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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 10 januari 2019 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 december 2018: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 7 december 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ontslag van bestuurders B, 

zetelend namens de Provincie Limburg: goedkeuring 

De Raad van Bestuur aanvaardt de ambtshalve beëindiging als bestuurder B, zetelend namens 

de Provincie Limburg, van mevrouw Liesbet Gabriels, mevrouw Marleen Kortleven en de heer 

Erwin Wagemans. 

 

4. IGL Secretariaat, activiteitencentrum BuSO De Wissel, afsluiting van de 

overdracht naar de Provincie Limburg: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de financiële en boekhoudkundige afronding van de overdracht van 

het activiteitencentrum BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg goed. 

 

5. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, statuten, wijziging van artikel 3 §2 

(AZERTiE wordt Liv aan het werk): goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist dat de naamswijziging naar “LIV aan het werk” in afwachting van 

een statutenwijziging als een merk van IGL-AZERTiE wordt gebruikt en dat de wijziging van 

het artikel 3 §2 van de statuten zal gebeuren tijdens de volgende buitengewone vergadering. 

 

6. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 27 maart 2019, 

enig agendapunt ‘de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur’: goedkeuring  

De Raad van Bestuur beslist tot samenroeping van de Algemene Vergadering op 27 maart 

2019 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, voor een gewone vergadering 

ter uitvoering van het artikel 445 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur met als enig agendapunt de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur. 

 

 


