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Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 168 Million België

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 142
 : 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat
59, op 7 januari 2020, geregistreerd Blad(en): 12 Verzending(en): op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 09-01-2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 0890, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), geregistreerd Blad
(en): 3 Verzending(en): op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1
op 09-01-2020
Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 0347
Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€100,00). De Ontvanger, op verzoek van
hierna genoemde personen die zijn opgetreden als de stichtende leden, blijkt dat tussen hen een
stichting van openbaar nut met de naam “168 Million België” werd opgericht waarvan zij de statuten
authentiek hebben laten verlijden als hierna opgenomen. Uit deze oprichtingsakte blijkt meer bepaald
het volgende:
1. De verschijners en stichtende leden van de stichting zijn:
1.1. De heer DE JONG Björn Arie Frits, geboren te Zaltbommel (Nederland) op 17 mei 1986,
wonende te 1 Taizi Road, Shekou, Nanshan, Shenzhen, Guangdong (China).
1.2. De heer KORNEGOOR Barthold Rien, geboren te Vorden (Nederland) op 6 mei 1991, wonende
te Ossestraat 4, 5367 NE Macharen (Nederland).
1.3. De heer MANDEMAKER Henricus Fredericus, geboren te ’s-Hertogenbosch (Nederland) op 7
november 1951, wonende te Boschmeersingel 37, 5223 HE ‘s-Hertogenbosch (Nederland).
2. De statuten van de vereniging werden vastgesteld als volgt:
“Artikel 1: Naam
De stichting van openbaar nut draagt de naam “168 Million België”.
Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de stichting moeten
de naam ervan vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “stichting van
openbaar nut” alsook het adres van de zetel.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur kan de zetel binnen het Nederlandstalige taalgebied en het tweetalig taalgebied
Brussel verplaatsen.
Iedere verandering van de zetel van de stichting dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: Duur
De stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4: Doel - Activiteiten
De stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van belangeloze doelen, onder meer van
filantropische en pedagogische aard, en die er op gericht zijn om het welzijn, de leefbaarheid en de
gezondheid te bevorderen, verbeteren en stimuleren van kinderen in ontwikkelingslanden en voorts
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al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord
Om haar doel te verwezenlijken heeft de stichting volgende activiteiten tot voorwerp:
- Het aanleggen van sportveldjes, het voorzien van sportmaterialen en het opzetten van
sporteducatie programma’s op scholen, weeshuizen en dorpscentra.
- Het sponsoren van schoolgelden en educatiemiddelen.
- Het bouwen van scholen en kinderweeshuizen.
- Het bouwen van onderdakvoorzieningen voor daklozen.
- Het bouwen en onderhouden van watervoorzieningen.
- Het geven van dieren aan scholen en gemeenschappen.
- Artsen voorzien van medische apparatuur en medicatie.
- Het staat de stichting vrij verdere niet-economische activiteiten te ontplooien zolang deze te allen
tijde haar belangeloze doel nastreven.
- Het werven van fondsen door middel van onder meer online fondsenwerving, straatwerving en
werving bij ondernemingen en loterijen. Het staat de stichting verder vrij andere en nieuwe manieren
van fondswerving te implementeren zolang het allemaal ten doel heeft dat de stichting haar
belangeloze doel beter kan nastreven.
- het verkrijgen en aangemerkt blijven als een stichting van openbaar nut en zich houden aan de
daarvoor in het algemeen en bijzonder geldende regels, waaronder onder meer is begrepen er zorg
voor dragen dat de feitelijke werkzaamheden van de stichting uitsluitend dan wel nagenoeg
uitsluitend een algemeen belang van onder meer filantropische en/of pedagogische aard dienen.
Artikel 5: Vermogen
De stichting beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Teneinde voormelde doelstellingen verder te kunnen verwezenlijken zullen ten gepaste tijde de
nodige middelen worden ingebracht en/of gelegateerd aan de thans opgerichte Stichting.
Conform artikel 11:15 van de Wet van vennootschappen en verenigingen, behoeft elke gift onder
levenden, behoudens handgiften, of bij testament aan een stichting, machtiging door de Minister van
Justitie of zijn vertegenwoordiger. Deze machtiging is evenwel niet vereist voor de aanneming van
giften waarvan de waarde niet hoger is dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Dit vermogen kan uitsluitend aangewend worden ter realisatie van het doel van de stichting.
Artikel 6: Aanwijzing van de stichters
De stichters van de stichting zijn:
1/ De heer DE JONG Björn Arie Frits, geboren te Zaltbommel (Nederland) op 17 mei 1986, wonende
te 1 Taizi Road, Shekou, Nanshan, Shenzhen, Guangdong (China);
2/ De heer KORNEGOOR Barthold Rien, geboren te Vorden (Nederland) op 6 mei 1991, wonende te
Ossestraat 4, 5367 NE Macharen (Nederland);
3/ De heer MANDEMAKER Henricus Fredericus, geboren te ’s-Hertogenbosch (Nederland) op 7
november 1951, wonende te Boschmeersingel 37, 5223 HE ‘s-Hertogenbosch (Nederland).
Artikel 7: Samenstelling van de raad van bestuur
De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden die als
college optreden.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;
zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de stichting.
De voorzitter zal in functie blijven zolang hij bestuurder is en er geen andere voorzitter werd
benoemd.
Artikel 8: Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
De benoeming en het aftreden van bestuurders wordt door het bestuur zonder verwijl neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Benoeming
De bestuurders worden benoemd middels deze akte voor een onbepaalde duur. In geval van
overlijden of onbekwaam verklaring van de stichters, dan behoort het tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur om over te gaan tot benoeming van één of meerdere bestuurders.
In geen geval mogen personen waarvan de belangen dienen behartigd te worden conform de doelen
van de stichting, als bestuurder van de stichting worden benoemd.
Einde
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege:
- door vrijwillig aftreden;
- door overlijden;
- doordat hij onder voogdij of bewind wordt gesteld, onbekwaam of kennelijk onvermogend wordt
verklaard;
- door ontslag vanwege de raad van bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- door ontslag door de raad van bestuur die hiertoe dient te beslissen met unanieme stem (met
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uitzondering van de geviseerde bestuurder).
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing
tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
Artikel 9: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, per luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op
een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de stichting of op de plaats aangeduid in de
oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige Bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van
beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen
zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon
vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Artikel 10: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts gelig beraadslagen en besluiten
nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze,
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om het op één vergadering van de raad van
bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.
b) Behoudens het hierna vermelde in sub e) worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, wordt/worden deze bestuurder/bestuurders
geacht een negatieve stem te hebben uitgebracht.
c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting
het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de 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
waarvan belangen dienen te worden behartigd zoals bepaald in de doelen van de stichting. De raad
van bestuur kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan een of
meerdere financiële instellingen.
Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort aldus onder meer:
- de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of instellingen
waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de vastgestelde doelen van de stichting
alsook de concrete uitvoering van deze begunstiging;
- het beheer en de aanwending van het vermogen van de stichting conform de vastgestelde doelen
van de stichting.
De personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is
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bepaald in de doelomschrijvingen van de stichting, beschikken over geen enkel juridisch recht of
enige aanspraak op begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de stichting. Deze
personen en/of instellingen beschikken derhalve over geen enkel juridisch recht of enige aanspraak
ten aanzien van de stichting waarop enige schuldeiser of andere derden bewarend of uitvoerend
beslag kan leggen of enig recht kan laten gelden.
Aldus kan de hoedanigheid van persoon en/of instelling waarvan de belangen dienen te worden
behartigd, noch enig (eventueel) voordeel of recht van deze persoon en/of instelling dat nog niet
definitief werd toegekend, worden vervreemd, overgedragen of bezwaard.
Artikel 11: 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 behoort van de raad van bestuur, moet hij dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dient hij
en de raad van bestuur te handelen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 13: Intern bestuur
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
Het bestuur dient te allen tijde ethisch te handelen zowel in hoedanigheid van bestuurder van de
stichting als in zijn of haar privéleven.
Het bestuur dient te allen tijde de regels omtrent stichtingen van openbaar nut gesteld door de
Belgische overheid na te leven en toekomstige aanpassingen correct door te voeren.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerde bestuurder".
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de stichting jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
stichting in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een
gemandateerde tot dit bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
De stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of
aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijkse bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 16: Commissaris - Wijze van benoeming

B
ijl

ag
en

 b
ij 

he
t B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

- 
19

/0
3/

20
20

 -
 A

nn
ex

es
 d

u 
M

on
ite

ur
 b

el
ge

 



- vervolgLuik B

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n

aan het
Belgisch

Voor-
behouden

Staatsblad

Mod PDF 19.01

Indien de stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de
stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij
worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17: Vergoeding
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd ingevolge een verbod op het verschaffen van een
stoffelijk voordeel aan de bestuurders. Werkelijk gemaakte kosten kunnen niet in rekening worden
gebracht tenzij hier vooraf duidelijke afspraken over zijn gemaakt en het bestuur vooraf unaniem
akkoord gegeven heeft.
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
Artikel 18: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen,
alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Artikel 19: Statutenwijziging
Een statutenwijziging kan slechts worden besloten met unanimiteit van alle stemmen in een voltallige
raad van bestuur.
Indien de raad niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. Deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit te nemen mits unanieme stemmen van de aanwezige
bestuurders, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° van de Wet van
vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.
Elke wijziging van de gegevens vermeld in de artikelen 2:10, § 2, 3°, en 2:11, § 2, 3°, moeten door de
Koning worden goedgekeurd.
Artikel 20: Ontbinding
De ondernemingsrechtbank, kan op verzoek van de stichters, van één of meer bestuurders of van
het openbaar ministerie, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen door de wet
bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de stichting
vermelden dan de naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “stichting in
vereffening”.
Artikel 21: Vereffening en verdeling
Het volledige vermogen van de stichting bij ontbinding moet worden aangewend ten behoeve van
een andere in België gevestigde stichting van openbaar nut met een soortgelijke doelstelling en
voorwerp als omschreven in artikel 4 van deze statuten.
Artikel 22: Woonstkeuze
Iedere bestuurder of vereffenaar van de stichting die in het buitenland zijn woonplaats heeft wordt
tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de stichting,
waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gemaakt.
Artikel 23: Toepassing van de wet
Voor al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, wordt verwezen naar de bepalingen
van de Wet van vennootschappen en verenigingen, en alle eventuele latere wijzigingen en verder
naar het gemeen recht.”
3. De volgende verklaringen en tijdelijke bepalingen werden gedaan of uitdrukkelijk bedongen:
3.1. De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142.
3.2. E-mailadres: info@168million.be.
3.3. Website: www.168million.be.
3.4. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.
3.5. De stichters stelden aan als bestuurders voor een duurtijd zoals voorzien in de statuten
(onbepaalde duur), en desgevallend met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
1/ De heer KORNEGOOR Barthold, voornoemd, die tevens voor de duur van zijn mandaat werd
aangesteld als voorzitter;
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Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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2/ De heer MANDEMAKER Henricus, voornoemd, die tevens voor de duur van zijn mandaat werd
aangesteld als secretaris;
3/ De heer DE JONG Björn, voornoemd, die tevens voor de duur van zijn mandaat werd aangesteld
als penningmeester.
4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake, werd
beslist geen commissaris te benoemen.
5. Volmacht: De stichters sub 1.2 en 1.3 waren vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht
door de heer DE JONG Björn, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:

    •  afschrift akte
    •  oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
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