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« Belgian Bone Club »
9000 Gent
Identificatienummer : 1072/87
NIEUWE STATUTEN
De « Belgian Bone Club (BBC) », vereniging zonder winstoogmerk, werd opgericht in 1985. De huidige statuten, goedgekeurd
door de algemene vergadering van 21 augustus 2002, vervangen
deze, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1987.
TITEL I. — Maatschappelijke zetel, doel, duurtijd, talen
Artikel 1. De BBC zetelt in het Universitair Ziekenhuis Gent, De
Pintelaan 185, 9000 Gent. Het adres van de maatschappelijke zetel
kan gewijzigd worden door eenvoudig besluit van de raad van
bestuur (RvB). De maatschappelijke zetel bevindt zich in het arrondissement Gent.
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Art. 2. Het doel van de BBC is een multidisciplinaire contactclub
te zijn tussen de Belgische onderzoekcentra, wat betreft de studie
van het skelet in normale en in pathologische conditie, met een
specifieke aandacht voor het beendermetabolisme. In deze optiek :
a) stimuleert en moedigt de BBC ieder onderzoek en studie aan
en waakt over de wetenschappelijke kwaliteit ervan;
b) maakt de BBC suggesties en neemt alle nuttige maatregelen in
de strijd tegen beenderziektes en hieraan verwante aandoeningen,
zowel op het wetenschappelijk als sociaal vlak;
c) werkt de BBC samen met nationale en internationale organisaties in haar strijd tegen beenderziektes en hieraan verwante aandoeningen;
organiseert en neemt de BBC actief deel aan congressen zowel op
regionaal, landelijk als internationaal niveau;
kan de BBC alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstelling. Meerbepaald kan zij haar
medewerking verlenen en zich inzetten voor iedere soortgelijke
activiteit.
Art. 3. De BBC werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Art. 4. De officiële talen van de BBC zijn Nederlands en Frans.
Engels kan gebruikt worden bij het interne functioneren van de raad
van beheer en bij de organisatie van wetenschappelijke activiteiten
of in relatie met het publiek, meerbepaald wanneer deze activiteiten
een internationaal karakter vertonen.
TITEL II. — De leden
Art. 5. De leden zijn geı̈nteresseerden of hebben een expertise in
een of ander domein gerelateerd aan beenderpathologieën, of het
nu betreft op wetenschappelijk, professioneel of sociaal vlak.
Art. 6. Kandidaturen worden voorgedragen door de raad van
beheer aan de algemene statutaire vergadering, op voorspraak van
twee reeds verkozen leden. Tijdens deze zelfde vergadering worden
kandidaturen aanvaard bij meerderheid van twee derden van de
aanwezige leden.
a) Geassocieerde leden : geı̈nteresseerden in beenderpathologieën.
b) Titulaire leden : personen die gedurende minimum één jaar
geassocieerd lid geweest zijn, of een wetenschappelijke bijdrage
leverden op het domein van ziektes van het beendermetabolisme
en belangrijk geacht door de raad van bestuur.
Art. 7. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van
zeven.
Art. 8. Ieder titulair lid is stemgerechtigd, en heeft als lid recht
op één stem.
Art. 9. Het bureau kan elk niet-lid van de BBC, die interesse
betoont voor de behandelde onderwerpen, uitnodigen tot deelname
aan wetenschappelijke sessies.
Art. 10. Ontslag : elk verenigingslid kan zich ten allen tijde
terugtrekken uit de vereniging door een aangetekend schrijven te
richten aan de raad van bestuur. Deze beslissing ontslaat betrokkene
niet van het vereffenen van eventuele bijdrages aan de vereniging.
Elk lid, die gedurende twee opeenvolgende jaren nagelaten heeft
om de jaarlijkse bijdrage te betalen, zal - na hiervan op de hoogte te
zijn gebracht per aangetekend schrijven - de facto worden
beschouwd als ontslagnemend, tenzij speciale omstandigheden
aanwezig zijn, als dusdanig beoordeeld door de raad van bestuur.

TITEL III. — Bijdragen
Art. 13. Ieder lid stort een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag
wordt vastgesteld door de algemene statutaire vergadering op
voorstel van de raad van bestuur. Deze mag de som van EUR 250
niet overschrijden.
TITEL IV. — De algemene vergadering
Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit het geheel
van titulaire leden die elk beslissingsrecht hebben, voor zover zij in
regel zijn met hun bijdrage.
Alle leden moeten opgeroepen worden voor de algemene vergaderingen; de dagorde dient vermeld te zijn op de oproeping, en
wordt gepost ten laatste tien dagen vóór de vergadering. Andere
oproepingswijzen, zoals koerierdienst of faxbericht kunnen
gebruikt worden.
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
de aanwezige leden, met uitzondering wanneer de statuten of de
wet anders bepalen.
Een lid mag zich laten vertegenwoordigen op een algemene
vergadering door een ander lid, voor zover hij beschikt over een
genaamtekende volmacht die de agendapunten herneemt voor
dewelke hij een stem kan uitbrengen in zijn naam. Deze volmacht
dient aan de voorzitter van de vergadering overhandigd te worden
vóór de aanvang van de stemming. Een lid mag niet meer dan één
volmacht hebben per zaak.
Art. 15. De algemene vergadering beslist onafhankelijk over alle
haar voorgelegde vragen, conform aan de statuten of de wet.
Art. 16. De raad van bestuur roept de algemene vergadering
bijeen telkens zij het nodig acht, bij elke door tien leden ondertekende aanvraag of door één vijfde van alle leden, waarbij de
agendapunten verduidelijkt worden; in het tweede geval zal de
algemene vergadering gehouden worden binnen de veertig dagen
na ontvangst van de aanvraag.
Geen enkel besluit kan genomen worden wanneer deze niet op
de dagorde voorkomt.
Art. 17. De algemene statutaire vergadering wordt jaarlijks
gehouden in de Brusselse regio in de maanden april, mei of juni.
Tijdens de algemene statutaire vergadering wordt het procesverbaal voorgelezen van de vorige vergadering. Er wordt een
verslag opgesteld van de activiteiten van de BBC. De penningmeester stelt de rekeningen voor van het voorbije boekjaar alsook
het budget voor het nieuwe boekjaar; de rekeningen dienen te
worden goedgekeurd door de algemene vergadering; de hoogte van
de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld. De vergadering benoemt
nieuwe leden en waakt erover, in voorkomend geval, dat de raad
van bestuur zich hernieuwt. De Vergadering aanhoort de mededelingen van de leden, voorzien op de agenda.
Art. 18. Een geheime stemming is nodig bij statutaire verkiezingen en uitsluitingen. De andere besluiten worden genomen, op
beslissing van de raad van bestuur, door handopheffing of nominale
afroeping; een geheime stemming kan opgelegd worden indien
deze geëist wordt door vijf aanwezige leden.
De beraadslagingen en beslissingen van de algemene vergadering
worden vastgelegd in de notulen van de algemene vergadering
welke op de zetel ter inzage worden gegeven aan alle leden en aan
derden die daarom verzoeken.
TITEL V. — De raad van bestuur
Art. 19. De BBC wordt bestuurd door een raad van bestuur van
vier tot tien leden, verkozen door de algemene statutaire vergadering en voor een duurtijd van vier jaar.
De raad van bestuur wordt tweejaarlijks voor de helft vernieuwd.
In geval van overlijden, ontslag of uitsluiting van een bestuurder,
voorziet de raad van bestuur in diens vervanging bij coöptatie tot
aan de volgende algemene statutaire Vergadering die op regelmatige basis een nieuwe bestuurder verkiest; deze laatste doet het
mandaat uit van de vervangen bestuurder.

Art. 11. Uitsluiting : elk lid die weigert zich te gedragen naar de
statuten of de reglementen conform aan deze of die aan de vereniging moreel of materieel schade toebrengt, kan door deze laatste
uitgesloten worden.
De raad van bestuur of een commissie bestaande uit ten minste
drie leden, door haar aangeduid, zal de zaak inleiden en desgewenst de uitsluiting voorstellen aan de algemene vergadering, die
hiervoor werd samengeroepen.
Het betrokken lid wordt - per aangetekend schrijven, aan hem
gericht ten minste vijftien dagen op voorhand - uitgenodigd zijn
zienswijze uiteen te zetten aan de algemene vergadering.
De uitsluiting kan slechts uitgesproken worden bij een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden.

Art. 20. Kandidaturen voor de functie van bestuurder dienen
schriftelijk te gebeuren ter attentie van de algemeen secretaris dertig
dagen vóór de datum van de algemene statutaire vergadering,
alwaar zal overgegaan worden tot de verkiezing.

Art. 12. Een uitgesloten of ontslagnemend lid, alsook diens
erfgenamen, verliezen ieder recht op de voordelen van de BBC en
kunnen evenmin aanspraak maken op de bezittingen van de vereniging of op de terugbetaling van bijdrages of stortingen van om het
even welke aard. Daarenboven worden zij niet vrijgesteld van hun
voordien bestaande verplichtingen tegenover de BBC.

Art. 21. De raad van bestuur verkiest tweejaarlijks haar voorzitter, één of twee vice-voorzitter(s), een algemeen secretaris, een
penningmeester, eventueel een adjunct-secretaris, en de commissievoorzitters. Het mandaat van twee jaar van de voorzitter kan niet
meer dan twee opeenvolgende keren aan eenzelfde persoon worden
toegekend.
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Art. 22. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden
om de vereniging te leiden; zij vertegenwoordigt haar in alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Onder haar verantwoordelijkheid kan zij bevoegdheden opgedragen aan één van haar leden. Op beslissing van de algemene
vergadering, genomen bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden, kunnen deze bevoegdheden opgedragen worden aan
derden.
Art. 23. De raad van bestuur kan commissies in het levers
roepen, waarbij de verhoudingen van de commissies verduidelijk
worden tegenover de raad van bestuur.
Art. 24. De voorzitter, de eerste vice-voorzitter, de algemeen
secretaris en de penningmeester vormen het bureau van de raad van
bestuur, dat zich bezighoudt met de lopende zaken en alle dringende maatregelen neemt die zij nodig acht; hiervan wordt verslag
uitgebracht op de volgende bijeenkomst van de raad van bestuur.
Art. 25. Het bureau komt samen op bijeenroeping van de voorzitter, de raad van bestuur op bijeenroeping van de voorzitter of op
vraag van drie bestuurders. In dit laatste geval dient de vergadering
uiterlijk binnen de vijftien dagen, te rekenen vanaf het ogenblik van
de aanvraag, gehouden te worden. De voorzitter stelt de data en de
plaats van vergadering vast.
Art. 26. De raad van bestuur neemt geldige besluiten wanneer
de helft van haar leden aanwezig is. Wanneer minder dan de helft
aanwezig is, wordt een tweede bijeenkomst voorzien, die geldig kan
besluiten nemen over dezelfde dagorde en dat ongeacht het aantal
aanwezige leden. Het bureau kan geldige besluiten nemen wanneer
drie van haar leden aanwezig zijn. De besluiten van de raad van
bestuur en het bureau worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. In geval van pariteit van stemmen,
zal deze van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Art. 27. De bijeenkomsten van het bureau en de raad van
bestuur, alsook deze van de algemene vergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis, door een vicevoorzitter, en bij hun afwezigheid door het oudste lid van de raad
van bestuur.
Art. 28. Processen-verbaal worden opgesteld van de beraadslagingen van het bureau, de raad van bestuur en de algemene
vergaderingen. Zij worden bijgehouden door de algemeen secretaris
of zijn aangestelde; een kopie ervan wordt verzonden naar eenieder
die het recht heeft de betreffende Vergadering bij te wonen. De
dagordes van de vergaderingen kunnen medegedeeld worden aan
alle leden.
Art. 29. Om geldig te zijn, moeten alle daden van de BBC alsook
haar processen-verbaal, genaamtekend zijn door de voorzitter en de
secretaris, of bij ontstentenis, door drie bestuurders. Bank- of postverrichtingen worden daarentegen geldig genaamtekend te worden
door de penningmeester, of bij ontstentenis, door twee bestuurders.
Art. 30. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in het kader van de beslissingen van de BBC; hun
aansprakelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van hun
verkregen mandaat en tot gemaakte bestuursfouten. De BBC voorziet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de aangeworven personeelsleden en voor ongevallen die zouden voortvloeien uit de uitoefening van door hen georganiseerde activiteiten.
TITEL VI. — Vermogen van de vereniging, sociaal boekjaar
Art. 31. De vereniging kan zowel in eigendom als in vruchtgebruik goederen bezitten. De inkomsten van de BBC komen voort
uit bijdragen, giften, legaten of subsidies, alsook uit alle wettelijk
verkregen winsten uit het beheer van haar goederen.
Art. 32. Het sociale boekjaar vangt aan op 1 juli en eindigt op
30 juni. Elk jaar, zal de raad van bestuur de rekeningen afsluiten op
30 juni en overgaan tot de inventarisatie van de bezittingen van de
vereniging. Zij maakt een balans op en doet een voorstel van
budget.
TITEL VII. — Statutaire wijzigingen
Art. 33. De algemene vergadering kan slechts geldige besluiten
nemen in verband met de statutenwijziging, indien deze specifiek
voorzien zijn in de oproeping en indien de vergadering twee derden
van zijn leden samenbrengt; het aannemen van de wijzigingen
vereist twee derden van de stemmen.
Art. 34. Indien twee derden van de leden niet aanwezig zijn, zal
een tweede vergadering samengeroepen worden en geldig besluiten
nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 35. De algemene vergadering kan de ontbinding van de
vereniging niet uitspreken indien niet drie kwart van haar leden
aanwezig is. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, wordt een
tweede bijeenkomst voorzien die geldig kan besluiten, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
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TITEL VIII. — Ontbinding
Art. 36. De ontbinding kan slechts uitgesproken worden met de
toestemming van drie vierden van de aanwezige leden.
Art. 37. De algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt
benoemt drie vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en voorziet
in de bestemming van de tegoeden van de vereniging die verplicht
zullen gaan naar één of ander oogmerk van de BBC.
TITEL IX. — Diversen
Art. 38. Alle beslissingen die niet bij wet of door de huidige
statuten zijn voorzien maken het voorwerp uit van een beslissing
van de algemene vergadering.
Art. 39. De bestuurders van de BBC zullen het hun toegekend
mandaat voleindigden doen op grond van de oude statuten :
Dr Jean-Jaques Body, H. Feuillienlaan 35, 1083 Brussel.
Dr Steven Boonen, Dunberg 27, 3210 Lubbeek.
Dr Marc De Broe, Hillare 12, 9160 Lokeren.
Dr Jean-Pierre Devogelaer, rue Notre-Dame des Champs 50,
5020 Champion.
Dr Jean-Marc Kaufman, Kortrijksesteenweg 757, 9000 Gent.
Dr Jean-Yves Reginster, route du Condroz 119, 4031 Angleur.
Dr Jan Remans, Weg naar As 123, 3600 Genk.
Dr Serge Rozenberg, Van Souststraat 474, 1070 Brussel.
Aldus opgemaakt te Gent, op 13 september 2002.
(Get.) Jean-Pierre Devogelaer,
voorzitter.

(Get.) Jean-Yves Reginster,
algemeen secretaris.

« Belgian Bone Club »
9000 Gent
Numéro d’identification : 10721/87
NOUVEAUX STATUTS
Le « Belgian Bone Club (BBC) », a.s.b.l., a été fondé en 1985. Les
présents statuts, adoptés par l’assemblée générale du 21 août 2002,
remplacent ceux publiés au Moniteur belge du 10 septembre 1987.
TITRE Ier. — Siège, but, durée, langues
er

Article 1 . Le BBC siège à l’Universitaire Ziekenhuis Gent,
De Pintelaan 185, 9000 Gent. L’adresse du siège social peut être
modifiée sur simple décision du conseil d’administration (CA). Le
siège social se trouve dans l’arrondissement de Gand.
Art. 2. Le but du BBC est d’être un club de contact multidisciplinaire entre les centres de recherche en Belgique, en ce qui
concerne l’étude du squelette dans les conditions normales et pathologiques, avec une attention particulière pour le métabolisme
osseux. Dans cette optique, le BBC;
a) stimule et encourage les recherches et études et veille à leur
qualité scientifique;
b) suggère ou prend toute mesure utile à la lutte contre les
maladies osseuses et affections associées, tant sur le plan scientifique
que social;
c) collabore avec les organisations nationales et internationales de
lutte contre les maladies osseuses et associées;
d) organise et participe à des congrès au niveau régional, national
ou international;
e) peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Il peut notamment prêter son concours et
s’intéressera à toute activité similaire.
Art. 3. Le BBC est fondé pour une durée illimitée.
Art. 4. Les langues officielles du BBC sont le néerlandais et le
français. L’anglais peut être utilisé pour le fonctionnement interne
du conseil d’administration et pour l’organisation d’activités scientifiques ou de relation publique, en particulier lorsque ces activités
ont une visée internationale.
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TITRE II. — Des membres

Art. 5. Les membres sont des personnes qui s’intéressent à ou
sont expertes dans l’un ou l’autre domaine touchant aux pathologies
osseuses que ce soit sur le plan scientifique, professionnel ou social.
Art. 6. Les candidatures sont présentées par le conseil d’administration à une assemblée statutaire générale, sur proposition de
deux membres déjà élus. Au cours de la même l’assemblée, les
candidatures sont adoptées si elles recueillent la majorité des deux
tiers des membres présents.
a) Membres associés : personnes intéressées aux pathologies
osseuses.
b) Membres titulaires : ces membres ont été membres associés
depuis au moins un an ou ont une contribution scientifique dans le
domaine des maladies osseuses métaboliques, jugée importante par
le conseil d’administration.
Art. 7. Le nombre de membres est illimité avec un minimum de
sept.
Art. 8. Chaque membre titulaire bénéficie du droit de vote, à
raison d’une voix par membre.
Art. 9. Le bureau peut inviter toute personne, non membre, du
BBC qui porte un intérêt aux sujets traités, à assister aux sessions
scientifiques.
Art. 10. Démission : Chaque sociétaire est lire de se retirer à tout
instant de la société en adressant, par lettre recommandée, sa démission au conseil d’administration. Cette décision ne l’exonère pas de
l’obligation d’acquitter les cotisations qu’il pourrait devoir à la
société.
Tout membre qui, pendant deux années consécutives aura négligé
de payer sa cotisation annuelle, sera considéré, après avertissement
par lettre recommandée, de facto comme démissionnaire à moins
de circonstances spéciales appréciées par le conseil d’administration.
Art. 11. Exclusion : Tout membre qui refuse de se conformer aux
statuts ou aux règlements arrêtés conformément à ceux-ci ou qui
cause à la société un préjudice moral ou matériel, peut être exclu de
celle-ci.
Le conseil d’administration ou une commission de trois membres
au moins, désignée par lui, instruira l’affaire et proposera, éventuellement, l’exclusion à une assemblée générale régulièrement
convoquée à cet effet.
Le membre incriminé sera invité, par lettre recommandée,
adressée au moins quinze jours à l’avance, à exposer son point de
vue à cette assemblée générale.
L’exclusion ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers
des membres présents.
Art. 12. Le membre exclu ou démissionnaire, de même que les
héritiers, perdent tout droit aux avantages du BBC et ne peuvent
réclamer aucune part dans l’avoir de la société ni le remboursement
de cotisations ou versements quelconques et ils ne sont pas dégagés
de leurs obligations antérieures envers le BBC.

Art. 16. Le conseil d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il le juge utile, et sur toute demande signée par
dix membres ou par le cinquième des membres, précisant le(s)
point(s) à mettre à l’ordre du jour; dans ce deuxième cas, l’assemblée
générale se tiendra dans les quarante jours de la réception de la
demande.
Aucune résolution ne peut être prise en dehors de l’ordre du jour.
Art. 17. L’assemblée générale statutaire se tient chaque année
dans la région bruxelloise en avril, mai ou juin.
Au cours de cette assemblée générale statutaire, il est fait lecture
du procès-verbal de l’assemblée générale précédente. Rapport est
fait sur l’activité du BBC. Le trésorier soumet les comptes de
l’exercice écoulé et le budget du nouvel exercice; les comptes
doivent être approuvés par l’assemblée générale; le montant de la
cotisation annuelle est fixé. L’assemblée nomme les nouveaux
membres et veille, le cas échéant, au renouvellement du conseil
d’administration. L’assemblée écoute les communications des
membres inscrites à l’ordre du jour.
Art. 18. Le vote secret est requis pour les élections statutaires et
les exclusions. Les autres résolutions sont prises, selon décision du
conseil d’administration, à main levée ou par appel nominal;
toutefois le vote secret peut être imposé s’il est exigé par cinq
membres présents. Les délibérations et décisions de l’assemblée
générale sont consignées dans les procès-verbaux qui sont gardés
au siège de l’association où tout membre peut en prendre connaissance ainsi que les tierces personnes qui en font la demande.
TITRE V. — Du conseil d’administration
Art. 19. Le BBC est administré par un conseil d’administration
de quatre à dix membres, élus pour une durée de quatre ans par
l’assemblée générale statutaire.
Le conseil d’administration est renouvelé tous les deux ans par
moitié.
En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un administrateur,
le conseil d’administration pourvoit à son remplacement par cooptation jusqu’à la prochaine assemblée générale statutaire qui élira
régulièrement un nouvel administrateur; ce dernier achève le
mandat de celui qu’il remplace.
Art. 20. Les candidatures à la fonction d’administrateur doivent
être adressées par écrit au secrétaire générale trente jours avant la
date de l’assemblée générale statutaire, au cours de laquelle il est
procédé à l’élection.
Art. 21. Le conseil d’administration choisit tous les deux ans en
son sein un président, un ou deux vice-président(s), un secrétaire
général, un trésorier, éventuellement un secrétaire-adjoint, et les
présidents des commissions. Le mandat de deux ans du président
ne peut être confié que deux fois consécutivement à la même
personne.

Art. 13. Chaque membre verse annuellement une cotisation dont
le montant est déterminé par l’assemblée générale statutaire sur
proposition du conseil d’administration et ne peut excéder EUR 250.

Art. 22. Le conseil d’administration possède tous les pouvoirs
pour gérer la société; il la représente en tous actes judiciaires ou
extrajudiciaires.
Il peut sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses
membres. Par décision de l’assemblée générale, prise à la majorité
des deux tiers des membres présents, ces pouvoirs peuvent être
confiés à une tierce personne.

TITRE IV. — Assemblée générale

Art. 23. Le BBC peut fonder des commissions; les relations des
commissions avec le conseil d’administration seront précisées.

TITRE III. — Cotisations

Art. 14. L’assemblée générale se compose de tous les membres
titulaires qui tous ont voix délibérative, pour autant qu’ils soient en
règle de cotisation.
Tous les membres doivent être convoqués aux assemblées générales; l’ordre du jour doit figurer sur la convocation, qui sera remise
à la poste au plus tard dix jours avant la réunion. D’autres moyens
de convocation, comme le courriel ou la télécopie, peuvent être
utilisés.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres
présents, sauf lorsque les statuts ou la loi en décident autrement.
Un membre peut être représenté à l’assemblée générale par un
autre membre à qui il remet une procuration signée mentionnant
les points de l’agenda pour lesquels il autorise le mandaté à voter
en son nom. Cette procuration est remise avant le vote à celui qui
dirige l’assemblée.
Un membre ne peut pas détenir plus d’une procuration par objet.
Art. 15. L’assemblée générale décide souverainement de toutes
les questions qui lui sont soumises conformément aux présents
statuts ou à la loi.

Art. 24. Le président, le premier vice-président, le secrétaire
général et le trésorier constituent le bureau du conseil d’administration, qui s’occupe des affaires courantes et prend toutes mesures
nécessaires dans l’urgence, dont il fait rapport à la prochaine séance
du conseil d’administration.
Art. 25. Le bureau se réunit sur convocation du président, le
conseil d’administration sur convocation du président ou à la
demande des trois administrateurs. Dans ce dernier cas, la réunion
doit obligatoirement se tenir dans les quinze jours de la réception
de la demande. Le président fixe les dates et lieux de réunion.
Art. 26. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque
la moitié de ses membres sont présents. Si la moitié des membres
n’est pas présente, une seconde séance est convoquée, qui décide
valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de
membres présents. Le bureau peut valablement délibérer lorsque
trois de ses membres sont présents. Les décisions du bureau et du
conseil d’administration sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est
prépondérante.
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Art. 27. Les séances du bureau et du conseil d’administration, de
même que les assemblées générales sont présidées par le président
ou, à son défaut, par un vice-président; en leur absence, les séances
sont présidées par le membre du conseil d’administration le plus
âgé.
Art. 28. Des procès-verbaux sont dressés des délibérations du
bureau, du conseil d’administration et des assemblées générales. Ils
sont conservés par le secrétaire général ou son préposé; une copie
est adressée à chaque personne ayant droit d’assister aux réunions
concernées. Les ordres du jour des séances peuvent être communiqués à tous les membres.
Art. 29. Pour être valables, les actes du BBC ainsi que les procèsverbaux sont signés par le président et le secrétaire, ou à leur défaut
par trois administrateurs; toutefois, les ordres postaux ou bancaires
sont signés valablement par le trésorier ou à son défaut par deux
administrateurs.
Art. 30. Les administrateurs ne contractent aucune obligation
personnelle relativement aux engagements du BBC.; leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat reçu et aux fautes commises
dans leur gestion. Le BBC prend une assurance en responsabilité
civile pour le personnel engagé et pour les accidents qui pourraient
survenir à l’occasion des activités qu’elle organise.
Biens de la société, exercice social
Art. 31. La société pourra posséder soit en propriété soit en
usufruit, tous biens ou propriétés. Les ressources du BBC proviennent des cotisations, de don, de legs ou subsides, ainsi que de tous
profits légalement obtenus par la gestion de son avoir.
Art. 32. L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le
30 juin. Chaque année, le conseil d’administration arrête les comptes
au 30 juin, procède à l’inventaire des biens de la société, établit le
bilan et propose le budget.
TITRE VI. — Modifications statutaires
Art. 33. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est indiqué
spécifiquement dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux
tiers des membres; l’adoption des modifications requiert deux tiers
des voix.
Art. 34. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, une
seconde assemblée sera convoquée et délibérera valablement, quel
que soit le nombre de membres présents.
TITRE VII. — Dissolution
Art. 35. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution
de la société que si les trois quarts des membres sont présents. Si
cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée sera
convoquée et délibérera valablement, quel que soit le nombre de
membres présents.
Art. 36. La dissolution ne peut être prononcée qu’avec l’accord
des trois quarts des membres présents.
Art. 37. L’assemblée générale qui prononce !a dissolution
nomme trois liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe l’attribution des fonds de la société qui seront obligatoirement consacrés
à l’un ou l’autre des buts du BBC.
TITRE VIII. — Divers
Art. 38. Toutes dispositions non prévues par la loi ou par les
présents statuts seront soumises à une décision de l’assemblée
générale.
Art. 39. Les administrateurs du BBC achèveront le mandat qui
leur a été attribué en vertu des anciens statuts :
Dr Jean-Jacques Body, avenue H. Feuillien 35, 1083 Bruxelles.
Dr Steven Boonen, Dunberg 27, 3210 Lubbeek.
Dr Marc De Broe, Hillare 12, 9160 Lokeren.
Dr Jean-Pierre Devogelaer, rue Notre-Dame des Champs 50,
5020 Champion.
Dr Jean-Marc Kaufman, Kortrijksesteenweg 757, 9000 Gent.
Dr Jean-Yves Reginster, route du Condroz 119, 4031 Angleur.
Dr Jan Remans, Weg naar As 123, 3600 Genk.
Dr Serge Rozenberg, rue Van Soust 474, 1070 Bruxelles.
(Get.) Jean-Pierre Devogelaer,
président.

(Get.) Jean-Yves Reginster,
secrétaire général.
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