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Verslag “ Bijzondere 2de Algemene vergadering “ dd: 24 September 2022 om 14h00 te Roeselare .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezigen : zie bijlage 1.

Bij aanvang van de plechtigheid werd vastgesteld dat ontslagnemende voorzitter, Dhr. Van Eecke Hendrik, ontslagnemende
ondervoorzitter en eerder tijdelijk voorzitter, Dhr. Vandevelde Geert en de ontslagnemende secretaris, Dhr. Pattheeuw Jean, niet
aanwezig zijn en dit ondanks verschillende verzoeken zowel per mail als mondeling ,als genomen beslissingen ;
Ingevolge dit feit wordt de vergadering voorgeleid door Dhr. Geert Messiaen, als nationaal bestuurder. De aanwezigen zijn daarmee
akkoord.

Dagorde : zie bijlage 2.
1. Groet aan het vaandel en moment van ingetogenheid.
De vergadering neemt één minuut stilte ter nagedachtenis van wijlen Koning Boudewijn, onze overleden leden en hun families.
2. Verwelkoming.
Na de verwelkoming, bevestigen de aanwezigen hun akkoord dat Dhr. Geert Messiaen, de vergadering voorzit, gezien de nationale
voorzitter, nationale ondervoorzitter en nationale secretaris niet aanwezig is.
Melding van verontschuldigen :
• Ontslagnemende voorzitter, Dhr. Van Eecke Hendrik.
• Ontslagnemende ondervoorzitter, Dhr. Vandevelde Geert.
• Ontslagnemende secretris – penningmeester, Dhr. Pattheeuw Jean.
• Regio Westhoek, Dhr. Sikaet Luc en Mevr. Vanhoutte Tine.
• Regio 4 Fronten, Dhr. Vanderstraeten Frik.
Melding van nationale bestuursleden die hun ontslag ondertussen hebben aangeboden:
• Regio Groot Antwerpen, Dhr. Pattheeuw Luc, niet vermeld in de statuten.
• Regio Zeebrugge, Dhr. Debruycker Daniël, Dhr. Steurbout Marc en Mevr. Arnou Hermine ( niet vermeld in de statuten ).
Er wordt uitleg verstrekt over het feit dat er een 2° algemene vergadering moet doorgaan om beslissingen te bekrachtigen en
rechtsgeldig te kunnen vergaderen in het kader van de wetgeving op de VZW.
De 2de bijeenkomst AV is rechtsgeldig – een aanwezigheidsquorum is niet vereist.
Op 04/06/2022,- bijlage 3 - bij een zitting van het bestuursorgaan, werd unaniem beslist om de 2° algemene vergadering te plannen te
Zulte. Door de ontslag nemende ondervoorzitter, Dhr. Vandevelde Geert, werd later gemeld dat dit niet kon doorgaan op die plaats.
Daarop werd door Dhr. Messiaen Geert, onmiddellijk het nodige gedaan om die vergadering te laten doorgaan te Roeselare, Klokke
Roelandstraat 38b, in de zaal ‘t Schuurke. Om dit te laten doorgaan moest een bedrag van 50 € worden betaald voor gebruik van de
zaal. De ontslagnemende secretaris heeft dit bedrag betaald enkele dagen terug.
Het verslag vergadering nationaal bestuur dd: 04/06/2022, werd voorgelezen.
Zie bijlage 3.

Dhr. Messiaen heeft dan ook het initiatief genomen, om tijdelijk tot deze vergadering, het initiatief op zich nemen, om alles in goede
banen te leiden en dit conform de VZW wetgeving.
Alle voorzitters en secretarissen van de verschillende regio’s werden toen gevraagd hun leden in te lichten over datum
en uur die bepaald werd op 24/09/2022 voor de 2° bijzondere Algemene vergadering.- zie bijlage 2.
De regio’s Noord en Midden W-Vl en 4 Fronten bevestigen ter zitting dat hun leden werden ingelicht. Dhr. Putcuyps Pierre van de
regio Groot Antwerpen, kan daarover geen uitsluitsel geven.
Het verslag van de 1° Bijzondere Algemene vergadering van 24/05/2022, wordt voorgelezen.
De oproeping voor de bijeenkomst dd 24 mei 2022 verscheen tijdig in Leo Belgarum ;
Zie stuk 4 en 5;
Ondertussen is gebleken dat:
- de statuten sedert 2013 niet werden bijgehouden.
- er niettegenstaande unaniem beslist werd om de VZW verder te zetten – meer en meer bestuurders hun ontslag hebben ingediend
- de regio’s geen deel uitmaken van de VZW en in feite feitelijke verenigingen zijn.
- er geen duidelijkheid is over een persoon die zich eventueel kandidaat zou stellen van uit Groot Antwerpen, cfr. Dhr. Putcuyps.

3. Kasverslag door de ontslagnemende Nationale penningmeester 2019-2020- 2021.
Punt kan niet behandeld worden door de afwezigheid van de ontslagnemende Nationale penningmeester, Dhr. Pattheeuw Jean.

4. Ontlasting van de bestuurders.
Er wordt geen ontlasting toegestaan, en deze wordt on-hold geplaatst.
Rekening houdende met de vele ontslagen er tot op heden geen continuïteit meer is van de vzw .
De vergadering stelt vast dat het vertrouwen door het plotse ontslag en quasi gelijktijdig door de voorzitter, secretarispenningmeester volledig zoek is.
Dat op belangrijke bijeenkomsten deze betrokkenen telkens afwezig zijn, zodat de werking in het gedrang komt.
Deze ontslagen nemen niet automatisch de verantwoordelijkheid wegneemt.
Dat de algemene vergadering dan ook eist dat initiatieven dienen genomen te worden door de ontslagnemende voorzitter, Dhr.
Van Eecke Hendrik, ontslagnemende ondervoorzitter, Dhr. Vandevelde Geert en de ontslagnemende secretaris-penningmeester,
Dhr. Pattheeuw Jean, zijnde het dagelijks bestuur van de VZW, om duidelijk te maken waar de VZW naar toe wil, namelijk het in
stand houden van een een slapende VZW of overgaan tot ….ontbinding.
De regio’s Noord & Midden West-Vlaanderen en 4 Fronten, bevestigen, staande de vergadering datzij zich niet meer
aanschouwd willen zien als een afdeling van de VZW. Deze regio’s willen verder autonoom blijven bestaan, maar dan als
feitelijke vereniging .
Samenwerkingsovereenkomsten zijn dan ook niet uitgesloten .

5. Moreel verslag door de ontslagnemende Nationale secretaris.
Punt kan niet behandeld worden door de afwezigheid van de ontslagnemende Nationale secretaris, Dhr. Pattheeuw Jean.

6. Aanstelling nieuw toegetreden Nationale bestuurders.
Punt kan niet behandeld worden door de afwezigheid van de ontslagnemende Nationale secretaris, Dhr. Pattheeuw Jean.
Volgens Dhr. Putcuyps, was er sprake dat iemand uit de regio Groot Antwerpen belangstelling had om toe te treden.

7. Hernieuwing ambtstermijn van Nationale bestuurders.
Punt kan niet behandeld worden door de afwezigheid van de ontslagnemende Nationale secretaris, Dhr. Pattheeuw Jean.
Er is geen zicht over de hernieuwing van ambtstermijnen.

8. Begroting 2023.
Punt kan niet behandeld worden door de afwezigheid van ondermeer de ontslagnemende Nationale secretaris, Dhr. Pattheeuw Jean.

9. Kennisgeving van de ontslagen van Nationale voorzitter, ondervoorzitter, secretaris / penningmeester.
De vergadering neemt hiervan akte en verwijst naar punt 4 .

10. Kennisgeving aanpassing van artikelen in het Intern reglement.
Punt kan niet behandeld worden door de diverse afwezigheden, inzonderheid de afwezigheid van de secretaris .

11. Wijziging statuten.
Het is duidelijk dat er geen aanpassingen of bijwerkingen meer zijn uitgevoerd sedert 5/9/2013.
De vergadering stelt vast dat de statuten niet up to date werden aangepast en bijgewerkt conform de VZW-wetgeving, door het
dagelijks bestuur, inzonderheid de ontslagnemende secretaris.
Dat de vergadering deze nalatigheid vaststelt en concludeert tot de niet bestuurbaarheid van de VZW.
Als bestuurders staan ondermeer nog vermeld in die statuten; Marc Henry en Victor Meeuws. Beide personen zijn
echter reeds overleden.
Eric Rasschaert is ook reeds geruime tijd geen lid meer van de vereniging.
ZIE INZONDERHEID stuk 6 – uittreksel uit de statuten 2013.
Het is duidelijk dat de continuïteit van de VZW de vergadering grote zorgen baart, daardoor geven volgende bestuurders staande de
bijeenkomst hun ontslag namelijk; Dhr. Geert Messiaen, Dhr. Schiettecatte Georges en Dhr. Putcuyps Pierre.
De personen niet vermeld in de statuten, doch ook geregeld aanwezig in de vergaderingen van het nationaal bestuur en vermeld op de
verslagen: Dhr. Vandamme Ronny en Dhr. Vanderstraeten Frik ( dixit Schiettecatte Georges ), geven hierbij ook hun ontslag. Staande
de vergadering .
Tijdens de vergadering wordt ook vastgesgeld dat de regio’s Zeebrugge, Noord & Midden West-Vlaanderen en 4 Fronten geen
binding meer willen hebben met de VZW.
In die context, met de bijkomende ontslagen van nationale bestuurders komt naar voor dat de VZW niet verder meer behoorlijk kan
bestaan en functioneren, dat het dagelijks bestuur het intitiatief dient te nemen en het beheer en verantwoordelijkheid dient te dragen
en waar te nemen van deze slapende VZW ofwel overgaan tot ontbinding.

12. Allerlei en vraagstelling.
- Mevr. Van Exel Ingrid: Wat gebeurt er met de kassagelden? Wat met Leo Belgarum ? Wat met de stock medailles ?
Bij ontbinding moeten de gelden overgemaakt worden naar de Koning Boudewijn stichting en bij slapende VZW blijft de
kassa onaangeroerd.
De materialen en gelden eigendom van de VZW dienen in een ontbindingsverslag te worden vermeld voor verdere
afhandeling.
-De bovenvermelde punten besproken en genotuleerd werden door de aanwezigen éénsgezind onderschreven.
Bijlage 1: Aanwezigheidslijst.
Bijlage 2: 1° Uitnodiging voor 2° Bijzondere algemene ledenvergadering dd: 08/06/2022.
Bijlage 3: Verslag vergadering Nationale raad dd: 04/06/2022.
Bijlage 4: Uitnodiging 1° Bijzondere Algemene ledenvergadering dd: 24/05/2022.
Bijlage 5: Verslag 1° Bijzondere algemene ledenvergadering dd 24/05/2022.
Bijlage 6: Uittreksel statuten van 2013 -Vervolg luik B - Bestuurders NVMBB.

Roeselare, 27/09/2022

Messiaen Geert.

