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Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Deerlijk op
dinsdag 28 mei 2019 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en negentien, op dinsdag 28 mei te 17.00 uur, in UZIEN, De Cassinastraat
10C te Deerlijk, zijn bijeengekomen in de

Algemene Vergadering (Jaarvergadering)

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.
De voorzitter stelt het bureau als volgt samen:
voorzitter

:

de heer Wout Maddens, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)

secretaris

:

Filip Meuris, secretaris van de raad van bestuur

stemopnemers

:

1. Namens de aandeelhouders reeks A: Koen Byttebier (stad Kortrijk)
2. Namens de aandeelhouders reeks B: Francis Pattyn (Infrax)

commissaris-revisor

▪

:

de heer Günther Adins

▪

▪

▪

▪

2

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering te willen vaststellen:
1.

dat deze vergadering regelmatig samengeroepen werd, overeenkomstig artikel 45 van de
statuten en dit met volgende agenda:
1.

Verslag over de activiteiten in 2018
1.1 Verslag van de raad van bestuur
1.2 Verslag van de commissaris-revisor

2.

2.

Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018

3.

Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

4.

Benoeming externe deskundigen (Artikel 18 statuten Leiedal)

5.

Verlenging statutaire termijn van Leiedal (Artikel 55 statuten Leiedal)

6.

Statutenwijziging (Artikel 48 statuten Leiedal)

7.

Varia

Dat de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
a. de deelnemers, reeks A
gemeentebestuur Anzegem

2.987 aandelen

gemeentebestuur Avelgem

1.998 aandelen

gemeentebestuur Deerlijk

2.375 aandelen

stadsbestuur Harelbeke

5.427 aandelen

stadsbestuur Kortrijk

16.480 aandelen

gemeentebestuur Kuurne

2.658 aandelen

gemeentebestuur Lendelede

1.170 aandelen

stadsbestuur Menen

2.830 aandelen

gemeentebestuur Spiere-Helkijn

423 aandelen

stadsbestuur Waregem

7.892 aandelen

stadsbestuur Wervik

2.592 aandelen

gemeentebestuur Wevelgem

6.354 aandelen

gemeentebestuur Zwevegem

4.930 aandelen
_____________

Subtotaal

58.116 aandelen
(op totaal van 58.116)
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b. de deelnemers, reeks B
Infrax West

2.764 aandelen
______________

Subtotaal

2.764 aandelen

ALGEMEEN TOTAAL

60.880 aandelen
(op totaal van 60.880)

3.

dat voormelde deelnemers tegen de gestelde datum hun volmachten toegezonden hebben met
opgave van het aantal aandelen waarmede zij wensen deel te nemen aan de vergadering of dat
deze volmachten heden werden voorgelegd en aanvaard door de voorzitter;

4.

dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle
aanwezige vertegenwoordigers;

5.

dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet vertegenwoordigd is.

De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
a)

dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de
deelnemers werden medegedeeld;

b)

dat de jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;

c)

dat zij regelmatig is samengesteld;

d)

dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 45 van de statuten, aangezien
13 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 58.116 aandelen (op 58.116) aanwezig zijn;

e)

dat Infrax West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd is.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de afhandeling van de agenda.

1

Verslag over de activiteiten in 2018

1.1

Verslag van de raad van bestuur
Het verslag van de raad van bestuur dat werd toegestuurd aan de vennoten en terug te vinden is op
de website van Leiedal, wordt toegelicht door de heer Filip Vanhaverbeke.
Het financieel verslag wordt toegelicht door de heer Francis Demuynck.
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De jaarvergadering,
Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar
2018;
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 59ste
dienstjaar.

1.2

Verslag van de commissaris-revisor
Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris-revisor werd, samen met het
verslag van de raad van bestuur, aan alle deelnemers toegezonden.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
akte te nemen van het verslag van de commissaris-revisor nopens de uitoefening van zijn opdracht
tijdens het boekjaar 2018.

2

Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de
jaarrekening per 31 december 2018, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de wet van
17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12
september 1983 en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale
balans.
De jaarvergadering,
Gelet op de verslagen uitgebracht door de raad van bestuur en de commissaris-revisor;
Gelet op de voorgelegde balans, resultatenrekening en toelichtingsbijlagen over het boekjaar 2018;
Gelet op de wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij
Koninklijk Besluit van 12 september 1983, inzake de boekhouding en de jaarrekeningen van de
ondernemingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans;
Gelet op artikel 52 van de statuten en alle andere statutaire beschikkingen ter zake geldend;
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Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de jaarrekening per 31 december 2018 met een winst van het boekjaar van 8.092.852,03 euro goed
te keuren. De winst van het boekjaar wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.
Een exemplaar van de voorgelegde documenten wordt gevoegd bij onderhavig proces-verbaal.

3

Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
De jaarvergadering,
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2018;
Gelet op artikel 49 van de statuten;
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris-revisor voor het
boekjaar 2018.

4

Benoemingen en aanstellingen

4.1.

Externe deskundigen
Gelet artikel 18 van de statuten van Leiedal dat voorziet dat de bestuurders, benoemd op
voordracht van de gemeenten, zich kunnen laten bijstaan door deskundigen die, na gezamenlijk
overleg, worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is en werden benoemd
door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Gelet de beslissing van de raad van bestuur van RESOC Zuid-West-Vlaanderen van 19/04/2019 om
de mandaten van de heer Kris Gheysen namens de werkgeversorganisaties en de heer Emmanuel
Labarque namens de werknemersorganisaties als deskundige toegevoegd aan de raad van bestuur
van Leiedal te verlengen;
Gelet de beslissing van de raad van bestuur van RESOC Zuid-West-Vlaanderen van 19/04/2019 om
de voorzitter en de algemeen directeur van Leiedal verder op te nemen als toegevoegd lid in de
raad van bestuur van RESOC Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet een schrijven van RESOC Zuid-West-Vlaanderen op 8/05/2019 gericht aan Leiedal met het
verzoek om de verlenging van deze mandaten ter goedkeuring te willen voorleggen aan de raad van
bestuur van Leiedal en zo de procedure bij stad Kortrijk op te starten;
Gelet de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 24/05/2019 om akkoord te gaan met
het principe om de twee ondervoorzitters van RESOC Zuid-West-Vlaanderen, aangeduid vanuit de
werkgevers- en de werknemersorganisaties, voor te dragen als deskundige in de raad van bestuur
van Leiedal;
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Gelet de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 24/05/2019 om de aanduiding van de
deskundigen voor te leggen aan de gemeenteraad van Kortrijk en dit ter voorbereiding van de
Buitengewone Algemene Vergadering van 10/12/2019.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen,
1.

Akte te nemen van de beslissing van de raad van bestuur om akkoord te gaan met het
principe om de twee ondervoorzitters van RESOC Zuid-West-Vlaanderen, aangeduid vanuit
de werkgevers- en de werknemersorganisaties, voor te dragen als deskundige in de raad
van bestuur van Leiedal.

2.

Akte te nemen dat de raad van bestuur akkoord ging de aanduiding van de deskundigen
voor te leggen aan de gemeenteraad van Kortrijk en dit ter voorbereiding van de
Buitengewone Algemene Vergadering van 10/12/2019.

3.

Akkoord te gaan dat in de tussentijd de deskundigen als waarnemer kunnen blijven
deelnemen aan de raden van bestuur van Leiedal.

4.2.

Aanstelling bestuurder met raadgevende stem namens de gemeente Lendelede
De jaarvergadering,
Gelet op Artikel 17 § 2 van de statuten;
Gelet op Bijlage 2 van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van Leiedal van 28/03/2019 om de
gemeenteraad van Lendelede uit te nodigen om voor de periode april 2019 tot en met mei 2021 een
bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Leiedal aan te duiden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Lendelede van 25/04/2019 om mevrouw Gudrun
Debrabandere hiervoor aan te duiden;
Gelet op Artikel 23 van de statuten van Leiedal die bepaalt dat mevrouw Debrabandere vanaf
26/04/2019 kan deelnemen aan de raden van bestuur van Leiedal als bestuurder met raadgevende
stem.
Besluit, met eenparigheid van stemmen,
akte te nemen van de aanstelling als bestuurder met raadgevende stem voor de gemeente
Lendelede van mevrouw Gudrun Debrabandere, woonachtig in de Winkelsestraat 58 A te 8860
Lendelede.
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6.

Verlenging statutaire termijn van Leiedal
De jaarvergadering,
Gelet op hierna vermelde gemeenteraadsbeslissingen vanwege:
Gemeentebestuur Anzegem

van

23/04/2019

Gemeentebestuur Avelgem

van

25/03/2019

Gemeentebestuur Deerlijk

van

25/04/2019

Stadsbestuur Harelbeke

van

20/05/2019

Stadsbestuur Kortrijk

van

13/05/2019

Gemeentebestuur Kuurne

van

25/04/2019

Gemeentebestuur Lendelede

van

23/05/2019

Stadsbestuur Menen

van

08/05/2019

Gemeentebestuur Spiere-Helkijn

van

20/03/2019

Stadsbestuur Waregem

van

07/05/2019

Stadsbestuur Wervik

van

14/05/2019

Gemeentebestuur Wevelgem

van

10/05/2019

Gemeentebestuur Zwevegem

van

29/04/2019

Gelet op de positieve houding van het bestuursorgaan van Infrax;
Gelet op de artikels 41 tot 48 van de statuten (i.v.m. de werking van de algemene vergadering) en
artikel 58 (i.v.m. de verlenging).
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De Algemene Vergadering neemt akte van de vermelde gemeenteraadsbeslissingen houdende
aanvraag tot verlenging van de intercommunale voor een nieuwe termijn aansluitend de huidige
statutaire termijn die loopt tot 10 november 2019.
Artikel 2
De Algemene Vergadering beslist de intercommunale Leiedal met een nieuwe termijn van zestien
jaar, één maand en 22 dagen te verlengen tot en met 31 december 2035.
Artikel 3
De Algemene Vergadering beslist om de nieuwe einddatum statutair te verankeren.

7

Statutenwijziging
De raad van bestuur heeft in haar zitting van 22/02/2019 een ontwerp van statutenwijziging
goedgekeurd dat een wijziging van dertien artikels. Het ontwerp van statutenwijziging werd op
22/02/2019 aan de vennoten A en op 27/02/2019 aan de vennoten B van Leiedal overgemaakt.
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De doelstelling van de statutenwijziging is om de statuten te aligneren aan de bepalingen van artikel
605 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook om de statutaire termijn van Leiedal te verlengen.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
dat het ontwerp van statutenwijziging conform artikel 48 van de statuten tijdig aan de vennoten
werd overgemaakt.
7.1.

Aanpassing van artikel 1 (‘decretale basis’)
Artikel 1
Vervanging van Artikel 1 als volgt:
De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL" is een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door
het Decreet Lokaal Bestuur van eenentwintig december tweeduizend zeventien (hierna vermeld als
"het decreet").
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 1 van de statuten goed te keuren.

7.2.

Aanpassing van artikel 3 §4 (‘oprichting en participatie’)
Artikel 3 §4
Vervanging van Artikel 3 §4 als volgt:
§4.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan Leiedal, overeenkomstig artikel 390 en artikel

472 van het decreet, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf
niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze
rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen.
De beslissing tot deelneming, wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een
verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. In dat verslag worden de voor- en nadelen van
de deelneming afgewogen en wordt aangetoond dat de vereniging zelf niet die voordelen kan
bieden.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 3 §4 van de statuten goed te keuren.
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7.3.

Aanpassing van artikel 6 §1 (‘verlenging van Leiedal’)
Artikel 6 §1
Vervanging van Artikel 6 §1 als volgt:
Leiedal werd opgericht in negentienhonderd zestig voor een termijn van twintig jaar, die een
aanvang nam op de dag van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier maart
negentienhonderd tachtig werd de duur verlengd tot het jaar tweeduizend. Bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van vijftien december negentienhonderd achtennegentig werd
de duur verlengd tot de maand mei van het jaar tweeduizend twintig. Ingevolge het decreet van 6
juli 2001 en houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd deze periode beperkt tot tien
november tweeduizend negentien. Bij besluit van de algemene vergadering van 28 mei 2019 wordt
de duur verlengd tot en met 31 december van het jaar tweeduizend vijfendertig.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 6 §1 van de statuten goed te keuren.

7.4.

Aanpassing van artikel 15 (‘uittreding’)
Artikel 15
Vervanging van Artikel 15 als volgt:
Overeenkomstig artikel 422 van het decreet is er geen uittreding mogelijk tijdens de statutair
bepaalde termijn.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 15 van de statuten goed te keuren.

7.5.

Aanpassing van artikel 16 §2 (‘uitsluiting’)
Artikel 16 §2
Vervanging van Artikel 16 §2 als volgt:
Een deelnemer kan alleen worden uitgesloten voor een zware fout of voor het niet-naleven van zijn
verbintenissen. De betrokken deelnemer dient, indien hij dit wenst, opgeroepen en gehoord te
worden door de raad van bestuur. Indien een uitgesloten deelnemer eerder aan Leiedal
toevertrouwde activiteiten wenst over te nemen dan dienen er tussen deze deelnemer en Leiedal
overeenkomsten te worden afgesloten omtrent de bestemming van de goederen en het lot van het
personeel, behorend tot de overgenomen activiteit, vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn
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gerechtigd aandeel wordt uitbetaald, en dit overeenkomstig artikel 425, derde en vierde lid van het
decreet.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 16 §2 van de statuten goed te keuren.

7.6.

Aanpassing van artikel 17 I 2° §4 (‘bestuurders met stemrecht –
werknemer aangesloten bestuur’)
Artikel 17 I 2° §4
Vervanging van Artikel 17 2° §4 als volgt:
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad,
maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, dient deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.
In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van
werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, niet van
toepassing.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 17 I 2° §4 van de statuten goed te keuren.

7.7.

Aanpassing van artikel 20 (‘randvoorwaarden werking raad van bestuur’)
Artikel 20
Vervanging van Artikel 20 als volgt:
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten
gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende en/of
opdrachthoudende verenigingen.
Wat de voorgedragen mandaten betreft dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het
artikel 436 van het decreet met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan tussen het
mandaat van bestuurder en een aantal ambten, functies of mandaten.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De code van goed bestuur wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
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De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 20 van de statuten goed te keuren.

7.8.

Aanpassing van artikel 31 (‘bekendmaking besluiten’)
Artikel 31
Vervanging van Artikel 31 als volgt:
De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in processen-verbaal, die worden getekend
door de voorzitter en de secretaris.
Het proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur als
eerste agendapunt van de volgende vergadering.
De voorzitter van de raad van bestuur maakt via de webtoepassing van Leiedal een lijst bekend van
de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging met een beknopte
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. De lijst dient te worden bekendgemaakt
binnen de tien dagen nadat de besluiten genomen zijn.
Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing wordt de toezichthoudende overheid op
de hoogte gebracht van de bekendmaking.
Bovenstaande opdrachten kunnen worden gedelegeerd naar de secretaris.
Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de secretaris of een gevolmachtigde
aangeduid door de raad van bestuur.
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten
waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het
secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de
openbaarheid van het bestuur.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 31 van de statuten goed te keuren.

7.9.

Aanpassing van artikel 44 §1 (‘onverenigbaarheden leden Algemene Vergadering’)
Artikel 44 §1
Vervanging van Artikel 44 §1 als volgt:
§ 1.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
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Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 436 van het decreet zijn eveneens van toepassing
op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 44 §1 van de statuten goed te keuren.

7.10.

Aanpassing van artikel 48 §8 (‘toetreding en uitsluiting’)
Artikel 48 §8
Vervanging van Artikel 48 §8 als volgt:
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van Leiedal, bij de
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een
termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst door Leiedal van het goedkeuringsbesluit, of na het
verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428 van het decreet.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 48 §8 van de statuten goed te keuren.

7.11.

Aanpassing van artikel 52 §4 (‘controle op de boekhouding’)
Artikel 52 §4
Vervanging van Artikel 52 §4 als volgt:
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 454
van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen, waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in
artikel 454 van het decreet worden voorgelegd.
De jaarvergadering,
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Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 52 §4 van de statuten goed te keuren.

7.12.

Aanpassing van artikel 54 2° §3 (‘saneringsplan’)
Artikel 54 2° §3
Vervanging van Artikel 54 2° §3 als volgt:
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor
de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt
voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak
van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het decreet.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 54 2° §3 van de statuten goed te keuren.

7.13.

Aanpassing van artikel 55 §8 (‘gevolgen van uittrede’)
Artikel 55 §8
Vervanging van Artikel 55 §8 als volgt:
De laatste en voorlaatste paragraaf opgenomen in artikel 425 van het decreet, zijn op hen van
toepassing.
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
de wijziging van artikel 55 §8 van de statuten goed te keuren.

7.14

Algemene conclusie
De jaarvergadering,
Besluit, met eenparigheid van stemmen:
het geheel van voorstel van de statutenwijziging goed te keuren en conform Artikel 48 van de
statuten ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voor te leggen.
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7.

Varia
Er werden geen variapunten genoteerd.

Opgemaakt te Kortrijk op 28 mei 2019, in UZIEN, te Deerlijk

Pedro Ketels (w.g.)

Tom Beunens (w.g.)

Ondervoorzitter

Ondervoorzitter

Koen Byttebier (w.g.)

Francis Pattyn (w.g.)

Stemopnemer namens Vennoten A

Stemopnemer namens Vennoten B

Günter Adins (w.g.)

Jan De Graeve (w.g.)

Commissaris-revisor

vertegenwoordiger stad Waregem

Wout Maddens (w.g.)

Filip Meuris (w.g.)

Voorzitter

Secretaris

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 3/06/2019

Filip Meuris
secretaris
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