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Eerste blad.
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Qptredggd_krachtens de beslissing van de Raad van het Openbaar Centnrm voor
MaatschapPe[jk Y..Btj:tgtnomen op drié qovgmber negentienhond'erd zevenennegentig in
toepassing vllanikel.28 paragraaf 2van dc Organiete V/et op de Openbare Ceritra v-oor
Maaschqgqelij\_Yelojn van acht juli negentienhonderd zesenzeventig.'

ENERZIJDS.
.2.D" Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent,

Koningin Fabiolalaan 57.

. Qgq"cht onder de belaming "Société des Amis de I'Institut Moderne", ingevolge
akte verleden voor Notaris Raymond Geersens, destijds re Genr, op veenien seftembér
negentienhoqder-d zesenveertig, bekendgemanlÍ in de bijlagen ror her Belgisch Stàatsblad
van waalf oktober negentienhonderd zesenveertig, onder nuÍnmer 2349, en waarvan de
statuten voor het laatst gewijzigd werden op de algemene vergadering van zeven mei
negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot heiBelgisèh Staatsblad van
zes september negentienhonderd negentig, onder 1r'mmer L3176.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig anikel 11 en 13 der sraruren, door nvee
bestuurders, te weten:

- de Heer Leonce MERCHIERS, Doctor in de Geneeskunde, Voorziner, wonende te
90@ Gent, Clarissenstraat 46.

- de Heer Leon THIERÍ, Doctor in de Geneeskunde, Afgevaardigde Besruurder,
wonende tc 9000 Genr, Aan de Bochr 5.

ANDERMDS.
Dewelke Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, Ons, Notaris verkiaard

hebben volgende overeenkomst te hebben gesloten en Oníverzocht hebben daanran akte te
verlijden.

I

veertien juurari.
UÍSSE/Y, Doctor in de Rcchtcn,

l. Her

- de Heer Eri& WAUTERS, Secretaris , wonende te 9032 Gent-V/ondelgem,
1

Ziekenhuis, samen te brengen in één organisatie. Deze Vereniging zal de nÍnm
AN PALFIJN GENT", in het kort "A.2. JAN PALFUNii0 ZTF'KENHIIIS J

:i- í.t
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Teneinde rc voldoen aan de wetteËjke formaliteiten werden de volgende beslissingen
{9or d9 beyggglg instantie_s genomen in hoofde van het Opcnbaar Centrum voor
Maatschappelijk VÍelzijn van Genr

De beslissing tot oprichting van de Vereniging werd gunstig geadviseerd door het
Beheerscomité op negenennrintig otrober negentienhonderd zevenennègentig.

De oprichtin-g van 
-de 

Vereniging weld goedgekeurd door de Raad vó het Openbaar
Centnrm voor Maatschappelijk V/elzijn van Gent bij zitting van drie november
negentienhonderd zevenennegentig.

Vervolgens.werd goedkeuring verleend door de Gemeenteraad van de Stad Gent bij
zining_van zeventien november negentienhonderd zevenennegentig.

Tenslone werd goedkeuring verleend door de Bestendige Deputatie van de Provincie
Oost-Vlaan{ere1 bij zining van elf december negentienhonderd zevehennegentig.

Van deze beslissingen wordt een behoo_rlijk ondenekend exemplaar, na ondenekening
"ne varietuÍ" door de comparanten en door Ons, Notaris, aan deze àkte gehecht om er ééi
geheel mee utte_maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

TII. OPRICTITING.
Na de intentieverklaring en na de vaststelling dat alle weuelijke formaliteiten vervuld

zijl !n hoo{de van beide partijen, wordt er overgegaan tot het vastléggen van de sraturen van
de Vereniging.

onderwoqpen aan
Zij oefent

Fabiolalaan 57.

de naam tt
il

de wet van 8 jrili 1976.
haar activitelten

DeV
lt il Haar benaming wordt

voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar en voluit geschreven woorden "Verenlglng

Artikel 2. - Zetel.

uit te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5 en Koningin

gevestigd te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5.
Vereniging kan één of meer uitbatingszetels instellen of

De zetel van de Vereniging is
De Raad van Bestuur van de

aanhouden.
Artikel 3. - .Iuridische vorm.

. -De Verenigllg !9emJ dp*yorm aan van een Openbaar Bestuur, overeenkomstig de
bepalingen y-q9_$_oofdsftk XII van de Organieke-Wet op de Openbare Centra ioor
Maaachapp_elijkV/elrzijqvan acht juli negentienhonderd zesenleventig (hierna genaarnd "de
Q8anie.ke_Yt!..op de Open-bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn" of kortweg "de
Organieke Wet"), zoals gewijzigd tot op heden.

Artikel 4. - Doel.
De Vereniging heeft het uitoefenen van ziekenhuisactiviteiten tot doel.
AIs algemeen doel heeft de Vereniging:
- het beheer yan de openbare ziekenhuisdienst, in voorkomend geval elke rust- en

verzorgingsactiviteit inbegrepen, door optimalisatie en centralisatie, oáder meer middels
schaalvergro$ng, zgwql o.q h9t yfak_van de consumptic (de qodeg van de patiënten) als op
het vlak van de productie (de beddenbercning en de verpleegdagprijs);

- het vervullen van de missie van het eenheidsziekenhuii, àch kenmerkend door de
regel van de gelijkheid van de gebruikers ongeacht hun sociale, financiële of de
verzekerbaarheidstoestand en ongeacht levensbeschouwing of afkomst, dit alles met de
garantie_van het naleven van alle wettelijke bepalingen en Ían tariefzekerheid en met als
doelstelling. hgt ethisch handelen dat de patiënt centraal stelt, zonder winstbejag noch
therapeutische hardnekkigheid;

- het aanbieden van een volwaardige en gediversifieerde tweedelijnsgeneeskunde
gericht 9P het aanmoedigen van subspecialismen en het vermijden van doubÍurci;

- het voldoen aan de (erkennings-)normen zoals vaitgcsteld door het Koninklijk
Besluit van dertig januari negentienhonderd negenentachdg] het Koninklijk Besluit van
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Na de intentieverklaring en na de vaststelling dat alle wenelijke formaliteiten vervuld
+jl in hgg{de van beide panijen, wordt er overgegaan tot het vasdèggen van de srahrren van
de Vereniging.

STATTITEN.

\rtikel 2. - Zetel.
De zetel van de Vereniging is
De Raad van Besnrur van de

gevestigd te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5.
Vereniging kan één of meer uitbatingszetels instellen of

aanhouden.
Artikel 3. . .Iuridische vorm.

. .De Vereniging !9emt {g_yo* aan van een Openbaar Bestuur, overeenkomstig de
lgnaiingen y-q9_$gofdstuk XII van de Organieke-Wet op de Openbare Centra ioor
Yaatschappelijk ïVelzij4 van acht jgli negentiénhonderd zcsenzeventiÈ (hierna genaamd "de
9garye.te_Yt! op de Open-bare Centra voor Maatschappetijk 'Welzijn" of Fortweg "de
Organieke'Wet"), ioals géwijzigd tot op heden.

Artikel 4. - Doel.
De Vcrcniging heeft het uitoefenen van ziekenhuisaaiviteiren tor doel.
Als algemeen doel heeft de Vereniging:
- het beheer yan de openbare ziekenhuisdienst, in voorkomend geval elke rust- en

verzorgingsactiviteit inbegrepen, door opnmalisatie en centralisatic, onder meer middels
schaalvergroFC, 

"9*ql 
op hgt yfak-van 

-te 
consrlmptie (de noden van de patiënten) als op

het vlak van de productie (de beddenbezening en de verplecgdagprijs);
- het vervullen van de missie van het eenheidsziekenhuii, àch kenmerkend door de

regel van de gelijkheid van de gebruikers ongeacht hun sociale, financiële of de
verzekerbaarheidstoestand en ongeacht levensbeschouwing of afkomst, dit alles met de
garantie van het naleven van alle wettelijke bepalingen en van tariefzekerheid en met als
doelstelling. hgt ethisch handelen dat de patiënt cennaal stelr, zonder winstbejag noch
therapeutische hardnekkigheid;

- het aanbieden van een volwaardige en gediversifieerde tweedelijnsgeneeskunde
gericht 9p het aanmoedigen van subspecialismen en het vermijden van doubl-rres;

- het voldogn aan de (erkennings-)norrren zoals vastgestcld door het Koninklijk
Besluit van denig januari negendenhóncÍerd negenentachtiglhet Koninklijk Besluit ván
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Tweede b1ad.

Artikel 5. - Duur.
De Vereniging wordt opgericht voor een termijn van denig (30) opeenvolgende jaren,

ingaande op één januari negentienhonderd achtennegentig.
Indien de Algemene Vergadering de duurvan de Vereniging wenst te verlengen, moet

zij hienoe een beslissing nemen uiterlijk in het eeÍste semester van het jaar dat het versuijken
van de in het eerste lid vermelde termijn voorafgaar De deelgenoten die tegen stemden zijn
evenwel niet individueel gebonden door de beslissing tot verlenging. Zij kunnen uit de
Vcreniging reden mits zij de Raad van Bestuur hienan kennis geven binnen de veenig (40)
dagen nadat de tot hen betekend werd.

DEELGENOTEN.
Artikel 6- - Toefredins-
De deelgenoten van de Vereniging zijn de bij het opmaken van onderhavige akte

verschijnende partijen, alsmede de rechtspersonen die later bij beslissing van de Algemene
Vergadering, middels de aanpassing van de statuten en onder voorbehoud van de nodi,ee
adviezen, goedkeuringen en machtigingen, als deelgenoot worden aanvaard.

V/orden aldus na oprichting bijkomende deelgenoten aanvaard die inbreng doen van
wettelijk erkende exploitatierechten van ziekenhuisbedden, dan worden de artikelen van
huidige statuten die betrekking hebben op de samenstelling van alle bestuurs-, beheers-,
adviesorganen van de Vereniging zo aangepast dat de proportionaliteit nrssen inbreng van
zulkdanige exploitatierechten en de vertegenwoordiging van de deelgenoten in deze organen
gewijwaard blijft, de toepassing van artikel 125, eerste lid van de Organieke V/et op de
Openbare Centra voor Maatschappeiijk V/elzijn onverlet geiaten.

De Érans verschijnende panijen zijn:
(1) het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK V/ELZUN van

te 9000 Gent, Onderbergen 86.
Q) de VerenigingZonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent,

Fabiolaan 57.ïl Artikel 7. - Ilittreding.

3 !\t
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van de organieke v/et op de openbare centra voor Maaschappelijk

kan niet uinrcden als daardoor het
om een vereniging

aantal deelgenoten daalt onder het
te hebben.

+.riU*, r. - r'.r
$1.-ry lrb,rengen v,an dèelgenoten zijn als volgt:
arl ïelrQPe!1gIQgtrtrum vocr MaàtschapràlijkWetzi-in van Gent voor het l,lgemeen

Zíekenhuis "D E BIJLOKE" :

,t
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bepaald in
Welzijn.

Een

artikel 123 van de organieke 'wet op de openbare centra voor Maatschappelijk

deelgenoot kan niet uittreden als daardoor het aantal deelgenoten daalt onder het
te hebben.minimun aantal om een vererugng

$1.De brengen van zijn als volgt:
t,

h) D4 Yergnlgíng zander winsreegmerk "INSTITUT M)DERNE" vee, haar
Algemeen Zíekenhuis:

1. Bedden: de- exploitatierechten van haar Algemeen Ziekenhuis en de daarrrede
gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechlen onder meer op het vlak van de
erkenningen v?n overheidswege zich voordoen op éénendertig decembei negentienhonderd
zevenennegenlg.

2. Roerende -goederen: alle roerende goederen, rechten (erkenningen en
s.ubsf$eleSelingep inbegrepen) en verplichtingen (fiiancieringen inbegrepèn) in verbánd met
9" "itpuolg 

vll de bestaande ziekenhriisactiviteit (polikliniscÈe activitéitinÉgrepen) worden
in volle eigendom overgedragen aan de Vereniging, de resultaten van het veileden,'dit is tot
éénendertig december negentienhonderd zeve-nerinegentig, uitdrukkelijk inbegrepen, met
dien verstande dat ich tegen dan de wijzigingen en aánpaísingen zullen hebberivoltrokken
zoals beschreven in het russen panijen afgèsloten protocóI.

3. Onroerende goederenl ingevolgé een erfpachtovereenkomst, aan de vereniging te
verlenen door de Cociperadeve Vennootschap meiBeperkre Aansprakelijkheid "NSÍflUT
MODERNE", het genot en hct beheer van-al het onroerend goèd, dai door incorporatie
inbegrepen, samengaand met haar Algemeen Ziekenhuis, voor de volledige duur van de
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veÍeniging, zglqlg de Vereniging aldaar elke medische activiteit niet heefr stopgezer en
zolang deze deelgenoot niet wordt uitgesloten, tegen voorwaarden waarbii benevens een
c-Pol, de Vercniging ook alle fiscale l*tgtl en eigenaanverplichringen ren hárc laste neemr,
dit alles volgens een sÍtmen met de oprichting van huidige Vercniging te veriijden nomriëie
akte.

$2. Indien andere rechtspersonen tot de vereniging toetreden, word!, samen mer hun
toetreding over hun inb'rcngen 9n bijdragen beslist door de algemene vergadering.

Artikel 10. - Vergoedingen hij uittreding en uitsluiting.-
$1.De uitgesloten of uitnedende deelgenoten zullen worden vergoed:
a) voor de inbreng van de exploitatierechten van het ziekenhuis en de daarmede

gepaard gaande ziekenhuisbedden: door de uitkering van een schadeloossreliing die
berekend wordt volgens het Koninklijk Besluit van negentien mei negentienhonderd
zevenentachtig, Hoofdstuk II[, dit op basis van de boekhoudkundige gegevens van de
Vereniging per éénendertig december van het jaar vooraf-saand aan de gebeurtenis of door
elke andere wenelijke regeling welke deze vervat in het Koninklijk Besluit voornoemd
tijdens dg duurtijd van ïe Vereniging vervangt; zulke schadelóoJrt"iting is slechts
verschuldig{ -vgor zover ze, wat de uitgesloten deelgenoten betreft, betrekking heeft op
oorspro^nkeiijk ingebrachte rechten die ook volgens het dan wenelijk geldend-stelsel o!
zichzelf gezien voor een sluitingsvergoeding van overheidswege in aàmerking zouden
kunnen komen;

Derde blad.

De als
$2.

verschuldigde betalingen zijn eisbaar één (1) jaar na de gebeurtenis.
i23 van de(_

vl re geldt zonder afbreuk te doen aan anikel
Organieke Wet op de tra voor Welzi

Artikel 11. - Princine.
De regelmatige opgeroepen en samengestelde Algemene Vergadering

vertegenttroordigt de deeigenoten van de Vereniging en haar beslissingen zijn binnen de
perken van de Wet en van onderhavige statuten bindend voor eenieder.

Artikel 12. - Samenstelling.
$1. De Algemene Vergadering is samengesteid uit negentien (19) stemgerechtigde

leden als volgt aangeduid:
a) de vijftien (15) raadsleden van de Raad van het Openbaar Centrum voor

Maaschappelijk ïVelzijn van Genq
b) vier (4) leden op voordracht van de VerenigingTnnder Winstoogmerk "INSTITUT

MODERNE'';

Alle leden van de Algemene Vergadering kunnen meermaais in hun mandaat wordenjL, j

- r'9

Secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk V/elzijn en een
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1. De Algemene V
'Wet en door huidige stanrrcn toegekend-

heeft geen anderc bevoegdheden dan deze haar door de

$2. De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan en kan deze
leden afzenen.

- -De Algemene Vergadering stelt de Bedrijfsrevisor aan voor de duur die zij bepaalt en
kan zijn op&acht beeindigen; ze stelt tevens zijn kostenvergoeding en honorarium vasl

De leden van het Directiecomité worden aangesteld en onislagen door de Algemene
Vergadering, die tevens de voorwaarden van deze aanstellingen, die statutair of contractueei
kunnen zijn, bepaalt.

De leden van het Directiecomité worden geevalueerd door de Algemene Vergadering.
- De Algemene Vergadering beslist over de jaa:rekening, alsmede over de ingediende
begroting en de eventuele wijzigingen.

- -. .De Algepene Vergadering sprcel:t zich door een afzonder$ke stemming uit over de
F*Uqng aan de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten van het voorbije
boehiaar.

Is de door de Raad van Bestuur ingediende begroting in onevenwicht, dan wordt deze,
voorafgaand aan de beslissing van de Algemene Vergadering, besproken in het anikel26bis
Yan qe Orgqnie!.p,Wet op de Openbare Centra vór Maaischappelijk Welzijn bedoelde
Overlegcomité, dit in aanwezigheid van het Directiecomité van het eenhèidszieke-nhuis.

!3. Het behoon tot-de bevoegdheid van de Algemene Vergad"fug, na bespreking in
he.tzelfde Overlegcomité, te besliisen over de wijziging van de stanÍen, doeiwijzi$ng
inbegrepen, over de voonijdige ontbinding en oveiae verlenging van de Vere-nig-ing]
onverminderd de toepassing van anikel 119 van de Organieke V/et op de Openbare Céntra
voor Maatsch appelijk V/elzij n.

. . - $4, Op voorstel van de Raad van Bestuur bepaalt de Algemene Vergadering het
huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Dat reglement kan bepalen dat vergoedingen en presentiegelden toegekend worden.
$5. De Algemene Vergadering heeft verder de bevoegdheden die haar door de

onderhavige statuten wordt verleend in de artikelen zes (6), acht (8) en negenennnintig (29),
$3.

Artikel 14. - Functies.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorziner van de Raad van

Besnrur oí bij vcrhindering van de Voorzitter, door de Tweede Ondervoorziner.
Indien zowel de Voorziner als de Tweede Ondervoorziner verhinderd ajn, zithet door

de Vooriner, of bij gebreke, door de Tweede Ondervoorzitter aangeduide lid de Algemene
Vergadering voor.

De Algemeen Directeur neemt het secretariaat van de Algemene Vergadering waar. Hii
is belast met het opmaken van de notulen, die rechtsgeldig door hemzelf en door dé
voorzitter van de Vergadering worden ondertekend

Artikel 15. - Samenkomst en bijeenroening.
p-e {lqemene Vergadering vindt minstens twee (2) maal pcr jaar plaats, rcspectievelijk

ter goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening.



'i:":#

6

leden afzenen.
De Algemene Vergadering stelt de Bedrijfsrevisor aan voor de duur die zij bepaalt en

kan zijn opdracht beëindigen; ze stelt tevens zijn kostenvergoeding en honorarium vast.
De leden van het Directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de Algemene

Vergadering, die tevens db voorwaarden van deze aanstellingen, die statutair of contractueel
kunnen zijn, bepaalr

De leden van het Directiecomité wonden geevalueerd door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering beslist over de jaa:rekening, alsmede over de ingediende

begoting en de eventuele wijzigrngen.
De Algemene Vergadering spreel:t zich door een afzonderlijke stemming uit over de

kwijting aan de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten van het voorbije
boe\iaar.

Is de door de Raad van Besnrur ingediende begroting in onevenwicht, dan wordt deze,
voorafgaand aan de beslissing van de Algemene Vergadering, besproken in het artikel26bis
van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk V/elzijn bedoelde
Overlegcomité, dit in aanwezigheid van het Directiecomité van het eenheidsziekenhuis.

$3. Het behoon tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, na beqpreking in
hetzelfde Overlegcomité, te beslissen over de wijziging van de shtuten, doelwijziging
inbegrepen, over de voonijdige ontbinding en over de verlenging van de Vereniging,
onverminderd de toepassing van anikel 119 van de Organieke Wet op de Openbare Centra
voor Maatschappelijk V/elzij n.

$4. Op voorstel van de Raad van Bestuur bepaalt de Algemene Vergadering het
huishoudelijk rcglement van de Vereniging.

Dat reglement kan bepalen dat vergoedingen en presentiegelden toegekend worden.
$5. De Algemene Vergadering heeft verder de bevoegdheden die haar door de

onderhavige staf,rten wordt verleend in de anikelen zes (6), acht (8) en negenentwintig (29),
$3.

De
Beshrur of,

door de Voorzitter van de Raad van
Tweede Ondervoorzitter.van

Indien zowel de Voorziner als de Tweede Ondervoorziner verhinderd n, zit het door
de Voorzitter, of bij gebreke, door de Tweede Ondervootzitter aangeduide ^jlid de Algemene
Vergadering voor.

De Algemeen Directeur neemt
is belast met het opmaken van de door de

het secretariaat van de Algemene Vergadering
.notulen, die rechtsgeldig door hemzelf en

waar. Hij

voorzitter van de Ve,lgadcring worden ondertekend.
Artikel ,15. - Samenkomst en -hijeenroeping.
De Algemene Vcgaderingvindt minsfens twee (2) maal perjaarplaats, rcspecticvelijk

tcr goedkeuring van de begroting en van de jaarrckening.
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Vierde blad.

van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet worden vastgesteld.
Artikel 17. - Stemserechtigdheid.
Flk stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering besctrikt over één (1) stern
Elk stemgerechtigd lid kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een ander

stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering van dezeHde deelgenoor
Een stemgerechtigd lid kan slechts houder zijn van één (1) volmachr
Artikel 18. - Aanwezigheidsouorum.
$1. Behalve voor de aangeiegenheden, bedoeid door $2 van dit anikel kan de Algmene

Vergadering siechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft (1/2) van de
stemgerechtigde leden, vertegenwoordigers van alle deelgenoten, en per deelgenoot gezien,

'-;

it0
.1

i

)

)
I

In de uitnodigng tot dp nieuwe Vergadering moct de aandacht van de leden wordcn
gevestigd op de draagtiliidle van deze bepaling.
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Debeslissingenbedoè@l18moetengenomenwordenbijeen
meerderheid van rree derden (z/3) vin het.aantal.uitgebia.r,tè,Ër.;;;;r,hddi;g*;Ë;
meegerekend, met uitzondering vo-ol de beslissïng nop.nr oe toeiràing uun ..nrechtspersoon die een verzorgingslnstelling is, waaruooi"het volgende ria eeldr.

De beslissjngen van de al=gemele Velgadering, ànaer" oin-dr; ;*- ";;-,.eerste tid vandit artikel, worden genomen bij meerderheià van dE'uitgóruórri.lÉnil;;,';.th;ffig;
niet meegerekend.

Alleen in deze gevallen is, bij staking van stemnen, de stem van de voorzitterdoorslaggevend.

De stemmingen geschied-í mond@
De stemming is evenwel geheim *aineer het gaat om de aanduid.ing van natuuriijkepersonen.

plaats

Alle leden van

st geldt tot

o

De bewijs van het te_gendeel

van de Vereniging,
hebben het recht om ter plaatse, op de zetel
akten, stukken en dossièrs bereffende de
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n.
De beslissingen.U"g*t_4 inlZ v'an anltel 18 moeten genomen worden bij eenmeerderheid van twee derde\ (2/3) van het.aantal.uitgebractrte sËmmen, óntfróuai"g.i ;i.;meegerekerd,-^met uitzondering vo-g.r de besliss'íng- nopens ae toerreáing uun ..n

rechspersoon die een verzorglgsínstellilg is, waarvooiher volgende lid g;tdr.
De beslissjngen van de Algemene Vergadering, andere dín die uuriÉLt-."rste lid vandit anikel, worden genomen bij meerderheià van dé'uitgebrachte st.--.n-, o"ih;;ei";;

niet meegerekend.
Alleen in deze gevallen is, bij staking van srenunen, de srem van de Voorzitter

doorslaggevend.

De stemmingen geschieden mondeling.
De stemming is evenwel geheim waineer het gaat om de aanduiding van natuurlijke

personen.

F.*"yrlgheidllijst geldt tot bewijs van het tegendeel.
@;suiglaa*èOen
Het is de leden 

Yan de.Algèmene Vergaa*ng verboden regenwoordig te zijn bij en
deel te nemen aÍln een beraadsla$lg.of een besluit oïer zaken *aiUii zij tretij peridtjË
hetzij als mandataris of zaakg.elÀtigde,_rechtstreeks belang hebben od*á*Éíhun bloed- of
aanverwanren tot en met-de.vierde graad een rechtstreeks Élang hebben.

^- ^ M.J ingang 1'an é9n julq*i áegentienhonderd achtennelendg is het bepaatde artikel
37,2 en 3 van de Organielie We1 op d'. Openbare-Centra v_o,or iltaaricirapperyË welzijn van
overeenkoms$s! loepT5ing-op de leden v-an qe Aigemene vergadering. " J

arqit<el ?4.- Notutffi-
De beslissingen van de Algeméne Vergadering worden genotuleerd door de Algemeen

Directeur.
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Vereni-ging di-e betrel&ing lpbberl op geagendccrde, of het geweest zijnde, punpn en mesrb"pttd* de nonrle,n der beraadslÀgingen van de Algemeie Vergadiering èn van de Raad
van Besnrur.

Zj zijn ot
vergadering doq de V

bereffende alle aangelegenheden behandeld in dc

. De leden van het Directiecomité en een vertegenwoordiger van het Coilege van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent, wonen-de vergadïringen van de Raád van
Besnrur, evenwel zonder stemrecht, bij.

De voordracht van de leden, raadslid van het Openbaar Centrum voor Openbaar
V/eizijn van Gent, geschiedt door deze Raad bij geheime stemming en in één enkele
stemronde. Anikei 27, $3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Openbaar
Weizijn is van toepassing.

Het huishoudelijk reglement kan toelaten dat een afgevaardigde van de Medische Raad
van het eenheidsziekenhuis de vergaderingen, of gedeeltes eÍvan, zonder stemrecht,
bijwoont.

Vijfde blad. Bovendien kan de Secretaris van het Openbaar Cenm:m voor Maatschappelijk V/eizijn
de ziningen van de Raad van Besnrur metraadgevende srem bijwonen.

A rfikel 7Q - Í'inrle rnrnrlqfan
$1. Behoudens persoonlijk ontslag als besruurder eindigt het mandaat van bestuurder,

voor wat betreft de stemgerechtigde leden, bij het ophouden van lidmaarschap in de
Algemene Vergadering. Bij herkiezing als iid van de Algemene Vergadering kan ook het
mandaat van besturuder worden hernieuwd.

$2. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt stelt de Algemene Vergadering, op
voordracht van de deelgenoot waar de vacanrre zich voordoet, een vervangend bestuurder
aan. In voorkomend geval wordt anikel L24vande organieke wer toegepasl

$3. In geval van zutaÍe fout of nalatigheid kan een lid van de Raad van Bestuur aÍgezst
worden door de Algemene Vergadering.

Tot deze afzening kan pas besloten worden na het iid, wanneer het stemgerechtigd is,
behoorlijk te hebben opgeroepen en gehoord; de artikelen achttien (18), negentien (19) en
twintig (20) zijn toepasselijk

Het stemrecht van de desbetreffende bestuurder op de Algemene Vergadering is in
voorkomend geval geschorst

In geval van afzecing geldt de vewanging zoals bepaald in $2.
Artikel 30. Functies - verwiizing.
Het voorzinerschap en het secretariaat van de Raad van Bestuur worden waargenomen

volgens dezelfde rcgelen als die van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in anikel 14.
Artikel 31. - Aansnrakelijkheid.
De bestuurders kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor

verplichtingen en de verbintenissen aangegaan door de Vereniging.
Tussen hen bestaat geen hoofdelijkheid-
Artikel 32. - Bevoesdheid.
De Raad van Besnnrr is bclast met het bestuur van de Vereniging en is bevoegd om

alle zaken te bchandelen en beslissingen te nemen die door onderhavige sntutcn nict
voorbehouden werden aan de Alganene Vergadering.
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De bestuursopdracht van de R,a{ van Bestuur is evenwel deels gedelegeerd aan het
Managcmentcomité cn het dagelijkse beheer, alsmede de aan-haar -beslissineen

voorbercidende en uiwoerende weikzaamheden, behoort toe aan her Directiecomité, orga;è;
waarvan de bevoegdheden in anikel33 nader worden bepaald.

.Hel Mgagemenrcomité bestaat uit vijf (5) stemgeÈchtigde leden, die verplicht lid zijn
van de Raad van Bestuur, en waaronder tevens verplicht de Voorzitter eri de Tweeáe
Ondewoorzitter, en die door de Raad van Bestuur worden aangesteld voor de duur van hun
mandaat in deze Raad van Bestuur, dit volgens de verdere regéls van arrikel 27, S3 van de
Organieke Wet op.de O.pe1b-ar9 Centra vqor Maatschappelijk V/elzijn en uit viif 1S; nler
stemgerechtigde leden, die de leden van her Directiecomité zijn

Het Directiecomité is samengesteld uit vijf (5) leden, tè weten de Algemeen Directeur,
die voorzit, de Directeur Suategische Zilien en Human Resources-, de Financieel-
Administratief Directeur, de Hoofdgeneesheer en de Directeur Nursing.

Artikel 33. - Werking.
A. De Raad .va1. Bestuur vergadert vier (4) maal per jaar op de dagen en uren

vastgesteld door het huishoudelijk reglement.
Indien de vergadering plaatsgnjpt zonder voorafgaandelijke kennisgeving van de

agenda,-kan ieder lirl_lch verzetteq tegen de behandeling van een onderweip en íordt dit
uitgesteld,.t-enzij de Raad tot de dringènde noodzakelijkheid besluit met nvèe/derde (2/3)
meerderheid van stemmen.

Bovendien roept de Voorziner de Raad van Bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk
acht.

I
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De bestuursopdracht van de Raad van Bestuur is evenwel deels gedelegeerd aan het
Managementcomité en het dagelijkse beheer, alsmede de aan haar beslissingen
voorbereidende en uiwoercnde weikzaamheden, behoort toe aan het Directiecomité, organen
waarvan de bevoegdheden in anikel33 nader worden bepaald.

Het ManagementcomiÉ bestaat uit vijf (5) stemgerechtigde leden, die velplicht lid zijn
van de Raad van Besruur, en waaronder tevens verplicht de Voorzitter en de Tweede
Ondervoorzitter, en die door de Raad van Bestuur worden aangesteld voor de duur van hun
mandaat in deze Raad van Besruur, dit volgens de verdere regels van artikel 27, ï3 van de
Organieke V/et op de Openbare Centra voor Maatschappelijk V/elzijn en uit vijf (5) niet
stemgerechtigde leden, diè de leden van het Directiecomité zijn.

Het Directiecomité is samengesteld uit vijf (5) leden, te weten de Algemeen Directeur,
die voorzit, de Directeur Strategische Zaken en Human Resources, de Financieel-
Administratief Directeur, de Hoofdgeneesheer en de Directeur Nursing.

Artikel 33. - Werking.
A. De Raad van Bestuur vergadert vier (4) maal per jaar op de dagen en uren

vastgesteld door het huishoudelijk reglement.
Indien de vergadering plaatsgnjpt zonder voorafgaandelijke kennisgeving van dc

agenda, kan ieder lid zich verzetten tegen de behandeling van een onderwerp en wordt dit
uitgesteld, tenzij de Raad tot de dringende noodzakelijkheid besluit met rwee/derde (2/3)
meerderheid van steÍrmen.

Bovendien roept de Voorzitter de Raad van Bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk
acht.

Hij is er verder toe gehouden de Raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens
eery'derde (1i3) van de bestuurders met stemrecht, met de agendapunten door hen bepaald en
evenrueel door hem aangevuld.

De bijeenroepingèn geschieden schriftelijk middels een door de Voorzitter, of bij zij.n
verhindering de Tweede Óndervoorzitter, en de Algemeen Directeur van het ziekenhuis
ondertekende oproepingsbrief, aan huis van de leden besteld tenminste zeven (7) wije dagen
voor de dag van dè vérgadering en ze vermelden de agenda. Deze termijn kan worden
ingekort in spoedeisende gevallen tot rwee (2) wije dagen.- 

De vergaderingen van de Raad hebben plaats in de zetel van de Vereniging tenzij de
Voorziner het voor bepaalde vergadering anders beslist.

B. De Raad van Besnrur kan bijzondere werkgroepen of commissies oprichten voor
de srudie en het voontellen van oplossingen van bepaalde problemen die verband houden
met de doelstellingen van de Vereniging. De Raad kan deze opdrachten inrekken.

C. Het Managementcomité, dat tweewekelijks zetelt, is bevoegd voor:
- het opstelien en het bewaken van een zorgstrategisch plan;
- het opvolgen van de implementatie van het masterpian en van het fusieplan;
- het aÍ'stuitên van aannemingsovereenkoÍnsten met de ziekenhuisgeneesheren;
- het aanstelien van de geneesheren-diensthoofden;
- het aanduiden, ondei zijn stemgerechtigde leden, van de besruurders die zitting

hebben in het pennanent overlegcomité met de Medische Raad;
- in het kader van de uitbreiding van de medische dienswerlening en op eensluidend

advies van de Medische Raad, het percentage van de globale honorariumomzet van de
ziekenhuisgeneesheren, toegelaten suppiementen inbegrepen, vaststellen gereserveerd voor
uitbrreidings- en innovatietechnologieën;

- biinen de personeelsformatie, het aanwerven en het ontslaan van-personeel vanaf het
niveau "8V4" en nB4" (hoofdverplegende en hoofd maatschappelijk werker);

- het deiegeren van besliísingen nopens leveringen en diensten aan de 4lg^emeen
Directeur zuks ót een marcimum bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank (250.000,-);

- besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en
diensten, met inbegrip van het-beslissén nópens de financieringsmodaliteiten ewan, tot een
maximum bedrag vó den miijoen frank (10.000.000,-), vooÍ z9ver. het.geen gunningen
betreft die een reóhtstreelse weerslag hebben op de honorarium gebonden diensten;

I
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- het bepalen van de kostprijs en van de transfenprijs van dc door het
eenheidszickenhuis aan het Openbaar Ccnmrm voor Maatschappclijk V/elzijn Gent en aan
derden aan te rckenen leveringen en diensten;

- het opvolgen van de periodieke exploitatiecontrole.
D. Het Direaiecomité is bevoegd voor:
- de integrale loraliteitsconrole;
- binnen de pcrsoneelsformatie, het aanwerven en hct ontslaan van personeel tot het

niveau "8V3" en "B3" (niveaus "E", 'D", "C" tot en met "BV3" en "B3");
- het vasgtellen en wijzigen van de uuroosters van het personeel;
- het ontslaan wegens dringende reden van het conractueel personeel;
- alle beslissingen in verband met de uitvoering van overheidsprogramma's ter

bevordering van de werkgelegenheid;
- alle besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en

diensten, met inbegrip van het beslissen nopens de financieringsmodaliteiten ervan, tot een
maximum bedrag van vier miljoen frank (4.000.000,-);

- op eensluidend advies van de Medische Raad, alle besluiten nopens de
gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten binnen en in uiwoering
van de medische investeringsbegroting voor zover ze betrekking hebben op de honoraria
gebonden diensten en lastens de medische honoraria worden betaald;

- op eensluidend advies van de Medische Raad, het aanwerven en ontslaan van
personeel, ongeacht hun niveau, voor zover hun wedde gefinancierd wordt lastens de
medische honoraria;

- de creatie van overlgorganen met een afvaardiging van de Medische Raad ten einde
de geintegreerde besluiwormig binnen het ziekenhuis te bevorderen.- AUé hiervoor genoemdè bedragen zijn gekoppeld aan de consumptie-index van de

maand december negendenhonderd zevenennegentig.
Op het Managementcomité zijn de regelen terzake sarnenkomen, beraad_slagen.en

beslissen, zoais deie gelden voor de Raad van Besruur, het eventueel _bepaalde in het

huishoudelijk regiemeni onverlet gelaten, mutatis mutandis van toepassing. Volmachten zijn
evenwel vór nier stemgerechtigde leden van het Managementcomité niet toe1elaten.

Over hun activiieiten rápponeren het Managementcomité en het Directiecomité
minstens driemaandelijks schrifrêti5t aan de Raad van Bestuur op de wijze zoals bepaald in

De Raad van Bestuur kan slechts ais tenminste de helfi meer één

Iid van de stemgerechtigde bestuurden
geidig beraadslagen
aanwezig of vertegen woordigd is.

Indien het voormeide minimum niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe

Raad van Bestuur samengeroepen, die geidig kan beslissen oveÍ de punten die voor de

r,reede maal op de agendi *oràen gepiátst, íetke ook het aantal aanwezige bestuurders

mogen aJn.- 
Eeá besruurder kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een andere

UestuuráLr uoorgáarugen dooi dezelfde dee'igenoot. Edn besnrurder kan slechts houder zijn
van één volmacht.

De beslissingen worden genomen bij meerderheidvan- stemmen'
LgevA van itakinglran ítemmen, iíde stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Elk Ud in de Raad van Besnrur beschil:t over één stern
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De stemming is geheim'rilanneer het gaat om de aanduidingen van personen, conform
de organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Voor iedere
aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

De artikelen tweeennvintig (22) tot en met zesentwindg (26) zijn mutatis mutandis van
toepassing op de Raad van Bestuur en zijn leden.

Artikel 36. - Financieel beheer en jaardocumenten.
Het financieel beheer wordt gevoerd volgens de Gecoórdineerde Wet op de

Ziekenhuizen en volgens huidige statuten, de anikel45 en 46 en de Afdelingen II en III van
Hoofdstuk VI van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
uitdrukkelijk uitgesloten zijnde.

De Raad van Bestuur stelt, in voorbereiding tot de Algemene Jaarvergadering, haar
financieel jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een
ontwerp-begoting van de Vereniging voor het komende dienstjaar op.

Het periodiek nazicht van de kas van de Vereniging wordt verricht door een daartoe
door de Raad van Bestuur aangestelde bestuurder, die handelt in samenspraak met de
bedrijfsrevisor.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens V van de Vereniging is,
wordt, uit haar leden, aangesteld door de Raad van Bestuur, op voordracht van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Raad van Bestuur stelt tevens, uit haar leden, een Eerste en een Tweede
Ondervoorzitter aan, respectievelijk op voordracht van de vereniging zonder winstoogmerk
"INSTITUT MODERNE" en op voordracht van het Openbaar Cenrrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Tweede Ondervoorziner zai het voorzitterschap waarnemen tijdens periodes van
lange afwezigheid van de Voorzitter.

De stemmingen zijn geheim en er wordt besiist bij meerderheid
Wordt bij een eerste stembeurt de volstrekte meerderheid niet verlregen dan wordt

gehandeld overeenkomstig anikel 33, $$3 en 4 van de Organieke V/et op de Openbare
Centra voor Maatschappeiijk Welzijn.

Artikel 38. - Voorzitter - bevoegdheid.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de zaken van de Vereniging.
Hij, en bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, beschikt samen met de

Algemeen Directeur over de maatschappelijke handtekening in alle aangelegenheden, zonder
van enige machtiging te moeten doen blijken.

Artikel 30. - Algemeen Directeur.
De Algemeen Directeur is belast met het secretariaat en met de uiwoering van de

beslissingen van
Hij handel

de organen van de Vereniging
t van de ziekenhuiswet.

Voor het bestuur van de Vereniging worden de regelen van het dubbei boekhouden
toegepasL

Voor de ziekenhuisactiviteiten wordt de boekhouding gehouden confonn de
Gecoórdineerde Zekenhuiswet en haar uiwoeringsbesluiten.



De stemming is geheim wanneer het gaat om de aanduiding_gn yq! pejsoqen, conform
de organieke weiop de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Voor iedere
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op de Raad van Bestuur en zijn leden.

Het wordt gevoerd volgens de Gecoórdineerde Wet op de
II en III vanZiekenhuizen en volgens huidige stanrten, de anikel 45 en 46 en de Afdelingen

Hoofdstuk VI van de Organieke V/et op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Weizijn
uitdrukkelijk uitgesloten zijnde.

De liaad ian Bestuir stelt, in voorbereiding tot de Algemene Jaarvergadgring, haar
financieel jaanrerslag, de balans, de resultatenrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een
onwerp-begroting van de Vereniging voor het komende diensdaar op. . .

flet périoaiék nazicht van de kas van de Vereniging wordt verricht door een daartoe
door de Raad van Bestuur aangestelde bestuurder, die handelt in samenspraak met de

wordt, uit haar leden, aangesteld door de Raad van Bestuur, op voordracht van het
Openbaar Cenmrm voor Maatschappelijk Welzijnvan Gent.- 

De Raad van Bestuur ste].t tevens, uit haar leden, een Eerste en een Tweede
Ondervoorzitter aan, respectievelijk op voordracht van de verenigrng zonder winstoogmerk
"INSTITUT MODERNE" en 

- 
op- voordracht van het Openbaar Cenrrum voor

Maatschappelijk Welzijn van Gent.
De Tweéde Ondêrvoorziner zal het voorzinerschap waarnemen tijdens periodes van

lange afwezigheid van de Voorziner.- De steómingen zijn geheim.en er wordt beslist bij meerderheid
V/ordt bij eèn eeiste stembeurt de volstrekte meerderheid niet-verkregen dan wordt

gehandeld oveieenkomstig artikel 33, $$3 en 4 van de Organieke V/et op de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 38. - Voorzitter - bevoegdheid.
De Voorziner van de Raad van Bestuur leidt de zaken van de Vereniging.
Hij, en bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, beschikt samen met de

Algemeén Direcieur over de maasàhappelijke handtekening in alle aangelegenheden, zonder
van enige machtiging te moeten doen blijken.

Artikgl 3q. - Alsemeen Directeur.
et secretariaar en met de uiwoering van de

bedrijfsrevisor.

De VoorzitteÍ van de Raad van Bestuur, die tevens Voorziner van de Vereniging is,

organen van de V
ziekenhuiswet.de van de

toegepasL- " ïoót de ziekenhuisactiviteiten wordt de boekhouding gehouden conform de

Gecoórdineerde Zekenhuiswet en haar uiwoeringsbesluiten.
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deel genoten.---Tor ette ren aanzien van huidi,ee statuten bijkomende, rechtstreekse of
onrechsueelse, financiële inbreng of verbintènis van één of meerdere deelgenoten, is steeds

het uitdnrkkelijk en voorafgaand akkoord van de berokken deelgenoot of deelgenoten

Evennrele
de Vereniging.
tekonen worden, conform de Gecoórdineerde Ziekenhuiswet, eerst in

reservefonds vaÍl

mindering van het resen'efonds, ven'olgens gedragen door de Stad Gent.

vererst.

huidige starurcn.

TITEL a: ONTBI|TIDÏNG.
Artikel 45. - Verwijzing.

binding v1l d_e_Ver.eniging geschiedt, mits instemming
van heJ Opi"U"- Ó.n-r* vdor }Íaarsclrap^peUj\ y*"}_f:n van-Genq conform de bepalingen

van de anikeien 131 rot en met 134 van de Organieke V/et-

Ze wordr beslisr door de Algemene Ve{adering overeenkomstig de bepalingen van de
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Ia"f.r4r v/aignein, Roger Pernot, BernaÍd Hebbelynck en René Bauwens.
die volgende beslissingen hebben genomen:
a. overeenkomstig de voordrachten daartoe van enenijds de Raad van het Openbaar

Centrum voor Maatqchapnefijk V/elzijn van Gent, middets haar beslissing vàn Ariè
novcmber neg.gltienhonderd zevenennegentig en anderzijds de Verenigiig Zonder
V/instoogmerk'INSTITLJT MODERNE", *ordeir, conform arikcl zevenenrwínti[ tZZl van
de statuten, de volgende gren (1O) leden van de algemene vergadering aangéstelá ds
stemgerechtigde leden van de Raad van Bestum

- En4rin Dewiendt, ; Rudy Coddens, - Johan Beke, - Luc De Kerf, - Guy Reynebau, -
!_aqt P,ataer, - Elie Van Acker, - Johan Van den Hende, - Liefwin V/aignein en Bernard
Hebbelynck.

b. {e vijf (5) leden van het Directiecomité worden ars volgt aangesteld:
als Algemeen Directeur: de Heer Luc SEAUX, wonende È 1ZOO Dilbeek, Dr. R.

Lambrechtslaan 33.
- als Directeur Strategische Zaken en Human Resources: de Besloten Vennootschap

qet.Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", mer zetel te 9000 Geni,
Sgffg -Albertlaan 29, _vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de Heer Guido
SIEBEN, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 8301 Knótcke-lteist, Zeedijk Duinbergen
304.

- als Financieel-Administratief Directeur (waarnemend): Mevrouw Margarietha
FROMM, wonende te 9051 Gent-Afsnee, Kleine Goedingenstraar 30.

- als Hoofdgeneesheer (ten voorlopige titel): De Hier Bruno HEYNDRICKX, Doctor
in de Geneeskunde, wonende te9052 céní-zwi5naarde, vogelheide 15.- als Directeur Nursing (waarnemend): De HeeiHendrik VAN GANSBEKE,
wonende te 9452 Gent-Zwijnaarde, Zwartekobenstraat 6.

. De Algemene Vergadering besluit dat, wat betreft het statutair personeel voornoemd,
de rechtsposi{-e _ypn de betrokkenen zoals deze was bij het Opénbaar Cenmrm voor
Maatschappehjk Welzijn van Gent, Algemeen Zekenhuis nog gUtOKE", tot nader order
onveranderd blijft.

Voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkre Aansprakelijkheid
"B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", wordt het ontwerp vai managementovereenkàmst hétwelk
aan de algemeng velgadering wordt voorgelegd, goedgekeurd-

Deze beslissingen van de Algemene Veigadéring worden met eenparigheid van
steErmen genomen.

3.Zijn in aanwezigheid van OCMW Voorzitter Erwin Dewiendt en OCMW secretaÍis
Erik'Wauters, hierop onmiddellijk samengekomen in Raad van Bestuur: de tien voornoemde
leden van de raad van bestuur,

die volgende beslissingen hebben genomen:
a- worden aangesteld:
- als Voorzitter: de HeerErwin Dewiendt voornoemd.
- als Eerste ondervoouitter: de Heer Liefwin waienein voornoemd.
- als Tweede Ondervoorzitter: de Heer Rudy Codd'ens voomoemd.
b. worden goedgekeurd:

..--twee (2) o_nnve-rpen_van akten erfpacht door de Vereniging te verldden op heden
enerzijds met het Openbaar Centnrm voorMaatschappelijk Weliijnl,an Geni en anàerzijds
P-eJ_*_ _C:gperatigye_ Ven_lootschap met Bepeilite Aansprátceti;ttreid "INSTITUT
MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57.

WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Gent, op datum als boven.
Na-voorlezing hebben de Comparanten, veftegenwoordigd zoals gezegd, met Ons,

Notaris, deze akte ondertekend. - volgen dé handtekeÀingen.
Geregjstreerd te Gent I, de2Lian t-998, boek 167, bta-OÍ6, vak 1, acht rollen,

twee verz. Onwangen: duizend frank (1.000). Voor de eerstaanwezend inspecteur: J. Van
Rie.

VOOR GELI.TKVORMIG AFSCHRIFT.
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Liefwin V/aignein, Roger Pernot, Bernard Hebbelynck en René Bauwens.
die volgende bcslissingcn hebben genomen:
a ovcreenkomsÉg de voordrachten daanoe van enerzijds de Raad van het Openbaar

Centrum voor Maatschappelijk \ilelzijn van Gent, middels haar beslissing van drie
november negentienhonderd zevenennegentig en anderzijds de Vereniging Zonder
V/instoogmerk "INSTITUT MODERNE", worden, conform anikel zevenentwintig (27) van
de statuien, de volgende tien (10) leden van de algemene vergadering aangesteld als
stemgerechtigde leden van de Raad van Besnrun-- Erwii Dewiendt, - Rudy Coddens, - Johan Beke, - Luc De Kerf, : Guy Reynebau, -
Paul Pataer, - Elie Van Acker, - Johan Van den Hende, - Liefwin V/aignein en Bernard
Hebbelynck.

b. de vijf (5) leden van het Directiecomité worden als volgt aangesteld:
- als Algemeen Directeur: de Heer Luc SEAUX, wonende te 1700 Dilbeek, Dr. R.

Lambrechtslaan 33.
- als Directeur Strategische Zaken en Human Resources: de Besloten Vennootsghap

mer Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", met zetel te 9000 Gent,
Koning Albenlaan 29, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de Heer Guido
SIEBEN, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk Duinbergen
304.

- ais Financieel-Administratief Directeur (waarnemend): Mevrouw Mar-sarietha
FROMM, wonende te 9051 Gent-Afsnee, Kleine Goedingensuaat 30.

- als Hoofdgeneesheer (ten voorlopige titel): De Heer Bruno I{EYNDzuCKX, Doctor
in de Geneeskunde, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Vogelheide 15.

- ais Directeur Nursing (waarnemend): De Heer Hendrik VAN GANSBEKE,
wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Zwartekobenstraat 6.

De Algemene Vergadering besluit dat, wat betreft het statutair personeel voornoemd,
de rechtspositie van de betrolikenen zoals deze was bij het Qpe!.btgl Cenmrm voor
Maatschappelijk Welzijn van Gent, Algemeen Zekenhuis "DE BIJLOKE", tot nader order
onveranderd blijft.

Voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeiijkheid
"B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", wordt het ontwerp van managementovereenkomst hetwelk
aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, goedgekeurd

Deie beslissingen van de Algemene Vergadering worden met eenparigheid van
stemmen genomen.

3.7-ijnin aanwezigheid van OCMW Voorziner Erwin Dewiendt en OCMW secretads
Erik V/autérs, hierop onmiddetli5k samengekomen in Raad van Bestuur: de tien voornoemde
leden van de raad van bestuur,

die volgende beslissingen hebben genomen:
a- worden aangesteld:
- als Voorzitter: de Heer Erwin Dewiendt voornoemd.
- als Eerste Ondervoouitter: de Heer Liefwin Waignein voornoemd.
- als Tweede Ondervoorziuen de Heer Rudy Coddens voornoemd.
b. worden goedgekeurd:
- twee (2)-onníerpen van akten erfpacht door de Vereniging te verlijden op hede.n

enerzijds mer hét Openbàar Centnrm voorMaatschappelijk Weliijn van Gent e..n_anderzijds

met de Coóperatieve Vennootschap met BepeiÉte Aanspràtcetijttreid "INSTITUT
MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57.

WAARYAN AKTE.
Gedaan en verleden te Gent, op datum als boven.
Na voorlezing hebben de Cohparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons,

Nouris, deze akte ondertekend. Volgen de handtekeningeq
Geregistreerd te Gent I, de 2L 5an t-998, boek 167, bltdt6, Yuk l, acht rollen,

rwee veLz.bnwangen: duizend frank (1.000). Voor de eerstaanwezend inspecteur: J. Van
Rie.
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