bij de uitnodiging,
voorkomen. Alleen bij beslissing van de algemene vergadering kan deze volgorde worden gewijzigd.
§2. De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld,
vermits deze punten niet voorafgaandelijk op de gemeenteraad konden worden besproken.
Artikel 17
§1. De leden uit categorie 1 (de vertegenwoordigers van de gemeente Hamme of hun plaatsvervanger)
beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering. Deze handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Indien het effectieve lid uit categorie 1 niet aanwezig is op
de algemene vergadering, wordt het stemrecht uitgeoefend door een plaatsvervanger.
§2. De algemene vergadering komt geldig bijeen indien de meerderheid van de leden van de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en indien de meerderheid van de leden van categorie 1 aanwezig
of vertegenwoordigd is.
§3. De leden van categorie 2 (of hun plaatsvervanger) hebben persoonlijk elk één stem in de algemene
vergadering. Behoudens de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 er
anders over beschikt, beslist de algemene vergadering geldig, wanneer de vertegenwoordiging van categorie 1
met meerderheid van stemmen aanwezig is.
§4. De leden van categorie 1 en 2 mogen zich op de zittingen van de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid uit hun categorie en dit door middel van een schriftelijke
volmacht. Elk lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
Artikel 18
§1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden behoudens in de gevallen waarin de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002, een bijzondere meerderheid van stemmen voorziet. Stemmingen over personen of
functies zijn geheim tenzij men unaniem beslist dat dit niet nodig is. Op verzoek van minstens 1/3 van de
stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim.
§2. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de
leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan alleen worden genomen
met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§3. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5 van de stemmen op de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
§4. Wanneer op een eerste vergadering het aanwezigheidsquorum om geldig te beraadslagen en te besluiten
niet werd bereikt, wordt de vergadering opnieuw bijeengeroepen. Deze tweede vergadering mag niet worden
gehouden binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering. De opnieuw samengeroepen algemene
vergadering kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor de
punten die voor een tweede maal op de agenda worden geplaatst.
Artikel 19
§1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van het
afgelopen dienstjaar en beraadslaagt hierover. Zij geeft door een afzonderlijke stemming ontheffing aan de raad
van bestuur.
§2. De algemene vergadering doet uitspraak over de rekening van het afgelopen dienstjaar en over de begroting
voor het volgend dienstjaar, voorgelegd aan de raad van bestuur. Zij verleent door een afzonderlijke stemming
kwijting aan de bestuurders.
De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement, opgemaakt door de raad van bestuur, vast.
§3. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk voor goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad van de gemeente Hamme.
De algemene vergadering kan deskundigen en waarnemers uitnodigen op zijn samenkomsten.
Deze deskundigen hebben slechts een adviserende stem.
Artikel 20
§1. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de
vereniging, waar alle leden er ter plaatse inzage van kunnen nemen.
§2. Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur en door de secretaris.
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§3. Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op de griffie van
de rechtbank van Koophandel te Dendermonde en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
TITEL IV – Raad van bestuur
Artikel 21
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, daartoe benoemd door de algemene vergadering,
voor een termijn overeenkomstig de artikels 9 en 22 van deze statuten. De raad van bestuur wordt al dan niet
benoemd uit de leden van de algemene vergadering.
§2. De onverenigbaarheden van artikel 229 van het gemeentedecreet zijn van toepassing.
§3. De gemeente Hamme draagt in alle gevallen de meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur.
Hierbij geldt:
- dat de burgemeester tot de kandidaat-bestuurders behoort.
dat elke fractie in de gemeenteraad vertegenwoordigd is door minimum één bestuurder.
dat de kandidaat-bestuurders op de burgemeester na geen gemeenteraadslid hoeven te zijn.
ten hoogste twee derde van de voorgedragen bestuurders van hetzelfde geslacht is.
§4. De algemene vergadering draagt, namens de vertegenwoordigers van de verenigingen, minstens één
bestuurder minder voor als er voorgedragen worden door de gemeenteraad.
§5. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.
Artikel 22
§1. Het mandaat van bestuurder eindigt volgens de bepalingen van artikel 9 van deze statuten.
§2. Bij vroegtijdige uittreding van de bestuurders, draagt de gemeente, respectievelijk de algemene vergadering
nieuwe bestuurders voor. In dit geval zal tot een zo spoedig mogelijke vervanging worden overgegaan.
§3. De bestuurders waarvan het mandaat verstrijkt, blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun vervangers is
voorzien. Ook na een volledige vernieuwing van de gemeenteraad blijven de bestuurders in functie totdat de
rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering, in de loop van de eerste zes maanden na de installatie van
de gemeenteraad, in hun vervanging heeft voorzien.
§4. Alle uittredende bestuurders kunnen opnieuw aangesteld worden.
Artikel 23
De burgemeester is voorzitter van de raad van bestuur.
Eén bestuurder wordt aangeduid als ondervoorzitter van de raad van bestuur.
De secretaris woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij zonder stemrecht.
Artikel 24
§1. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
Indien ook de ondervoorzitter afwezig is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder.
§2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Behalve in spoedeisende gevallen worden de
oproepingen minstens tien kalenderdagen voor de datum van de vergadering verzonden. De oproeping vermeldt
de agenda.
§3. De raad van bestuur komt geldig bijeen indien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd is en indien de meerderheid van de bestuurders van categorie 1 aanwezig of
vertegenwoordigd is.
§4. Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
§5. In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder
van dezelfde categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen. Elke bestuurder kan
slechts drager zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen.
Artikel 25
Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die aan de bestuurders worden
toegestuurd en op de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. De goedgekeurde notulen worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 26
§1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur en het beheer van zaken van
de vereniging overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden van beschikking.
§2. Al wat door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene vergadering,
behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Tenzij anders bepaald in de statuten of in de wet, oefent de raad van bestuur zijn bevoegdheden uit als college.
§3. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de
voorzitter en de secretaris gezamenlijk optredend, met uitzondering van de gedelegeerde vertegenwoordiging
zoals hieronder voorzien. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het opreden in rechte als eiser en
verweerder. De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In
deze beslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgenomen.
§4. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging tegenover derden tevens geheel of
gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en de secretaris. In deze
beslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgenomen.
§5. De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen door middel van een schriftelijke mededeling aan de
raad van bestuur.
§6. De raad van bestuur kan deskundigen uitnodigen op zijn vergaderingen. Deze hebben slechts een
adviserende stem.
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Artikel 27
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd. De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan
betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de
opdracht.
TITEL IV – Dagelijks bestuur
Artikel 28
§1. Het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging van wat dat bestuur aangaat, kan
opgedragen worden aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid.
De leden van het dagelijks bestuur treden collegiaal op.
§2. De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake
de verbintenissen die de vereniging aangaat.
§3. De voorzitter van de raad van bestuur zit het dagelijks bestuur voor. Bij zijn afwezigheid zit de ondervoorzitter
van de raad van bestuur het dagelijks bestuur voor. Indien ook de ondervoorzitter afwezig is, neemt de oudste
bestuurder het voorzitterschap waar. De secretaris neemt deel aan de vergadering van het dagelijks bestuur
zonder stemrecht.
§4. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de operationalisering van het beleid dat door de raad van
bestuur wordt goedgekeurd en voor het uitwerken van voorstellen voor het strategisch beleid.
TITEL V - Begroting en rekening
Artikel 29
§1. Het financieel dienstjaar stemt overeen met een kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af, en maakt de
balans op.
§2. Deze worden voor goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de wettelijk voorziene
termijn. De jaarrekeningen worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van
de leden, die op de zetel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al de stukken waarop de rekeningen
betrekking hebben. In elk geval moet de nodige tijd voorzien worden om de rekeningen vooraf voor te leggen aan
de gemeenteraad. De raad van bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt deze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering. Het ontwerp van begroting wordt ten minste acht dagen vóór de algemene
vergadering ter kennis gebracht aan de leden. In elk geval moet de nodige tijd voorzien worden om de begroting
vooraf voor te leggen aan de gemeenteraad.
TITEL VI – Algemene bepalingen
Artikel 30
De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente Hamme. Hiervoor wordt
tussen de gemeente Hamme en de vereniging in uitvoering van artikel 247 van het gemeentedecreet een
samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk
belang.
Artikel 31
§1. De vrijwillige ontbinding wordt uitgesproken door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
§2. Na de aanzuivering van de schulden, wordt het netto-actief van de vereniging overgedragen aan de
gemeente Hamme.
Artikel 32
Al wat niet uitdrukkelijk opgenomen is in deze statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002, het huishoudelijk reglement van de vereniging en de samenwerkingsovereenkomst
tussen de vereniging en de gemeente Hamme.
LEDENLIJST EVA VZW DIENST 112 HAMME ALGEMENE VERGADERING:
Voorzitter: Vijt Herman - Roggemanstraat 29/A – 9220 Hamme – 24/12/1959 - startdatum: 26/10/2017
Fractie CD&V:
De Clercq Nadine - Sint-Renildestraat 4 – 9220 Hamme – 28/03/1966 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Mey Luk: Sint-Annastraat 256 – 9220 Hamme – 23/09/1961 - startdatum: 26/10/2017
De Vos Lien - Sint Bernarduswijk 9 – 9220 Hamme – 31/01/1986 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Keyser Mieke - De Pannestraat 4 - 9220 Hamme - 23/04/1965 - startdatum: 26/10/2017
Drieghe Etienne - Neerlandt 24 – 9220 Hamme – 28/01/1951 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Verschelden An - Hebbestraat 6 – 9220 Hamme – 18/09/1970 - startdatum: 26/10/2017
Vanhoyweghen Christel - Neerlandt 74 – 9220 Hamme – 11/09/1971 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Mettepenningen Koen - Driegoten 12 – 9220 Hamme – 15/12/1969 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Open VLD:
Peelman Henri - Donkstraat 10 – 9220 Hamme – 09/03/1957 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Leleux Frederic - Maurits Tilleylaan 3 – 9220 Hamme - 19/01/1982 - startdatum: 26/10/2017
Waterschoot Tom - Biezestraat 34/12 – 9220 Hamme – 17/01/1971 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Van Gaeveren Frans - Durmebrug 5 – 9220 Hamme – 31/08/1956 - startdatum: 26/10/2017
Fractie N-VA:
Laceur Jan - Jules De Brouwerpark 44 – 9220 Hamme - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Graef Jan - Koningin Astridlaan 19 – 9220 Hamme – 25/02/1964 - startdatum: 26/10/2017
Peeters Lotte - Clement Rottiersstraat 42/13 – 9220 Hamme – 09/07/1993 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Geerinck Ann - Pannenkouter 7 – 9220 Hamme – 09/12/1959 - startdatum: 26/10/2017
Fractie s.pa:
Van Goethem Jeroen - Clement Rottiersstraat 32/12 – 9220 Hamme – 30/09/1981 - startdatum: 26/10/2017

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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MOD 2.2

Vervanger: Gökce Fatima - Plezantstraat 6 -9220 Hamme – 07/04/1979 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Vlaams Belang:
Van der Vorst Leo - Toekomststraat 52 – 9220 Hamme – 25/06/1950 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Groen:
Onghena Agnes - Evangeliestraat 95 – 9220 Hamme – 11/02/1957 - startdatum: 26/10/2017
Ambulanciers:
Collier Benny - Transvaal 9 – 9220 Hamme – 24/05/1971 - startdatum: 26/10/2017
Van der Cruyssen Paul - Weverstraat 17 -9220 Hamme - startdatum: 26/10/2017
Huisartsenkring:
Dr. De Letter Bart - Kaaistraat 5/H – 9220 Hammme – 08/05/1971 - startdatum: 26/10/2017
Dr. Pauwels Tom - Denstraat 92 - 9200 Dendermonde - 25/02/1972 - startdatum: 26/10/2017
Rode Kruis:
Dirk Van Beem - Godevaert Braemstraat 10 - 9140 Elversele - 03/03/1961 - startdatum: 26/10/2017
Niels De Geeter - Ganzenberg 40 – 9220 Hamme – 05/06/1992 - startdatum: 26/10/2017
LEDENLIJST EVA VZW DIENST 112 HAMME RAAD VAN BESTUUR:
Voorzitter: Vijt Herman - Roggemanstraat 29/A – 9220 Hamme – 24/12/1959 - startdatum: 26/10/2017
Fractie CD&V:
De Clercq Nadine - Sint-Renildestraat 4 – 9220 Hamme – 28/03/1966 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Mey Luk: Sint-Annastraat 256 – 9220 Hamme – 23/09/1961 - startdatum: 26/10/2017
De Vos Lien - Sint Bernarduswijk 9 – 9220 Hamme – 31/01/1986 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Keyser Mieke - De Pannestraat 4 - 9220 Hamme - 23/04/1965 - startdatum: 26/10/2017
Drieghe Etienne - Neerlandt 24 – 9220 Hamme – 28/01/1951 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Verschelden An - Hebbestraat 6 – 9220 Hamme – 18/09/1970 - startdatum: 26/10/2017
Vanhoyweghen Christel - Neerlandt 74 – 9220 Hamme – 11/09/1971 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Mettepenningen Koen - Driegoten 12 – 9220 Hamme – 15/12/1969 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Open VLD:
Peelman Henri - Donkstraat 10 – 9220 Hamme – 09/03/1957 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Leleux Frederic - Maurits Tilleylaan 3 – 9220 Hamme - 19/01/1982 - startdatum: 26/10/2017
Waterschoot Tom - Biezestraat 34/12 – 9220 Hamme – 17/01/1971 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Van Gaeveren Frans - Durmebrug 5 – 9220 Hamme – 31/08/1956 - startdatum: 26/10/2017
Fractie N-VA:
Laceur Jan - Jules De Brouwerpark 44 – 9220 Hamme - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: De Graef Jan - Koningin Astridlaan 19 – 9220 Hamme – 25/02/1964 - startdatum: 26/10/2017
Peeters Lotte - Clement Rottiersstraat 42/13 – 9220 Hamme – 09/07/1993 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Geerinck Ann - Pannenkouter 7 – 9220 Hamme – 09/12/1959 - startdatum: 26/10/2017
Fractie s.pa:
Van Goethem Jeroen - Clement Rottiersstraat 32/12 – 9220 Hamme – 30/09/1981 - startdatum: 26/10/2017
Vervanger: Gökce Fatima - Plezantstraat 6 -9220 Hamme – 07/04/1979 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Vlaams Belang:
Van der Vorst Leo - Toekomststraat 52 – 9220 Hamme – 25/06/1950 - startdatum: 26/10/2017
Fractie Groen:
Onghena Agnes - Evangeliestraat 95 – 9220 Hamme – 11/02/1957 - startdatum: 26/10/2017
Ambulanciers:
Collier Benny - Transvaal 9 – 9220 Hamme – 24/05/1971 - startdatum: 26/10/2017
Huisartsenkring:
Dr. De Letter Bart - Kaaistraat 5/H – 9220 Hammme – 08/05/1971 - startdatum: 26/10/2017
Rode Kruis:
Dirk Van Beem - Godevaert Braemstraat 10 - 9140 Elversele - 03/03/1961 - startdatum: 26/10/2017
RAAD VAN BESTUUR - GEBOORTEPLAATSEN
Voorzitter: Vijt Herman (Hamme)
Fractie CD&V:
De Clercq Nadine (Hamme)
Vervanger: De Mey Luk (Gent)
De Vos Lien (Hamme)
Vervanger: De Keyser Mieke (Hamme)
Drieghe Etienne (Hamme)
Vervanger: Verschelden An (Dendermonde)
Vanhoyweghen Christel (Hamme)
Vervanger: Mettepenningen Koen (Dendermonde)
Fractie Open VLD:
Peelman Henri (Moerzeke)
Vervanger: Leleux Frederic (Dendermonde)
Waterschoot Tom (Hamme)
Vervanger: Van Gaeveren Frans (Hamme)
Fractie N-VA:
Laceur Jan (Sint-Niklaas)
Vervanger: De Graef Jan (Deurne)
Peeters Lotte (Sint-Niklaas)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg
Vervanger: Geerinck Ann (Hamme)
Fractie sp.a:
Van Goethem Jeroen (Gent)
Vervanger: Gökce Fatima (Hamme)
Fractie Vlaams Belang:
Van der Vorst Leo (Waasmunster)
Fractie Groen:
Onghena Agnes (Hamme)
Ambulanciers:
Collier Benny (Hamme)
Huisartsenkring:
De Letter Bart (Gent)
Rode Kruis:
Niels De Geeter (Dendermonde)
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

