
VRIENDENKRING van de GEPENSIONEERDE BEDIENDEN van ETEX GROUP

STATUTEN

Rekening houdend met de Stichtingsakte van 17 oktober 1968, vindt u hierna de herziene 

statuten van de Vriendenkring op 1 november 2014.

*      *      *

Op 17 oktober 1968 werd op een vergadering van gepensioneerde bedienden van de N.V. 

Eternit de oprichting beslist van de ‘Vriendenkring van Gepensioneerde bedienden van de 

N.V. Eternit’. Conform de gewijzigde structuur van de groep werd in augustus 2006 de naam 

gewijzigd in  ‘Vriendenkring van Gepensioneerde Bedienden van Etex Group’.

Doel: De Vriendenkring werd opgericht om onder zijn leden de vriendschapsbanden, die hen 

tijdens het beroepsleven verbonden, te versterken door het inrichten van vergaderingen, 

lunches, culturele namiddagen, reizen, enz.

Bestuursorgaan: De Vriendenkring wordt bestuurd door een Comité, bestaande uit minimum

vijf leden, gekozen door de leden voor een onbepaalde termijn.

Op de eerste bestuursvergadering na de vakantie zal bij rondvraag geïnformeerd worden 

welke bestuursleden hun mandaat wensen te beëindigen.

Bij vertrek van een bestuurslid, om welke reden ook, wordt een nieuwe kandidaat gezocht 

onder de leden en ter verkiezing voorgesteld op de eerstvolgende eindejaarslunch.

De comitéleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Een uittredend voorzitter kan, bij unaniem akkoord van de comitéleden, benoemd worden 

tot erevoorzitter.

De zetel van de Vriendenkring is gevestigd op het adres van het secretariaat.

Alle activiteiten van de Vriendenkring, ook deze die door de leden worden voorgesteld, 

worden georganiseerd door het Comité.

 De Vriendenkring is sedert  2008 als vrijwilligersorganisatie erkend door de 

‘Provincie Vlaams-Brabant’ (zie bijlage 2). De bestuursleden kunnen genieten van een gratis 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Voor alle activiteiten die georganiseerd worden  zal

het bestuur de nodige vrijwilligersdagen aanvragen voor alle bestuursleden.

De huidige samenstelling van het Comité vindt u als bijlage 1 bij deze statuten.

Lidmaatschap: Volgende personen kunnen lid worden van de Vriendenkring:



- Gepensioneerde of bruggepensioneerde bedienden van de Belgische maatschappijen

behorende tot de Etex Group, voor zover hun maatschappij over geen eigen 

Vriendenkring beschikt, evenals hun partner.

- De partners van overleden leden kunnen lid blijven van de Vriendenkring.

- De partners van bedienden die voor hun brugpensioen- of pensioenleeftijd overleden

zijn, kunnen op hun aanvraag lid worden, van zodra de overledene de brugpensioen- 

of pensioenleeftijd zou bereikt hebben.

 Rechthebbenden, die door de maatschappijen aan het Comité worden gemeld, worden door

het Comité uitgenodigd om aan te sluiten bij de Vriendenkring.

Rechthebbenden, die op deze uitnodiging niet onmiddellijk ingaan, maar later wensen aan te

sluiten, moeten zelf bij het Comité een aanvraag indienen.

Het Comité is bevoegd om uitspraak te doen over alle speciale gevallen.

Bijdrage:  Het lidgeld is vastgesteld op € 25,00 per persoon en per jaar, ongeacht de datum 

van aansluiting; het Comité beslist jaarlijks over een mogelijke aanpassing van dit lidgeld. 

Rekeningnummer : BE83 4356 0845 5115 op naam van Vriendenkring Eternit.

Het niet vereffenen van de jaarlijkse bijdrage heeft als gevolg dat het lidmaatschap door het 

bestuur wordt verbroken, weliswaar na de betrokkene een herinnering te hebben gestuurd.

In geval van vertrek (ontslag of andere reden) van een lid, kan deze geen gedeeltelijke of 

gehele terugbetaling van zijn jaarlijkse bijdrage eisen; deze bijdrage blijft definitief verworven

door de Vriendenkring.

De Vriendenkring is bevoegd alle geldelijke hulp en giften te aanvaarden en te ontvangen, dit 

zonder enige verplichting ten overstaan van de gever.

Iedereen kan erelid worden mits een jaarlijkse bijdrage van minimum € 50,00.

Gedaan te Kapelle-op-den-Bos op 1 november 2014.

Getekend

De Voorzitter                                                     De Secretaris

Rolland Doclo                                                   Marie-José Schevernels 


