
  VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
OPRICHTING 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tussen ondergetekenden: 
1. de heer VANMAELE  Hendrik Karel Gerarda 
, geboren te Brugge op tien januari negentienhonderd zeventig, gehuwd met Sandrine Renee Jean 
Dams wonend te 9880Aalter, Kraenepoelpad, 6 
( Ik nr  272 0042856 90  RR nr 70.01.10 351 50 
 
2/ De heer  VAN LANDEGHEM Hendrik René Georges 
geboren te   Gent    op vijf juli negentienhonderd zesenvijftig, gehuwd met Carine Dewettinck,  
wonend te 9031 Gent, Varendrieskouter, 153 
(Ik nr  278-0368685-67  RR nr 560705-027-78) 
  
3. de heer GERIL Philippe  Gilbert Roger 
geboren te  Oostende op zeventien maart negentienhonderd achtenvijftig , samenwonend met 
Ann de Prince 
wonend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg, 162 bus 4 
Ik nr 221-0118667-51 RR nr 58031701733 
 
4/de heer VAN  WELDEN  Danny Florent 
geboren te  Oudenaarde op vijfentwintig april negentienhonderd tweeënzestig, gehuwd  met 
Gerda De Vriese  
wonend te  9750 Zingem, Warande, 6 
Ik nr 296-000905223   RR nr620425.545.35 
  
5/De heer JANSSENS Gerrit Karel Eugeen 
Geboren te Mechelen op zeventien juli negentienhonderd zesenvijftig, gehuwd met Andrea 
Vlaeminck 
Wonend te 2020 Antwerpen, Schijfwerpersstraat 112   
Ik nr  002 0685775 40    RR nr 560717 393 31  
  
6/ De heer DESCAMPS Pol Theoduul Julius Camiel Luc Maria 
geboren te Kortrijk op dertien april negentienhonderd vijvendertig, gehuwd met Frieda Van 
Wassenhove 
wonend te 8510 Kortrijk-Rollegem, Groene Dreef 4 
IK nr 209 0107618 21 RR nr 35.04.13 271 05  
  
7. de heer BROECKHOVE Jan  
geboren te Antwerpen op twintig oktober negentienvijvenvijftig, Ongehuwd 
wonend te 2610 Wilrijk, Prins Alexanderlaan 9 
IK nr   002 0702435 16 RR nr 55.10.20-455-73 
 
8/ de heer VAN OUDHEUSDEN Dirk, Lodewijk, Alfons 



geboren te Mortsel op dertig januari negentienhonderd vijfenveertig gehuwd met Godelieve 
Mathilde Francisca Maria Robbroeckx 
wonend te 3001 Leuven, Sint-Lambertusstraat 3 
IK nr 143023968805 RR nr 450130-319-24 
  
9/ de heer PASTIJN Hugo Jules August Maria 
geboren te Houtvenne op zeventien mei negentienhonderd vierenveertig, gehuwd met Tuomplo 
Sommaai
wonend te 2800 Mechelen, Keldermansvest 10 
Ik nr 037013744188    RR nr  44.05.17 045-16 
  
  
  
Allen van Belgische nationaliteit 
  
is overeengekomen wat volgt : 
  
Er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel. De 
statuten van deze vereniging worden vastgesteld als volgt: 
  
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
  
Artikel 1 - De vereniging draagt de naam: “European Modelling and Simulation Society” in ‘t 
kort “EUROSIS " 
  
Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging 
moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 
"vereniging zonder winstgevend doel." 
  
Artikel 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd: Torhoutsesteenweg 162 #4, 8400 Oostende. 
Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde agglomeratie bij besluit van de 
raad van beheer. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad. 
De raad van beheer kan kantoren en filialen oprichten waar hij dit nuttig zou achten. 
  
Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel: 
Het promoten en het verenigen van aanverwante domeinaspecten in Europa inzake simulatie 
onderzoek en simulatie projecten. De vereniging beoogt dit doel door de netwerkvorming en 
samenwerking te bevorderen  met en via Europese projecten en Europese research netwerken 
  
De vereniging mag eveneens voor het bereiken van haar doel  leningen aangaan, onroerende en 
roerende goederen aankopen en verkopen, in leasing nemen en geven, huren en verhuren en 
exploiteren. 
Ze mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op de manier die haar het best 
uitkomt. 



Voor het bereiken van haar doel mag ze participaties nemen in vennootschappen en verenigingen 
en deelnemen aan het beheer  ervan, beheers- en toezichtmandaten uitvoeren en/of deze 
participaties verkopen. 
Ze kan adviezen verlenen en tevens alle activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met haar doel. 
De vereniging kan opleidingen organiseren of laten organiseren. 
Zij kan verder de gunstige ontwikkeling bevorderen van de verenigingen, vennootschappen, 
personen en groepen waar meer ze samen haar doel nastreeft.  
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden. 
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het 
verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben. 

 
In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van 
koophandel stellen. 
  
Artikel 4 - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  
  
TITEL II - DE LEDEN 
  
Artikel 5 - De vereniging is samengesteld uit werkende (effec-tieve)  leden en uit toetredende ( 
niet-werkende)  leden. 
Het getal van de leden is niet beperkt. 
Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie. 
  
Artikel 6 - De effectieve leden zijn: 
a. de ondertekenaars van onderhavige akte; 
b. de personen die op voorstel van ten minste twee effectieve leden, als effectief lid worden 
aanvaard bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee derde 
van de aanwezige effectieve leden. 
  
Artikel 7 - Eenieder die wenst toetredend lid te worden, moet een aanvraag indienen bij de raad 
van beheer en lidmaatschapsgelden betalen. 
De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatings-commissie.  
De toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. 
Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De 
beslissing wordt schrif-telijk ter kennis van de kandidaat gebracht. 
Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de datum van de beslissing, 
opnieuw kandi-daat stellen. 
  
Artikel 8 - De effectieve en de toetredende leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de 
vereniging, mits aangetekend schriftelijk ontslag gericht aan de raad van beheer. 
Het effectief of toetredend lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen 
de maand na de herinnering die hem bij ter post aangete-kende brief werd toegezon-den, wordt 
geacht ontslag te nemen. 
De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts door de algemene vergadering 
worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige effectieve leden. 



De raad van beheer kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de 
normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van 
de algemene verga-dering. 
  
Artikel 9 - De effectieve en de toetredende leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage. Het bedrag 
hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze wordt thans bepaald op vijftig euro 
per jaar. 
  
Artikel 10 - Het lid dat ontslag neemt of dat uitge-sloten wordt, heeft geen aanspraak op het 
maatschappelijk vermogen,  en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of 
vergoeding eisen voor gelever-de prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de recht-hebbenden 
van een overleden lid. 
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechtheb-benden van een overleden lid, kunnen geen 
inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een 
boedelbeschrijving vorde-ren. 
  

 
Artikel 11 - De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan 
bepaalde personen de titel van erelid van de vereniging toekennen. 
  
TITEL III - DE ALGEMENE VERGADERING 
  
Artikel 12 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 
  
Artikel 13 - De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de 
machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavi-ge statuten. 
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 
1� de wijzigingen van de statuten; 
2� de benoeming en afzetting van de beheerders en van de leden van de toelatingscommis-sie; 
3� de goedkeuring van de begrotingen en van de reke-ningen; 
4� de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
5� de uitsluiting van leden. 
  
Artikel 14 - De algemene vergadering, genaamd jaar-vergadering, moet eenmaal per jaar worden 
bijeenge-roepen en wordt thans vastgesteld op vijftien december. Indien deze dag een zondag is 
of een wettelijke feestdag wordt hij verplaatst naar de eerstvolgende werkdag 
....Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden 
bijeengeroepen door een beslissing van de raad van beheer of op vraag van minstens één vijfde 
van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats 
vermeld in de oproeping. 
Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd. 
  
Artikel 15 - De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer op elke 
visioneerbare wijze, zelfs via elektronische post of anders  bij gewone brief of postkaart, 
ondertekend door de secretaris in naam van de raad van beheer, die minstens acht dagen vóór de 
vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd. 



De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht. 
Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921, kan de 
vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn. 
  
Artikel 16 - Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten 
verte-genwoordigen door een lasthebber die ook een effec-tief lid moet zijn van de vereniging. 
Ieder effectief lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordi-gen.  
  
Artikel 17 - De vergadering moet door de raad van beheer worden bijeengeroepen indien één 
vijfde van de toetredende of effectieve leden het aanvragen. 
Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door één vijfde van de effectieve of toetredende 
leden op de agenda worden geplaatst. 
  
Artikel 18 - De algemene vergadering wordt voorgeze-ten door de voorzitter van de raad van 
beheer. 
  
Artikel 19 - In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht. 
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerder-heid van stemmen van de tegen-woordige 
of vertegen-woordigde effectieve leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in 
onderhavige statuten. 
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzit-ter of van de beheerder die hem vervangt 
de doorslag. 
  

 
Artikel 20 - De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de 
vereniging of de wijziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de 
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel worden nageleefd. 
  
Artikel 21 - De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van 
de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een beheer-der. Dit register wordt 
bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. 
Alle leden of derden, die van een belang doen blij-ken, kunnen uittreksels vragen die worden 
ondertekend door de voorzitter van de raad van beheer en door een beheerder. 
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, 
ontslag of afzetting van een beheerder. 
  
TITEL IV - HET BEHEER 
  
Artikel 22 - De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, 
gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering 
. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat. 
  
Artikel 23 - In geval van vacature tijdens een man-daat, wordt een voorlopige beheerder door de 
algemene vergadering benoemd. Hij voltooit het mandaat van de beheerder die hij vervangt. De 
uittredende beheerders zijn herkiesbaar. 



  
Artikel 24 - De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een gedelegeerde  
beheerder, een penningmeester en een secretaris. 
Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of 
door de oudste der aanwezige beheerders. 
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. Hij kan slechts besluiten indien 
de meerderheid van de leden aanwezig is. 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 
geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de door-slag.  
Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden 
voorgelegd, worden door de voorzitter en de secreta-ris onderte-kend. 
  
Artikel 25 - De beheerraad leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelin-gen 
stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der 
vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene 
vergadering of die strijdig zijn met de wet. 
De beheerraad kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen 
aan een van zijn leden en zelfs aan derden. Bij de beslissing tot delegatie worden ook de machten 
van de gedelegeerde bestuurder bepaald. Deze machten kunnen algemeen of bijzonder zijn. 
  

 
Artikel 26 - Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig 
ondertekend door de voorzitter van de raad van beheer en door de secretaris gezamenlijk 
optredend. De daden van dagelijks beheer worden verricht door de gedelegeerde beheerder 
alleen. De vertegenwoordigers van de vereniging   moeten ten aanzien van derden geen blijk 
geven van enig besluit van de raad of van enige machtiging. 
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte. 
  
Artikel 27 - Door de beheerders wordt geen persoon-lij-ke verplichting aangegaan betref-fende 
de verbinte-nis-sen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de 
hun gegeven op-dracht. 
Het mandaat van beheerder is onbezoldigd. 
  
TITEL V - BEGROTINGEN EN REKENINGEN 
  
Artikel 28 - Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december van 
ieder jaar; bij afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van heden  tot éénendertig december 
tweeduizend en vijf .... 
Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer de rekeningen van het verlopen 
jaar afge-sloten, en worden het boekjaar afgesloten op de door de Wet bepaalde wijze. Deze 
worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen. 
De jaarrekeningen worden, behoudens strengere wettelijke bepalingen, ten minste acht dagen 
vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die alsdan inzage kunnen 
vragen, zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop deze jaarrekening gesteund zijn. 
  



Artikel 29 - Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding 
bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd. 
  
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING 
  
Artikel 30 - De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, 
in zover het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. 
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving  of door een gerechtelijke be-slissing. 
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke 
daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de 
wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastge-steld. 
  
Artikel 31 - In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen 
worden aan ETI Bvba. 
  
... of aan de vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte 
vereniging nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instel-lingen zijn, zal de algemene 
vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de 
instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, 
zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, 
stichtingen of institu-ten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van 
onderhavige vereniging. 
  
Artikel 32 - Voor alles waarin hier niet uitdrukke-lijk is voorzien, wordt verwezen naar de 
toepasselijke wetgeving  en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing. 
  
                                                    Bijzondere bepalingen 
  
A. Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprichting bijeengekomen in algemene 
vergadering en beslissen met eenparigheid van stemmen: 

 
1. het aantal beheerders te bepalen op NEGEN. 
2. worden aangesteld tot beheerder: 
 
1. de heer VANMAELE  Hendrik  
 
 
 
 

6/ De heer DESCAMPS Pol T 
 
 
 
 

2/ De heer  VAN LANDEGHEM Hendrik  
 
 
 
 

7. de heer BROECKHOVE Jan  
 
 
 
 

3. de heer GERIL Philippe  8/ de heer VAN OUDHEUSDEN Dirk   



 
 
 
 

 
 
 
 

4/de heer VAN  WELDEN  Danny,  
 
 
 
 

90/ de heer PASTIJN Hugo 
 
 
 
 

5/De heer JANSSENS Gerrit 
 
 
 
 

 

 
 
B. De aangeduide beheerders zijn vervolgens bijeenge-komen in raad van beheer en hebben met 
eenparigheid van stemmen aangeduid als: 
1. voorzitter van de raad van beheer: ... 
2. ondervoorzitter van de raad van beheer: ... 
3. penningmeester: ... 
4. secretaris: ... 
  
Gedaan te ... op .... 
 


