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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

 Luik B

Griffie

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 vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Moment - Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness
werken

(afgekort) : Moment

Rechtsvorm :: Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Bloemistenstraat 19

1000

België

Onderwerp akte : Oprichting

Brussel

De volgende personen
1.  Baerten Caroline, wonende te Gielelaan 20, 1090 Jette, geboren te Bilzen op 27/02/1977.
2. Dewulf Steven Roger Marc, wonende te Weiderede 9, 9070 Heusden, geboren te Roeselare op
19/07/1976.             
3. Müllen Ursula Katharina, wonende te Bloemgracht 195, NL-1016 KP Amsterdam, geboren te Dudeldorf
(Duitsland) op 13/10/1952.
4. Paul Jean-Marc, wonende te Sint-Annakerkstraat 32 bus 3, 1081 Koekelberg, geboren te Dendermonde op
21/12/1964.
5.  Savels Steve Mike, wonende te Bloemistenstraat 19 te 1000 Brussel, geboren te Brugge op 14/03/1975.
6. Vandenbosch Marleen, wonende te Naamsevest 118 te 3000 Leuven, geboren te Merksem op 14/08/1964.
7. Verheyden Ingeborg Francisca Coleta, wonende te Vissersstraat 57 te 2840 Rumst, geboren te Mechelen op
20/08/1962.
8. Victor Kirsten Patricia Chantal, wonende te Gistelsesteenweg 160, 8400 Oostende, geboren te Oostende op
16/05/1977.
 
zijn op 31/10/2013 overeengekomen, om in overeenstemming met de 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, de vereniging zonder winstoogmerk “Moment” op te richten.
 
Zij worden in dit initiatief gesteund door de volgende personen, die echter daarmee niet automatisch lid worden
van de vereniging, noch bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen:
1. Barquero Godinho Melissa, Kolveniersstraat 54, 1800 Vilvoorde. Geboren op 02/01/1987 te Vilvoorde.
2. Benoit Veronique Ann Marie-Josè, Bachtekerkstraat 16, 9800 Deinze. Geboren op 15/06/1967 te Gent.
3. Bourgeois Ann Martina, Begijnenstraat 33/102, 2800 Mechelen. Geboren op 09/03 1960 te Torhout.
4. Breda Anne, Veldmaarschalk Fochstraat 31, 8000 Brugge. Geboren op 05/12/58 te Oudenaarde.
5. Callens Joost, Bredestraat 130, 9800 Deinze. Geboren op 16/07/1967 te Kortrijk.
6. Cardinaels Nathalie Laetitia Sophie, Theresiastraat 28/4, 3500 Hasselt. Geboren op 15/05/1980 te Hasselt.
7. Casas Mancin Davy, Wijvestraat 130, 3520 Zonhoven. Geboren op 17/01/1976 te Hasselt.
8. Castiglione Lydia, Victor Greysonstraat 26, 1050 Brussel. Geboren op 11/09/1984 te Bilzen.
9. Coolen Johanna Godefrida Coleta Maria, Cedronbeekstraat 18, 9190 Stekene. Geboren op 13/03/1956 te
Goirle (Nederland).
10. Cousserier Marleen, Kernemelkstraat 8, 9620 Zottegem. Geboren op 14/04/1956 te Zottegem.
11. Couwberghs André José, Kerkhofweg 10, 2430 Laakdal. Geboren op  22/01/1954 te Eindhout.
12. Daes Walter Clement Gerard, Zeebruggestraat 5, 2500 Lier.Geboren op 26/10/1956 te Berchem (Antwerpen).
13. De Haes Theo Geert Peter, Beekstraat 37, 3130 Betekom. Geboren op 18/06/1960 te Leuven.
14. De Leeuw Inge, Berouw 49, 9000 Gent. Geboren op 06/07/1972 te Reet.
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15. De Waele Marijke, Kernemelkstraat 9, 9620 Zottegem. Geboren op 18/07/1959 te Velzeke
16. De Wilde Katrijn, Verversstraat 17, 8500 Kortrijk. Geboren op 25/09/1973 te Sint-Niklaas.
17. De Winde Nele, Buizemontstraat 19, 9500 Geraardsbergen. Geboren op 27/02/1986 te Geraardsbergen.
18. Demeester Annelies, Sint-Baafskouterstraat 14, 9040 Sint-Amandsberg. Geboren op 16/04/1979 te Gent.
19. Denoodt Brunhilde Philomena, Mechelsebaan 9E, 3272 Testelt. Geboren op 02/06/1965 te Aarschot.
20. Deschacht Ann, Groentemarkt 17, 8400 Oostende. Geboren op 18/04/1961 te Oostende.
21. Desmet Frank, Guldensporenlaan 46, 8790 Waregem. Geboren op 13/01/1959 te Waregem.
22. Devoogdt Anneke, Oosthinderstraat 64, 8400 Oostende. Geboren op 6/6/1965 te Blankenberge.
23. Dewulf David Joseph Cornelius, Steenstraat 25, 9070 Heusden. Geboren op 28/05/1968 te Ieper.
24. Ension Brigitte Josephine Jan, Guido Gezellelaan 21, 2580 Putte. Geboren op 03/08/1960 te Mechelen.
25. Gázquez Rodríguez Francisco, Knabbelare 25, 9032 Wondelgem. Geboren op 06/02/1971 te Madrid
(Spanje).
26. Gheeraert Sophie Clara, Rietkraagstraat 14, 8020 Oostkamp. Geboren op 22/08/1974 te Brugge.
27. Gilté Marie Ann, Orlandus Lassuslaan 101, 1850 Grimbergen. Geboren op 09/07/1961 te Brugge.
28. Heijke Lot (Charlotte), Nic. Beetsstraat 68, Amsterdam, Nederland. Geboren op 29/10/1962 te Amstelveen
(Nederland).
29. Helmich Hannelore Theresia Adriënne Hubert, Frère Orbanlaan 443, 9000 Gent. Geboren op 07/01/1983 te
Wijchen (Nederland).
30. Heyde Els, Belsveld 17, 2812 Muizen (Mechelen). Geboren op 06/06/1967 te Waarschoot.
31. Hillebrandt Ginny, Moleneindstraat 124 9160 Lokeren. Geboren op 23/05/1976 te Lokeren.
32. Jansen Maria (Mia) Hubertina, Tiensevest 65, 3010 Leuven. Geboren op 26/09/1960 te Bree.
33. Janssen Martine, Oude Heerbaan 30, 9230  Wetteren. Geboren op 19/11/1965 te Oostende.
34. Joosen Myriam, Waterstraat 72, 2970 Schilde. Geboren op 28/08/1966 te Brecht.
35. Jordens Joëlle Martina Iris, Sint-Jorisstraat 72, 3570 Alken. Geboren op 10/06/1972 te Neerpelt.
36. Kemper Agatha Elisabeth Maria, Bernard Zweerskade 7, NL - 1077TX Amsterdam, Nederland. Geboren op
27/03/1949  te Groningen.
37. Koster Frits, Peperweg 9, NL - 9891 AK Ezinge, Nederland. Geboren op 10/12/1957 te Goor (Nederland).
38. Laschet Alexandra, Neustraße 49, 4700 Eupen. Geboren op 07/03/1970 in Eupen.
39. Machielsen Karin Hortentia Frans, Kerkepad 47, 2275 Wechelderzande. Geboren op 29/04/1964 te Turnhout.
40. Maertens Julie, Kerselarendreef 6, 8301 Knokke-Heist. Geboren op 30/03/1983 te Brugge.
41. Maex Edel, Antwerpen. Geboren op 27-06 1956 te Leuven.
42. Matzinger – Emmen Desiree, Sibberkerkstraat 59, 6301 AT Valkenburg a/d Geul, Nederland. Geboren op
07/06/1955 te S' Hertogenbosch (Nederland).
43. Mechels Ivo.
44. Meyers Sabina, De Vroente 46, 3600 Genk. Geboren op 04/06/1968 te Genk.
45. Naedts Hilde (Reinhilda Angelica Jozef), Leliestraat 38, 2540 Hove. Geboren op 10/09/1957 te Mortsel.
46. Norder-van Dijk Harmine Catharine, Meidoornlaan 86, NL - 2712TT Zoetermeer, Nederland. Geboren op
29/12/1952 te Pematang Siantar (Indonesië).
47. Paquet Stany, Oudler 100, 4790 Burg-Reuland. Geboren op 10/10/1972 te Burg-Reuland.
48. Pickut Barbara Anne, Jan Van Rijswijcklaan 68, 2018 Antwerpen. Geboren op 29/12/1955.
49. Prins Björn, Heerdweg 48, 9800 Vinkt. Geboren op 14/01/1976 te Gent.
50. Regelink Hendrik Jan, Julianweg 21, 6265 AH St.Geertruid, Nederland. Geboren op 23/01/1958 te Vorden
(Nederland).
51. Roels Greta Erna Ignace, Bierman 52, 9860 Oosterzele. Geboren op 09/11/1963 te Aalst.
52. Rombaut Luc, Schoonhoutstraat 17, 9111 Belsele. Geboren op 15/08/1967 te Gent.
53. Sienaert  Danny Omer, Hekers 59, 9052  Zwijnaarde. Geboren op 29/12/1958 te Anderlecht.
54. Sinnaeve Tammara Jacqueline Inge, Compernolleweg 1a, 8810 Lichtervelde. Geboren op 11/06/1986 te
Torhout.
55. Smeets Elke, Sint-Katarinalaan 7/12, 3500 Hasselt. Geboren op 22/08/1983 te Genk.
56. Soetewey Godelieve (Lief) Josée Jan, Georges Spelierlaan 4, 2950 Kapellen. Geboren op 21/03/1956 te
Antwerpen.
57. Staelens Michèle, Hertogenlaan 32, 3210 Linden. Geboren op 29/09/1961 te Tielt.
58. Stalman Guido, Nolenslaan 60, NL - 3515VK Utrecht, Nederland. Geboren op 15/10/1977 te De Bilt
(Nederland).
59. Teitelbaum Henry Leon, Milisstraat 10, 2018 Antwerpen. Geboren op 04/04/1967 te Wilrijk.
60. Terkessidis Kiria Koula, Leuvensestraat 159 , 1800 Vilvoorde. Geboren op 01/08/1958 te La Louvière.
61. Thewissen Roy, Keunestraat 14, NL - 6267CR Cadier en Keer, Nederland. Geboren op 04/08/1977 te
Maaseik.
62. Thijs Ingeborg Gerarda Edgard Etienne Willem Clementina, Kaboutersstraat 38, 2800 Mechelen. Geboren op
18/03/1968 te Mechelen.
63. Torfs Wouter Peter Johan, Alpenroosstraat 35, 2590 Berlaar.
64. Trück Beate, Itterbeekselaan 276, 1070 Brussel. Geboren op 05/08/1970 te Karlsruhe (Duitsland).
65. van Balen Maria Gertrudis, de Genestetweg 11, 2061 VA Bloemendaal, Nederland. Geboren op 06/04/1958
te Rotterdam (Nederland).
66. Van de Velde Katia, Kon. Elisabethlaan 88 bus 2, 8000 Brugge. Geboren op 04/06/1961 te Oostende.
67. Vandenberghe Herlinde Janne, Botermelkstraat 55, 9200 Dendermonde. Geboren op 24/03/1978 te Kortrijk.
68. van den Brink Hendrik (Erik), Koelandsdrift 10, NL - 9755 PN Onnen, Nederland. Geboren op 17/03/1959 te
Nijkerk (Nederland).

B
ijl

ag
en

 b
ij 

he
t B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

- 
07

/1
1/

20
13

 -
 A

nn
ex

es
 d

u 
M

on
ite

ur
 b

el
ge

 



MOD 2.2
Voor-

behouden
aan het
Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

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 vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

69. van den Hout Ingrid Wilhelmina Arnolda Johanna, Scheepstimmermanstraat 74, 1019 WZ Amsterdam,
Nederland. Geboren op 17/03/1965 te Utrecht (Nederland).
70. Van der Gucht Katleen, Zilverhof 30, 9000 Gent. Geboren op 28/06/1964 te Aalst.
71. van Drunen Nol, Luijbenstraat 48, NL  - 5211BT Den Bosch, Nederland. Geboren op 01/01/1950 te
Alblasserdam (Nederland).
72. Van Eeckhout Johan, Av. Victor Jacobs 57, 1040 Etterbeek. Geboren op 25/05/79 te Sint-Niklaas.
73. Van Eeckhout Ignace, Kievitweg 7, 3140 Keerbergen. Geboren op 19/03/1953 te Roeselare.
74. Van Eenoo Martine, Valerius De Saedeleerstraat 59, 9300 Aalst. Geboren op 10/08/1972 te Tielt.
75. van Gerven - van Beek Cornelia Maria, Veldzuringstraat 19, NL - 2215 WK Voorhout, Nederland. Geboren op
02/08/1961 te Sassenheim (Nederland).
76. Van Hecke Mieke, Kanaalstraat 39, 9940 Evergem. Geboren op 05/09/1970 te Assenede.
77. Van Hooydonck Paul, Karel De Preterlei 198, b5, 2140 Borgerhout. Geboren op 05/10/1960 te Antwerpen.
78. Van Lysebetten Ilse Francine, Lotelinglaan 28, 2980 Zoersel. Geboren op 25/05/67 te Sint-Niklaas.
79. Kristel Van Maele, Moerestraat 1, 8470 Gistel. Geboren op 29/10/1965 te Brugge.
80. Vandecruys Marina Augusta Rita, Bieststraat 9, 3550 Heusden-Zolder. Geboren op 03/03/1957 te Hasselt.
81. Vandekerckhove Carine, Genthof 40, 8000 Brugge. Geboren op 03/08/1963 te Izegem.
82. Vandenberghe Herlinde Janne, Botermelkstraat 55, 9200 Dendermonde. Geboren op 24/03/1978 te Kortrijk.
83. Vanderhaeghen Christiane Maria Hilda, Opperije 35, 9700 Oudenaarde. Geboren op 01/11/1950 te
Oudenaarde.
84. Vandousselaere Sharon Clara, Torhoutsestraat 234, 8020 Oostkamp. Geboren op 10/09/1984 te Oostende.
85. Vannerom Hilde Jeanne Alberta, A. Vanlaethemstraat 24, 1560 Hoeilaart. Geboren op 24/01/1964 te Halle.
86. Vercammen Maarten, Im Jölert 1, 4760 Büllingen. Geboren op 11/11/1980 te Rumst.
87. Verschueren Nathalie, Ahornelaan 5, 2630 Aartselaar. Geboren op 12/03/1981 te Kapellen.
88. Warmenhoven Franca, NL-6267 Cadier en Keer, Nederland. Geboren 09/12/1977 te Ukkel.
89. Weemaes Nicole, Jan Pieterszoon Coenlaan 2, NL - 4562 AJ Hulst, Nederland. Geboren op 19/08/1963  te
St. Jansteen (Nederland).
90. Weller Anne, Alfons Lenaertsstraat 21, 1950 Kraainem. Geboren op 23/03/1958 te Maarn (Nederland).
91. Winnelinckx Wendi, Lange Schipstraat 63, 2800 Mechelen. Geboren op 17/04/1978 te Leuven.
92. Wouters Liliann Maria Dina, Pieter Van Isackerlaan 5, 2100  Deurne. Geboren op 29/09/1955 te
Johannesburg (Zuid-Afrika).
 
 
De statuten van de vereniging luiden als volgt:
 
STATUTEN 
 
I - BENAMING - ZETEL - DUUR
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam “MOMENT - Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken"
(hierna: de “VZW”).
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder
winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden «
vereniging zonder winstoogmerk » of door de afkorting « vzw », en het adres van de zetel van de vereniging.
 
Artikel 2:
De zetel van de vereniging is heden te Bloemistenstraat 19, 1000 Brussel, België, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats van dit arrondissement bij beslissing van de raad van
bestuur.
Iedere verandering van zetel moet worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel
met het oog op de bekendmaking ervan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
 
 Artikel 3:
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
II - DOEL
Artikel 4:
De vereniging heeft tot doel het behartigen van belangen van allen die beroepsmatig met mindfulness werken in
België, het bevorderen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van mindfulnesstrainingen en andere op
mindfulness gebaseerde benaderingen in België en het bevorderen van de vindbaarheid van hen die
beroepsmatig met mindfulness werken in België. Daartoe zal de vereniging individuele mindfulnesstrainers
certificeren en accrediteren, opleidingen tot mindfulnesstrainer accrediteren, wetenschappelijk onderzoek en het
toepassen van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek inzake mindfulness bevorderen en verder alles doen wat
nodig is om het vermelde doel te behalen.
De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in
overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel
te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig
heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. 
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Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten,
personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit
alles zowel in binnen- als in buitenland en alle benodigde roerende en/of onroerende goederen in huur of gebruik
nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
Zij kan subsidies verwerven, zowel  van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en
vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden. 
 
III - LEDEN - BIJDRAGE
Art. 5. De vereniging zal minstens drie werkende leden tellen. 
De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. 
De oprichters zijn de eerste werkende leden van de vereniging. 
De niet-werkende leden bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen uitdrukkelijk door de statuten of het
eventueel op te stellen huishoudelijk reglement worden toegekend. Zij hebben geen stemrecht in de algemene
vergadering. 
Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt
toegelaten. 
Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. Dit schriftelijke
verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail. 
De toelatingscriteria worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
De raad van bestuur kan de uitvoering van de toelating delegeren aan een daartoe in te stellen
toelatingscommissie en kan haar de bevoegdheid toekennen om conform de vastgelegde toelatingscriteria te
beslissen over elk verzoek tot toetreding.  Geschillen worden beslecht door de raad van bestuur.
De vereniging telt verschillende categorieën leden waaronder trainers en onderzoekers: deze lijst categorieën is
niet exhaustief. De toelatingsvoorwaarden worden per categorie beschreven in het huishoudelijk reglement.  
 
Art. 6. De door de werkende leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 500 EURO. De raad
van bestuur stelt jaarlijks de door de werkende leden verschuldigde bijdrage vast. 
De door de niet-werkende leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 500 EURO. De raad
van bestuur stelt jaarlijks de door de niet-werkende leden verschuldigde bijdrage vast. 
 
Art. 7. Elk lid kan te allen tijde, mits  zij/hij  er  één  maand  vooraf  kennis  van geeft, uit de vereniging treden,
doch niet alvorens zij/hij de opeisbaar geworden bijdragen heeft betaald. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad
van bestuur ter kennis te worden gebracht. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail. 
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen. 
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met twee derde
meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is  gehoord, althans opgeroepen.
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde
minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld. 
 
IV - ALGEMENE VERGADERING
Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkende leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald
in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
Ieder werkend lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander werkend lid, die het daarbij behorend stemrecht
mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht. 
 
Art. 9. De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de VZW-wet of door
de onderhavige statuten.
Behoren tot haar bevoegdheid:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de uitsluiting van leden;
4° de kwijting aan de bestuurders;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging. 
 
Art. 10. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen. Behoudens
hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld
volgens de artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei
2002.
Alle werkende leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. Deze
schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door
een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens een vijfde van de werkende leden.
 
Art. 11. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid,
door de secretaris, of, bij  diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
De voorzitter wijst een secretaris aan ingeval de secretaris van de raad van bestuur afwezig is. 
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. 
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Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen op voorstel zowel van
de voorzitter als van de gedelegeerd bestuurder. 
 
Art. 12. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor uitsluiting van leden, wijzigingen aan de statuten, aan de
accreditatie- en toelatingsvoorwaarden voor leden, aan de accreditatievoorwaarden van opleidingen, en aan de
visie, missie en waarden van de organisatie is een tweederde meerderheid vereist. Bij staking van stemmen
beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. 
 
Art. 13. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging
gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die
het wensen. 
Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de voorzitter en door de secretaris van de
raad van bestuur ondertekend. 
De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende niet-leden mondeling, per e-
mail of bij gewone brief ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven
bekendmakingen. 
 
V - BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR
Art. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum drie bestuurders, tenzij de vereniging slechts
drie leden telt – dan volstaan twee bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Om tot
bestuurder te worden verkozen, moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordigen
van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
 
Art. 15. De bestuurders worden benoemd voor vier jaar, dit mandaat is onbeperkt hernieuwbaar, tenzij de
Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid anders besluit. Hun opdracht eindigt van rechtswege
door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van
het lidmaatschap. 
Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. 
Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. 
Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts
bestuurder tot dat mandaat verstreken is.
Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het verstrijken ervan het initiatief nemen om de
algemene vergadering te laten bijeenroepen om nieuwe bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke blijven,
zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te vervullen tot in hun vervanging is voorzien, onverminderd hun
aansprakelijkheid voor de schade die door hun verzuim mocht zijn veroorzaakt. 
 
Art. 16. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris van de algemene vergaderingen. 
 
Art. 17. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is
bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van,
onder meer, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen,
alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.
 
Art. 18. De raad kan zijn bevoegdheid of een gedeelte ervan op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één
van de bestuurders. 
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de 
vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de
tekortkomingen in hun bestuur. 
 
Art. 19. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per e-
mail, met vermelding van de agenda.  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens
ontstentenis, belet of afwezigheid, door de secretaris, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de
oudste van de aanwezige bestuurders. 
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de
bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt. 
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbij behorend stemrecht
mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1 volmacht.
De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de voorzitter en  de
secretaris van de desbetreffende vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur ondertekend. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks
vereisen, zullen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
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Art. 20. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet
hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Deze procedure heeft geen toepassing op gebruikelijke verrichtingen die marktconform plaatsgrijpen.
 
Art. 21. De benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks
bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de
eventuele commissarissen moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
 
Art. 22. De raad kan een dagelijks bestuur benoemen, dat belast wordt met het uitvoeren van het beleid dat door
de raad werd uitgetekend. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur beperken zich tot het stellen van
handelingen die strikt nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vereniging en uitzonderlijk het behandelen van
dringende actiepunten die niet kunnen wachten op een bijeenkomst van de raad van bestuur.
Het dagelijks bestuur handelt als college. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij
staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.
De opdracht van dagelijks bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van
lidmaatschap. De dagelijks bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur en kan eveneens te allen tijde door de raad van bestuur ontslagen worden.
 
Art. 23. De raad kan een gedelegeerd bestuurder benoemen, die zijn/haar mandaat kan overdragen aan een
andere bestuurder, en die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de
dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van
vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van
dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder.  Voor rechtshandelingen die buiten
het  dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de
handtekeningen van twee bestuurders samen, waaronder de gedelegeerd bestuurder. 
De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van
lidmaatschap. De gedelegeerd bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur en kan eveneens te allen tijde door de raad van bestuur ontslagen worden, mits het respecteren van
eventuele bepalingen hierover in de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst.
 
 
VI - BEGROTINGEN - REKENINGEN
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de
begroting voor het volgend jaar op; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig
saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet  als dividend of anderszins aan de leden worden
uitgekeerd. 
 
Art. 25. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, één of meer vereffenaars.
Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening. 
 
Art. 26. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de
vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene
zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden;
zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel
het hierboven omschreven doel het meest nabij komt. 
 
Art. 27. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 - gewijzigd door de
Wet van 2 mei 2002 -  en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing. 
 
OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 31 oktober 2013 tot 31 december 2013.
 
Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Brussel op 31 oktober 2013, in twee
exemplaren  waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het
andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

MOMENT - Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken (Vereniging zonder
winstoogmerk)
 
Akte betreffende de benoeming van de bestuurders bij oprichting van de vereniging
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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 vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

De Buitengewone Algemene Vergadering van de vzw Moment, bijeengekomen te Brussel op 31 oktober 2013
benoemt de volgende personen als bestuurder:
 
1.      Baerten Caroline, wonende te Gielelaan 20, 1090 Jette, geboren te Bilzen op 27/02/1977.
2.      Dewulf Steven Roger Marc, wonende te Weiderede 9 te 9070 Heusden, geboren te Roeselare op
19/07/1976.
3.      Müllen Ursula Katharina, wonende te Bloemgracht 195, NL-1016 KP Amsterdam, geboren te Dudeldorf
(Duitsland) op 13/10/1952.
4.      Paul Jean-Marc, wonende te Sint-Annakerkstraat 32 bus 3, 1081 Koekelberg, geboren te Dendermonde op
21/12/1964.
5.      Savels Steve Mike, wonende te Bloemistenstraat 19 te 1000 Brussel, geboren te Brugge op 14/03/1975.
6.      Vandenbosch Marleen, wonende te Naamsevest 118 te 3000 Leuven, geboren te Merksem op 14/08/1964.
7.      Verheyden Ingeborg Francisca Coleta, wonende te Vissersstraat 57 te 2840 Rumst, geboren te Mechelen
op 20/08/1962.
8.      Victor Kirsten Patricia Chantal, wonende te Gistelsesteenweg 160, 8400 Oostende, geboren te Oostende
op 16/05/1977.
 
Deze personen vormen samen de Raad van Bestuur van de vereniging. Zij handelen als college en oefenen hun
functie als bestuurder uit conform de bepalingen van de statuten van de vereniging.

 
Als voorzitter van de Raad duiden zij Katharina Müllen aan en als secretaris wordt Steve Savels gekozen.
 
Opgemaakt in tweevoud te Brussel op 31 oktober 2013.

MOMENT - Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken (Vereniging zonder
winstoogmerk)
 
Akte betreffende de benoeming van het Dagelijks Bestuur bij oprichting van de vereniging
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van de vzw Moment, bijeengekomen te Brussel op 31 oktober 2013
benoemt de volgende personen als leden van het Dagelijks Bestuur:
 
1.      Baerten Caroline, wonende te Gielelaan 20, 1090 Jette, geboren te Bilzen op 27/02/1977.
2.      Dewulf Steven Roger Marc, wonende te Weiderede 9 te 9070 Heusden, geboren te Roeselare op
19/07/1976.
3.      Müllen Ursula Katharina, wonende te Bloemgracht 195, NL-1016 KP Amsterdam, geboren te Dudeldorf
(Duitsland) op 13/10/1952.
4.      Paul Jean-Marc, wonende te Sint-Annakerkstraat 32 bus 3, 1081 Koekelberg, geboren te Dendermonde op
21/12/1964.
5.      Savels Steve Mike, wonende te Bloemistenstraat 19 te 1000 Brussel, geboren te Brugge op 14/03/1975.
6.      Vandenbosch Marleen, wonende te Naamsevest 118 te 3000 Leuven, geboren te Merksem op 14/08/1964.
7.      Verheyden Ingeborg Francisca Coleta, wonende te Vissersstraat 57 te 2840 Rumst, geboren te Mechelen
op 20/08/1962.
 
Deze personen vormen samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Zij handelen als college en oefenen hun
functie als bestuurder uit conform de bepalingen van de statuten van de vereniging.
 
Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur duiden zij Katharina Müllen aan en als secretaris wordt Steve Savels
gekozen.
 
Opgemaakt in tweevoud te Brussel op 31 oktober 2013.
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