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Vlaamse Motorrijdersbond van België 

afgekort:VMBB 

 

1030 Brussel 

Identificatienummer: 1886/2000 

 

 

Statuten 
De VZW Auto Motorclub Gijverinkhove met maatschappelijke zetel te Weegschede 1, 8691 Gijverinkhove, 

waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgische staatsblad van 6 februari 1969 onder nummer 663, laatst 

gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering dd. 13 januari 1994, gepubliceerd in de bijlage van het 

Belgische Staatsblad dd. 3 maart 1994 

Hier vertegenwoordigd volgens haar statuten door : 

De heer Noël Vercruysse, deken De Bolaan 49, 8970 Poperinge, Belg,  

En 

De Heer Adriën Vandenbroucke, Weegschede 6, 8961 Alveringem, Belg. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering dd. 1 juli 1999. 

 

De VZW Auto Motorclub Koersel: 

met maatschappelijke zetel te Koersel, Reigerstraat 19, 3582 Koersel-Beringen, waarvan de statuten 

gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 1971 onder nummer 1815. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge haar statuten door: 

De Heer Vanhees Gustaaf, Reigerstraat 19, 3582 Beringen,  Belg,  

En 

De heer Coomans, Cyriel, Laakstraat 52, 3582 Beringen, Belg. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering dd. 31 mei 1999. 

 

De Koninklijke Vereniging  Motor Unie Leuven: 

Met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vaartkom 53, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het 

Belgische staatsblad van 24 december 1949 onder nummer 2826, laatst gewijzigd bij beslissing van de 

Algemene Vergadering  dd. 10 januari 1979, gepubliceerd in de bijlage van het  Belgisch Staatsblad  dd. 22 

februari 1979. 

  Hier vertegenwoordigd volgens haar statuten door:  

De heer Corbeels, Julien, Aarschotsesteenweg 398, 3012 Leuven , Belg,  

En  

De heer Kockaerts, Koenraad, Gebr.Van Tiltstraat 35, 3220 Holsbeek, Belg. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering  dd. 10 juli 1999. 

 

De Koninklijke Motorclub Mol : 

Met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Roggestraat 61, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgisch 

Staatsblad van 11 augustus 1951 onder  nummer 2104, laatst gewijzigd bij beslissing van de Algemene 

Vergadering dd. 12 februari 1985, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad  dd.4 maart 1986. Hier 

vertegenwoordigd volgens haar statuten door:  

De heer Aerts, Karel, Molenveld 72, 2490 Balen, Belg.  

En 

De heer Peelaerts Leo, Roggestraat 61, 2490 Balen, Belg. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering  dd. 16 juli 1999. 

 

De A.M.C. Waasland: 

Met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Catharinastraat 5, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het 

Belgisch Staatsblad van 20 november 1997 onder  nummer 19482/97. 

Hier vertegenwoordigd volgens haar statuten door:  

De heer Haentjens, Walter, Axelsvaardeken 3c, 9185 Wachtebeke, Belg,  

En  

De heer Chalmet, Freddy, Langelede 17A, 9185 Wachtebeke, Belg. 

Hiertoe gemachtigd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering dd. 17 juni 1999. 

 

Zijn overeengekomen tot de oprichting over te gaan van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de staten 

de volgende zijn: 
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TITEL 1 – Naam, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1. De VZW draagt de naam Vlaamse Motorrijdersbond van België (afgekorte VMBB) Vereniging zonder 

Winstoogmerk. 

Art. 2. Art. 2. De vzw VMBB is gevestigd in het Vlaams Gewest. Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig 

statutair karakter te verlenen, geldt als volledig adres Gentse Steenweg 349/11, 9300 Aalst, gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde. 

De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest.. 

Art. 3. De VZW VMBB heeft tot doel het organiseren en het promoten van de motorsport en het motorrijden in 

het algemeen. De VZW VMBB heeft eveneens tot doel de motorsport te vertegenwoordigen bij de Belgische 

Motorrijdersbond en om haar doel te bereiken, met deze federatie de nodige overeenkomsten af te sluiten. 

De VZW VMBB kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit 

doel bijdragen.  

De VZW VMBB kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke 

rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, 

fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.  

In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel, kan de VZW VMBB zelfs daden van koophandel 

stellen. 

Art. 4. De VZW VMBB wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

Art. 5. De officiële taal van de VZW VMBB is het Nederlands. 

Art. 6. De VZW VMBB ontzegt zich iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke of 

godsdienstige aard. 

 

TITEL II. – Leden 

 

Art. 7. De VZW VMBB telt werkende leden en toetredende leden. 

Art. 8. Werkende leden. 

§ 1. De werkende leden zijn de clubs die lid worden van de vzw V.M.B.B. 

§ 2. De provinciale afdeling zal een de Raad van Bestuur advies geven over een club die wenst toe te 

treden. Om als club aanvaard te kunnen  worden moet men eveneens rechtpersoonlijkheid hebben. 

§ 3. De volheid van lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering komt uitsluitend 

toe aan de werkende leden. 

§ 4. Aan de werkende leden kan, door de beslissing van de Raad van Bestuur, een jaarlijkse bijdrage gevraagd 

worden waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur vastgesteld wordt. Zij kan niet meer bedragen dan 2480 

euro. 

§ 5. Elk werkend lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de VZW VMBB door een aangetekende brief te 

sturen naar de Raad van Bestuur. Elk werkend lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene 

vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en met een 2/3 meerderheid van de stemmen in de 

algemene vergadering. 

§ 6. Ontslagnemend of uitgesloten werkende leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 

van VZW VMBB en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbreng. 

§ 7.  De werkende leden ( clubs) dienen hun jaarlijkse bijdrage te betalen vóór 30 januari van het  

lopende jaar. Zij dienen vóór 31 december van het lopende jaar al hun facturen van het lopende jaar 

betaald te hebben. Bij niet nakoming van deze verplichtingen verliezen zij hun stemrecht voor de volgende 

algemene vergadering. 

§ 8  Schrapping  

De werkende leden die nog openstaande facturen hebben van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

algemene vergadering  gehouden wordt, kunnen tot schrapping voorgedragen worden op de algemene 

vergadering. De werkende leden die hun jaarbijdrage voor het voorbije jaar niet betaald hebben, kunnen 

eveneens tot schrapping voorgedragen worden. De schrapping kan enkel uitgesproken worden nadat het 

betrokken werkend lid opgeroepen werd per aangetekende brief om in zijn verweermiddelen te voorzien. Deze 

aangetekende brief zal minimum 15 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering verstuurd 

worden. Een schrapping kan enkel uitgesproken worden met een 2/3 meerderheid van de stemmen in de 

algemene vergadering. 

§ 9  Uitsluiting  

De uitsluiting zal kunnen uitgesproken worden door de algemene vergadering ten opzichte van de aangesloten 

werkende leden die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een zware inbreuk op de statuten of de 

reglementen, of die door hun gedrag, hun daden, woorden, geschriften of elke andere uiting, schade hebben 

toegebracht of getracht hebben schade toe te brengen aan de VMBB. 
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De uitsluiting van de aangesloten werkende leden kan slechts uitgesproken worden door de algemene 

vergadering op voordracht van de raad van bestuur en met 2/3 meerderheid van de stemmen in de algemene 

vergadering.  

De uitsluiting zal slechts kunnen uitgesproken worden indien het betrokken werkend lid per aangetekend 

schrijven werd opgeroepen om in haar verweermiddelen te worden gehoord. 

Het aangetekend schrijven moet minstens 15 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering 

verstuurd worden om de betrokken club. 

Behoudens een andere beslissing van de raad van bestuur, zullen de leden van een uitgesloten werkend lid, 

individueel kunnen blijven genieten van de voordelen van de aansluiting tot het einde van het dienstjaar. 

§ 10 :  Schorsing 

De raad van bestuur zal de aangesloten werkende leden die zich schuldig gemaakt hebben aan één van de 

redenen tot uitsluiting kunnen schorsen. De raad van bestuur zal eveneens de duur van de schorsing bepalen. De 

schorsing kan enkel worden uitgesproken nadat het betrokken werkend lid werd opgeroepen via een aangetekend 

schrijven om in zijn verweermiddelen te worden gehoord. Dit aangetekend schrijven zal minstens 15 

kalenderdagen voor de datum van de raad van bestuur verstuurd worden. 

Indien de uitgesproken schorsing meer dan één jaar bedraagt zal de raad van bestuur dit punt op de dagorde 

plaatsen van de komende algemene vergadering VMBB. De schorsing blijft gehandhaafd met een2/3 

meerderheid  in de algemene vergadering. Bij geen 2/3 meerderheid vervalt de schorsing direct ingaande. 

§ 11 : Ontslag 

De aangesloten werkende leden kunnen hun ontslag, gericht aan de secretaris van de Raad van Bestuur van de 

V.M.B.B. voor de eerste november van het lopend jaar, per aangetekend schrijven indienen.  Na deze termijn zal 

het ontslag alleen in aanmerking worden genomen voor het volgend jaar.  Een ontslag is enkel geldig na 

aanvaarding door de Raad van Bestuur.  De aangesloten werkende leden die gedurende drie opeenvolgende 

dienstjaren hun jaarbijdrage niet betalen, zullen ambtshalve als ontslagnemend aan de Algemene Vergadering 

worden voorgedragen. 

Art. 9. Toetredende leden: 

De leden van de werkende leden zijn toetredende leden. De Raad van Bestuur bepaalt de lidmaatschapbijdrage 

voor de toetredende leden. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 124 euro. 

De toetredende leden die hun bijdrage niet betalen, zullen als ontslagnemend beschouwd worden. De 

aanvaarding, schorsing en uitsluiting van een toetredend lid behoort tot de bevoegdheid van de Raad van 

Bestuur.  

De Raad van Bestuur kan eveneens toetredende leden aanvaarden die geen lid zijn van een werkende club. 

De Raad van Bestuur kan pas tot schorsing overgaan nadat het betrokken lid per aangetekende brief verzocht 

werd zijn verdediging voor te dragen. 

Een uitgesloten of geschorst toetredend lid kan tegen zijn uitsluiting of schorsing beroep aantekenen bij de 

algemene vergadering volgens de procedure voorzien in het huishoudelijk reglement. 

Een uitgesloten lid dat lid is van een werkende club verliest automatisch zijn lidmaatschap aan de werkende club 

waarbij hij aangesloten is. 

 

 

TITEL III – Algemene vergadering 

 

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkend leden en wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de Raad van Bestuur of door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige beheerders. 

De werkende leden mogen zich door maximum twee afgevaardigden laten vertegenwoordigen. Deze 

afgevaardigden moeten over een volmacht beschikken getekend door de secretaris of de voorzitter van hun club. 

Elk werkend lid beschikt over minstens één stem. 

Een werkend lid kan nog een aantal bijkomende stemmen bekomen afhankelijk van het aantal organisaties die 

door het werkend lid werden ingericht. Het huishoudelijk reglement bepaalt ook hun aantal. 

Een werkend lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. 

Het aantal volmachten per aanwezig werkend lid is beperkt tot één. 

Art. 11.  

§ 1.  De algemene vergadering bezit de soevereine macht van de vereniging. Haar bevoegdheden zijn de 

volgende : het wijzigen van de statuten,      het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het benoemen en 

afzetten van verificateurs, het goedkeuren van de begrotingen en de decharge van de bestuurders, het vrijwillig 

ontbinden van de VZW VMBB, het uitsluiten, schrappen van een werkend lid. 

§ 2.  Statutenwijziging. 

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijzigingen aan de statuten indien het  

voorwerp hiervan speciaal wordt aangeduid in de oproeping en indien de vergadering 2/3 van de stemmen 

bijeenbrengt. Elke wijziging kan slechts aangenomen worden bij 2/3 meerderheid van de aanwezige en de 
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vertegenwoordigde stemmen. Iedere wijziging aan de statuten moet binnen de maand ingediend worden voor 

publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Art. 12. §1. De algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het 

belang van de VZW VMBB dit vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het 

goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het  volgend jaar. De jaarlijkse 

algemene vergadering zal plaats vinden binnen de drie maanden volgend op het afgelopen boekjaar.  

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, hetzij op verzoek van de 

meerderheid  van de leden van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van 1/5 van de werkende leden. 

§ 3. Alle werkende leden worden per gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging 

wordt ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter. Ze vermeldt dag plaats en uur. 

§ 4. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De agenda en de bijlage van 

de algemene vergadering word minstens twintig kalenderdagen voor de datum van de vergadering toegestuurd 

aan de secretaris van de werkende leden. 

Art. 13. § 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen wordt de procedure gevolgd voorzien in het huishoudelijk reglement. 

§ 2. Ingeval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of de ontbinding van de VZW VMBB zal 

de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

Art 14. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn 

vervanger) en door de secretaris-generaal, en die opgenomen worden in een daartoe bestemd register. 

De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris-generaal.  

Leden, evenals derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en /of afschrift van de 

notulen te vragen. 

 

TITEL IV. – Raad van Bestuur 

 

Art. 15. De VZW VMBB wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 5 en maximum 11 

bestuurders Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze 

afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal mandaten van de raad van bestuur.  

Bij verkiezing van deze bestuurders zullen de kandidaten die het grootst aantal stemmen behaald hebben, 

verkozen zijn. Indien er minder kandidaturen zijn dan te begeven plaatsen zullen die plaatsen vacant 

blijven voor de duur van één jaar. 

De benoeming van de bestuurders tijdens de algemene vergadering wordt, via rotatie, elke 2 jaar verricht. 

De kandidaten, leden van de raad van bestuur, moeten toetredend lid zijn van de VMBB. 

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

 

Procedure voor de kandidaturen voor een mandaat in de raad van bestuur VMBB : 

De kandidaturen moeten schriftelijk  of via elektronische berichtgeving ( E-mail ) worden opgestuurd aan 

het secretariaat van de VMBB ten laatste 35 dagen voor de algemene vergadering VMBB. 

Art. 16.  De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum vier jaar en zijn herkiesbaar. 

Per uitzondering eindigt na de eerste twee jaren het mandaat van de helft van het aantal bestuurders.  

Bij een oneven aantal bestuurders wordt de helft afgerond naar beneden. Zij worden per lotingen 

aangeduid en zijn herkiesbaar.  

In geval van vacatuur door overlijden, ontslag of andere oorzaak van een  bestuurder zal men de 

eerstkomende algemene vergadering van de VMBB, een nieuwe bestuurder benoemen. Deze bestuurder 

voltooit het mandaat van deze die hij vervangt. 

Art. 17. § 1. De voorzitter of de ondervoorzitter roepen de Raad van Bestuur samen. De voorzitter zit de 

vergadering voor. 

Ingeval van afwezigheid wordt de vergadering  geldig voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij afwezigheid 

van voorzitter en ondervoorzitter, door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

§ 2. De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De 

beslissingen worden  genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De niet ingevulde of 

ongeldige stembrieven of enkele andere vorm van onthouding zullen niet in rekening gebracht worden  bij de 

uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. 

Bij nieuwe staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend. 

§ 3. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn 

vervanger) en door de secretaris-generaal en die opgenomen worden in een daartoe bestemde register. De 

uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris-generaal. 
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Art. 18. § 1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de VZW VMBB en vertegenwoordigt deze in en buiten 

rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan 

de algemene vergadering zijn  voorbehouden. 

 

De Raad van Bestuur kan zelfs alle daden van beschikking stellen met inbegrip van het vervreemden, zelfs om 

niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, lenen en uitlenen, het uitvoerende van alle handels 

-  en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken,… 

 

De Raad van Bestuur doet de benoemingen en stelt de door het huishoudelijke reglement opgerichte commissies 

en comités samen. 

 

§ 2. Ten aanzien van derden is de VZW  VMBB slechts geldig verbonden door de gezamenlijk handtekening van 

: ofwel voorzitter, ondervoorzitter en een bestuurder; ofwel voorzitter of ondervoorzitter en twee bestuurders. 

 

Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, zijn ten aanzien van derden tot geen rechtvaardiging 

verplicht van enig besluit of van enige machtiging. 

 

De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handdeling en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn 

bevoegdheid, of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meerdere 

bestuurders of zelfs aan een ander persoon, al dan niet lid van de VZW VMBB. 

 

§ 3.   De raad van bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit. Elke wijziging dient door de raad van  

bestuur met 2/3 meerderheid te worden goedgekeurd. 

 

§ 4. De raad van bestuur VMBB draagt de effectieve leden voor aan de BMB welke zullen  

zetelen in de raad van bestuur BMB. 

. 

 

TITEL V . – De voorzitter 

 

Art. 19. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van de algemene vergadering. 

 

TITEL VI. – Dagelijks bestuur 

 

Art. 20. De Raad van Bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en 

secretaris-generaal. Zij vormen  het dagelijks bestuur. 

 

De duur van de functie bedraagt in principe maximum 4 jaar maar mag in geen enkele geval de duur van een 

mandaat in de Raad van Bestuur overschrijden. Zij zijn herkiesbaar. 

 

Per uitzondering eindigt het mandaat van de ondervoorzitter en de schatbewaarder na het tweede jaar. Zij zijn  

herkiesbaar. 

 

Art. 21. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer federatie. Het heeft al de 

bevoegdheden die haar door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd. 

 

TITEL VII – Begrotingen, rekeningen, commissarissen 

 

Art. 22. Het boekjaar van de VZW VMBB loopt  van 1 januari tot 31 december. 

De Raad van Bestuur bereidt de rekening en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene 

vergadering. 

De algemene vergadering verkiest en benoemt maximum 2 verificateurs. Zij worden verkozen voor maximum 

vier jaar. Zij zijn herkiesbaar. 

De verificateurs dienen de rekeningen te onderzoeken en de inventaris na te zien. Zij brengen jaarlijks verslag uit 

bij de algemene vergadering. 

 

 

TITEL VIII – Ontbinding, verheffing 
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Art. 23. Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts 

de algemene vergadering tot ontbinding van de VZW VMBB besluiten op de wijze zoals bepaald is in artikels 19 

§ 2 en § 3 en artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. 

Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of 

meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden. 

 

Art. 24. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een 

vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de VZW VMBB nastreeft. 

 

Art. 25. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk, de 

algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

Mechelen, 17 augustus 1999. 

(Get.) Vercruysse, Noël,  Vandenbroucke, Adriën, Vanhees, Gustaaf, Coomans, Cyriel, Corbeels, Julien, 

Kockaerts, Koenraad, Aerts, Karel, Peelaerts, Leo, Haentjens, Walter, Chalmet, Freddy. 

 

Art. 26. Binnen de federatie kan er geen autonome of zelfstandige entiteit bestaan met een eigen beleid dat 

kan afwijken van het door de AV en Raad van Beestuur vastgelegde beleid. 

 

De VZW Vlaamse Motorrijdersbond van België heeft tijdens haar oprichtingsvergadering dd.17 augustus 1999 

volgende personen als bestuurders aangesteld: 

Baes, Rik, Modderstraat 8, 9402 Meerbeke; 

Bruynooghe, Gilbert, Tijl Uilenspiegelstraat 50, 8000 Brugge; 

Ceyssens, Chris, Halstraat 3, 3550 Heusden-Zolder; 

Chalmet, Freddy, Langelede 17A, 9185 Wachtbeke; 

Coen, Arthur, Augustijnenstraat 18 Bus 32, 2000 Antwerpen; 

Collaer, Jean, Karel Verhaegenlaan 23, 1950 Kraainem; 

Corbeels, julien, Aarschotsesteenweg 398, 3012 leuven; 

Haentjens, Walter, Axelsvaarden 3c, 9185 Wachtbeke; 

Lenaerts, Etrienne, Schoolstraat 113, 3920 Lommel; 

Podevijn, laurent, St.Jobstraat 99, 9300 Aalst; 

Rietjens, Patrik, Lazaretstraat 13, 2110 Wijnegem; 

Schrijvers, Jozef, Fortstraat 41, 3680 Neeroeteren; 

Van Bael, Kamiel, Keerbergenbroek 10, 3150 Haacht; 

Vanborm, Julien, Burgemeester A. Ronselaan 26, 8470 Gistel; 

Vantomme, André, Tijlaan 13, 2900 Schoten, allen van Belgische nationalitieit. 

De algemene vergadering heeft voorlopig als voorzitter benoemd: de heer Arthur Coen, Augustijnenstraat 18, 

Bus 32, te 2000 Antwerpen en als secretaris-penningmeester : de heer Patrik Rietjens, Lazarestraat 13, te 2110 

Wijnegem. 

 

Voor de VZW in oprichting,  

de secretaris-generaal, Patrik Rietjens 

 


