
Volmacht afdelingsafgevaardigde   2013 
 

Bijlage 1 
 

vzw VPW Klein- Brabant - Identificatienummer : 278/22 

 

Zetel : Van Landeghemstraat 115, 2830 Willebroek  

 
 
Volmacht inzake het dagelijks bestuur van afdeling :  
 
Uittreksel van de beslissing van de Raad van Bestuur van    17 / 4 / 2013  
 
 
Gelet op artikel 13 bis van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen :  

"Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat 
bestuur aangaat, mogen op de wijze bepaald in de statuten worden opgedragen aan één of meer 
personen, al dan niet bestuurder of lid, die ofwel alleen, afwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. 
(...)" 

 

Artikel 1 

De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur van de transitrekening BExx xxxx xxxx xxxx voor parochie 
yyyyyyyyy, op aan :  
 naam  

 geboortedatum  

 geboorteplaats  

 adres  

 postcode en gemeente  

 
De transitverantwoordelijke zal alle documenten met betrekking tot het dagelijks bestuur van de zichtrekening 
voornoemd, ondertekenen met de vermelding “bij volmacht”. 
 

Artikel 2 
 Als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd en zijn begrepen in de hier beschreven 

bevoegdheidsoverdracht : 
- Het storten of overschrijven van de gelden van collectes en oblaties op de zichtrekening.  
- Het controleren van de inkomsten van de rekeningen, en het aanmanen van achterstallige derden. 
- De inkomsten in te schrijven in het exceldocument voor de transitrekening. 
- Het noteren van de prestaties van celebranten, organisten en vrijwilligers. 
- Maandelijks de transit te verdelen over alle begunstigden, conform de richtlijn van het aartsbisdom over de 

verdeling. 
- De verantwoording over te maken aan het aartsbisdom. 
- Het bewaren van de rekeninguittreksels. 
- Alle nodige gegevens over te maken aan de boekhoudverantwoordelijken van de V.P.W.  

 
 

Artikel 3 

De akten en verrichtingen met betrekking tot de activiteiten van de afdeling, andere dan diegene die bedoeld 
worden in artikel 2 worden NIET beschouwd tot het dagelijkse bestuur te behoren. 
 
 

Artikel 4 

Onderhavige machtiging is geldig voor onbepaalde duur.  



Volmacht afdelingsafgevaardigde   2013 
 

De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen deze volmacht te beëindigen. 
 
 
Voor eensluidend afschrift. 
 
 
Opgemaakt te Willebroek op  21 / 05 / 2013  in twee exemplaren,  
waarvan één voor de Zetel van de vzw VPW Klein-Brabant en één exemplaar voor de transitverantwoordelijke. 
 
 
voor de vzw VPW Klein-Brabant  voor kennisname en ontvangst van één exemplaar 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) 

 de transitverantwoordelijke 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 

(* ) Handtekening, naam en functie vermelden.  (* ) Handtekening en naam vermelden 
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