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Griffie Rechtbank Koophandel 

30 NOV 

Voor- 
behouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad 

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
na neerlegging ter griffie van de akte  

NEERGELEGD 

Gent 

Ondernemingsnr : !_ 	 697 	 
Benaming : 

(voluit) BRUGGE FOUNDATION 

(verkort) 

Rechtsvorm : private stichting 

Zetel : Oude Burg 16/0302 
8000 Brugge 

Onderwerp akte : Oprichting private stichting 

Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme -- Notaris Christian Van Damme - 
Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op 
drieëntwintig november tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor 
registratie enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, BLIJKT dat er 
een private stichting werd opgericht, genaamd « BRUGGE FOUNDATION ». 
1° Identificatie der stichters : 
1/ Mevrouw LEYE Ingrid Godelieve Camilla, geboren te Veurne op elf februari negentienhonderd 
tweeënvijftig, wonend te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 6. 
2/ Mevrouw DE SPOT Véronique Andrée, geboren te Ukkel op eenentwintig februari 
negentienhonderd vijfenzestig, echtgenote van de heer de LIMBURG-STIRUm Maximilien, wonend te 
1050 Elsene, Faiderstraat 37 RC+1. 
3/ Mevrouw LAMBERT Ann Michèle Simone, geboren te Brugge op dertig oktober negentienhonderd 
vierenzeventig, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Sparrenstraat 73. 
4/ De heer DEBYSER Johan Prosper Cornelius, geboren te Poperinge op zes juni negentienhonderd 
negenenveertig, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Blekerijstraat 93. 
5/ De heer LYBAERT Wim Emiel Nelly, geboren te Brugge op twintig augustus negentienhonderd 
achtenzestig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Abdijbekestraat 118. 
6/ De heer VERCOUTTER Dirk Gustaaf Julien, geboren te Brugge op achttien december 
negentienhonderd eenenvijftig, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Babbaertstraat 25. 
7/ De heer BLONTROCK Nico André Rudolf Etienne, geboren te Brugge op één maart 
negentienhonderddrieënzestig, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Brugse-Mettenstraat 51. 
De comparanten verklaren bij deze akte de private stichting "BRUGGE FOUNDATION" op te richten, 
waarvan zij de statuten opstellen zoals hierna volgt en waarvoor zij de hierna te beschrijven 
goederen kosteloos bestemt. 
2° Doel : 
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van volgende belangeloze doelen: 

- 	het faciliteren en ter beschikking stellen van vastgoed, 
de ondersteuning en financiering van de wetenschappelijke, materiële, commerciële, 
educatieve, intellectuele, kunstzinnige en andere projecten, 
via het verwerven en beheren van vermogen en fondsen, goede doelen te ondersteunen 
door het verschaffen van financiële middelen of materiële steun. 

Deze goede doelen zullen zich in het bijzonder richten op een nieuwe, respectvolle invulling van 
panden en ruimtes met socioculturele, historische of andere waarde. 
De private stichting behartigt haar doelen volgens de onafhankelijke inzichten van de raad van 
bestuur. 
De private stichting bepaalt tevens naar eigen inzicht welk deel van haar vermogen op welke 
wijze voor de behartiging van haar doel aangewend wordt. Dit houdt in dat zij kan afzien van de 
aanwending van het vermogen ten gunste van bepaalde personen of doelgroepen. 
Iedere persoon die probeert het bestaan van de stichting zelf, de beslissingen van de raad van. 
bestuur, de statuten van de stichting geheel of ten dele, de overdrachten aan de private stichting, 
de begunstiging van .alle of bepaalde personen of instellingen wier belangen dien te worden,  
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behartigd -conform de doelen van destichting geheel of gedeeltelijkaan- te vechten; kart -door-de,  
raad van bestuur worden geacht niet meer te behoren tot de instellingen wier belangen conform 
het doel van de private stichting worden behartigd. 
De private stichting dient haar vermogen op een normale wijze zoals een goede huisvader te 
beheren, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de instandhouding en valorisatie 
van het vermogen. 
De private stichting kan in dit kader onder meer roerende en/of onroerende verrichtingen of 
handelingen stellen zoals het sluiten van contracten, het rechtstreeks of onrechtstreeks 
verrichten van beleggingen, investeren in roerende goederen, inclusief doch niet uitsluitend 
effecten, kunstvoorwerpen, enzovoort. 
De stichting kan voor eigen rekening en in naam onroerend goed en roerend vermogen 
verwerven, onder bezwarende titel of om niet, en beheren met afsluiten van leasingcontracten en 
van roerende en onroerende financieringshuur, aan en verkopen en oprichten, bouwen, 
verbouwen, afbreken van onroerende goederen, het vestigen, aankopen of toestaan van zakelijke 
rechten op roerende of onroerende goederen zowel in België als buiten België, kopen en of 
verkopen van zakelijke rechten op roerende of onroerende goederen, met inbegrip van 
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals het aangaan van 
leningen en/of verstrekkende zekerheden, op zich nemen van kosten en lasten ter ontlasting van 
de in het doel vernoemde personen en of instellingen, samenwerken met, deelnemen in , of op 
gelijke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, het 
aangaan van lijfrenteovereenkomsten, het overdragen van het vermogen naar een gelijkaardige 
rechtsfiguur statuten die een gelijkaardige strekking hebben wat betreft de doelomschrijvingen en 
bevoegdheden van de raad van bestuur. Hierbij kan de private stichting ook mandaten 
uitoefenen. 
Het uitbaten van een onderneming behoort uitdrukkelijk niet tot het doel van de private stichting. 
Voorts kan de stichting alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op haar doelen. Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan 
iedere activiteit die met haar doelen overeenstemt. 
3° Zetel : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Oude Burg 16/0302. 
4° Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
5° vermogen : Het vermogen van de stichting zal later worden samengesteld. 
Dit vermogen kan alleen worden aangewend ter realisering van de eigen doelen van de stichting 
en zal overeenkomstig de doelen van de stichting van tijd tot tijd verder uitgebreid worden door 
middel van schenkingen en legaten. 
6° bestuur : 
De raad van bestuur bestaat uit minimum vijf (5) personen, inbegrepen de voorzitter. 
De raad van bestuur kan worden aangevuld door waarnemende, niet stemgerechtigde leden. 
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door coöptatie door de raad van bestuur. 
De benoeming geldt voor onbepaalde duur. Bestuurders kunnen natuurlijke of rechtspersonen 
zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze één vaste 
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening 
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een 
opvolger te benoemen. 
Het mandaat als bestuurder is in principe onbezoldigd. Gemaakte kosten kunnen worden 
terugbetaald. Er kan worden voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding mits een intern 
reglement wordt opgesteld. Als uitzondering op de regel dat het mandaat onbezoldigd is kan het 
mandaat van een bestuurder bezoldigd zijn indien deze bestuurder een niet professionele 
bestuurder is die optreedt als bestuurder in het kader van zijn beroepsuitoefening (als advocaat, 
.....). De raad van bestuur beslist in voorkomend geval over de grootte van deze bezoldiging. 
Het mandaat als lid van de raad van bestuur is onverenigbaar met het uitoefenen van een politiek 
mandaat. 
Het bestuurdersmandaat eindigt: 

- bij vrijwillig aftreden, 
bij vrijwillig aftreden na aanduiding van een vervanger, 
door ontslag door de oprichter, 

- bij het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat, 
- door overlijden, 

door ontslag door de raad van bestuur (unanimiteit in uitzondering van de geviseerde 
bestuurder), 

- bij besluit tot afzetting vanwege de rechtbank, 
- bij het opnemen van een politiek mandaat, 
- 	door geestelijke onbekwaamheid. 

De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur 
onder zijn leden, zij kunnen echter voor de eerste maal warden benoemd bij akte van oprichting. 
Indien de voorzitter belet is, wordt hij, vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien 
één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die 

 	de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt,  bepalend zijn.  
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De besluiten worden bijproces-verbaal vastgesteld in notulen, ondertekend door de meerderheid 
van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden 
daaraan gehecht. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register. 
Aansprakelijkheid  
De private stichting is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar 
vertegenwoordigers of aan de organen waarvoor zij optreedt. De bestuurders en de personen 
belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting 
aan inzake de verbintenissen van de private stichting. 
Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in 
hun bestuur. De stichting zal ter dekking van deze risico's een verzekering 
bestuurdersaansprakelijkheid afsluiten. 
Werking van de raad van bestuur 
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht en in principe 
eenmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens 
het belang van de stichting dit vereist. 
Elke bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per duurzame drager, inclusief e-mail) minstens vijf 
dagen vooraf, behalve in het geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden 
gegeven, en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering. 
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending. Bijeenkomsten van de raad 
van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van teleconferentie of videoconferentie. 
Minstens één vergadering van de raad van bestuur zal de `jaarvergadering' worden genoemd en 
zal plaatsvinden vóór 1 juli van elk kalenderjaar. Op de dagorde van de jaarvergadering dienen 
minstens volgende punten te worden geplaatst: 

- 	goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije boekjaar 
- 	goedkeuring van het bestuursverslag van het voorbije werkjaar 
- 	goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar. 

Besluitvorming.  
De besluiten worden genomen in college. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt een 
onderwerp ter stemming gelegd. De besluiten van de raad van bestuur worden in dat geval 
genomen bij gewone meerderheid. Ieder bestuurslid heeft één stem. Bij staking van stemmen 
geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorslag. 
De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. 
Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde 
agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste één bestuurder aanwezig 
en/of vertegenwoordigd is. 
Bestuurders worden geacht persoonlijk aanwezig te zijn. Zij kunnen zich evenwel per volmacht 
laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één volmacht 
dragen. Bestuurders kunnen zich ter vergadering niet laten bijstaan. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en/of het belang van de 
stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze besluiten worden dan gedateerd op de dag 
dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. 
Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de 
exclusieve en discretionaire bevoegdheden van de raad van bestuur binnen de hierboven 
bepaalde doelen en met de hierna bepaalde bemerkingen. De raad van bestuur beslist in dit 
kader autonoom over de aard en de omvang van de bestemming van het vermogen ten bate van 
de personen en/of instellingen wier belangen dienen behartigd. De raad van bestuur kan ook een 
deel of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan één of meerdere financiële instellingen. 
De bevoegdheden zijn onder meer: 

- de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en of 
instellingen wier belangen dienen te worden behartigd conform het vastgestelde doel van 
de stichting 

- 	het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform het doel 
van de stichting. 

Regeling bij belangenconflict.  
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is 
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, 
moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. 
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang 
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet 
nemen. 
Mits het volgen van voormelde procedure mag de desbetreffende bestuurder deelnemen aan de 
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, en aan de 
stemmingen in dit verband. 
Intern Bestuur.  
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De-raad - van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig, nuttig of dienstig 
zijn tot verwezenlijking van het doel van de stichting. De eventuele verdeling van de taken door 
de bestuurders overeengekomen, kan niet door derden worden betwist, ook al is die verdeling 
openbaar gemaakt. 
Het dagelijks bestuur van de stichting mag worden opgedragen aan één persoon, die alleen 
optreedt. De raad van bestuur beslist omtrent zijn/haar benoeming, ontslag en bevoegdheid. 
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij/zij deze functie 
uitoefenen onder de titel van afgevaardigd bestuurder. De bevoegdheden van de dagelijks 
bestuurder zijn evenwel beperkt tot bevoegdheden van dagelijkse administratie en beheer van de 
private stichting. Het dagelijks bestuur zal bij voorkeur bestaan uit de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, de secretaris en de penningmeester. 
Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zal niet behoren: 

- periodieke uitkeringen doen in geld dan wel in natura 
- betalingen verrichten van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) dan 

wel van meerdere bedragen aan dezelfde schuldeiser over een periode van één maand 
van meer dan vijfduizend euro (5.000,00 EUR). 

De raad van bestuur en het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van hun bestuur, bijzondere 
en bepaalde beperkte machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De 
overgedragen bevoegdheden zijn steeds beperkt. De aangestelde derde treedt op volgens de 
opdracht, zoals bepaald door de raad van bestuur of het dagelijks bestuur. De bijzonder 
gevolmachtigden verbinden de stichting enkel binnen de perken van de hen verleende volmacht. 
Externe vertegenwoordiging.  
De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting jegens derden en in rechte als eiser of als 
verweerder. 
De stichting is slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee 
bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van 
derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken zijn bevoegdheid en/of het recht de 
stichting te vertegenwoordigen in of buiten rechte overdragen aan één of meer bestuurders om 
alleen of gezamenlijk de stichting te vertegenwoordigen. Dit mandaat is tegenstelbaar aan derden 
indien het werd bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan ten allen tijd 
herroepen worden door de Raad van Bestuur. 
Binnen het dagelijks bestuur kan de stichting bovendien worden vertegenwoordigd door de 
hiertoe aangestelde(n), die alleen optreedt zoals bepaald bij zijn/haar aanstelling en conform het 
bovenstaande. De organen die overeenkomstig het voorafgaande de stichting vertegenwoordigen, 
kunnen bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, aanstellen. 
boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 
Het eerste boekjaar neemt aanvang op de dag dat de private stichting rechtspersoonlijkheid 
verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2016. 
Ontbinding en invereffeningstelling.  
De beslissing tot ontbinding van de stichting kan slechts genomen worden door de rechtbank van 
eerste aanleg in de volgende gevallen 

- 	indien de stichting niet meer in staat haar doel of doeleinden na te streven waarvoor zij is 
opgericht 
indien de stichting haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere 
doeleinden aanwendt dan die waarvoor zij is opgericht 
indien de stichting in ernstige mate in strijd handelt met de wet, de openbare orde of 
haar statuten 
indien de stichting gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet voldaan heeft aan de 
verplichting om een jaarrekening neer te leggen. 
In afwijking van het voorgaande lid, neemt het eerste boekjaar een aanvang op de dag 
dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal het worden afgesloten op 31 
december daaropvolgend van het zelfde jaar. 
In afwijking van het voorgaande lid, neemt het eerste boekjaar een aanvang op de dag 
dat de private stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal het worden afgesloten op 31 
december daaropvolgend van het zelfde jaar. 

In geval van vereffening dient het netto-actief te worden overgedragen aan eenzelfde of zo 
gelijkaardig mogelijk doel als het statutaire doel. 
Benoemingen 
De stichters verklaren dat elk van de voornoemde stichters wordt benoemd tot bestuurder 
waarbij volgende functieverdeling wordt toegewezen: 
1/ mevrouw LEPE Ingrid: voorzitter 
2/ mevrouw DE SPOT Véronique: ondervoorzitter 
3/ de heer DEBYSER Johan: secretaris 
4/ mevrouw LAMBERT Ann: bestuurslid 
5/ de heer LYBAERT Wim: bestuurslid 

 	6/ de heer -VERcouuER Dirk-:-bestuurslid 
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7/ de heer BLONTROCK Nico: bestuurslid. 
Wettigheidscontrole 
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek dat de bepalingen van de wet van 2 mei 2002 

tot wijziging van de VZW-wet van 27 juni 1921 werden nageleefd. 
In het bijzonder bevestigt hij: 

- dat de statuten minstens de bepalingen van artikel 28 van zelfde wet bevatten en dat de 
stichting werd opgericht met een belangeloos oogmerk 

- de stichters geïnformeerd te hebben dat er voldoende middelen dienen te zijn om het doel van 

de stichting te verwezenlijken. In dit verband hebben de stichters verklaard dat het vermogen 
van de stichting zal gevormd worden na de oprichting. 

Voor ontledend uittreksel. 

Tegelijk hiermee neergelegd : 
Afschrift van de akte 

Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris 
Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde 
notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

Verso : Naam en handtekening 
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Ondernemingsnummer : 0 6 4 
Ingeschreven ter griffie van de rechtbank vanks 

Zegel v 

Bijkomende geg - ~  ~ ;~ - vullen 

~ 	  

bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

1° Datum oprichtingsakte : 23/11/2015 

2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) 

3° Bestuur en vertegenwoordiging 

yy~ 

rz 
e P 

e- 

Nummer (*) 

51121804585 
63030101538 

74103023207 

49060628128 
68082001197  

Naam en voornaam 

Vercoutter Dirk 

Blontrock Nico 

Lambert Ann 

Debyser Johan 
Lybaert Wim  

Hoedanigheid  

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

P/4/1/z 
5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 31/12 

Ondergetekende, Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries) handelend als notaris verklaart dat deze opgaaf volledig en naar waarheid is 
opgemaakt. 

Gedaan te Brugge (Sint-Andries), op 25/11/2015 

Handtekening) 
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Nummer (•) Naam en voornaam Hoedanigheid 
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Federale Overheidsdienst 

Justitie 

r ir;t' (rc 	1 Bijkomende gege = ~'-1 itêcttllen 
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

1° Datum oprichtingsakte : 23/11/2015 

2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) : 

30 Bestuur en vertegenwoordiging 

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

Nummer (*) 	 Naam en voornaam 

5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 31/12 

Ondergetekende, Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries) handelend als notaris verklaart dat deze opgaaf volledig en naar waarheid is 
opgemaakt. 

Nummer (*) 

52021124447 

65022100466 

Naam en voornaam 

Leye Ingrid 

de Spot Véronique 

  

Hoedanigheid 

bestuurder. 

bestuurder 

Hoedanigheid 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

