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Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Europese vereniging voor Professionals en patiënten met

ALS
EupALS(verkort) :

Internationale vereniging zonder winstoogmerkRechtsvorm :

(volledig adres)
Zetel : Kapucijnenvoer 33 Bus 1

3000 Leuven

OprichtingOnderwerp akte :

Bij akte verleden voor notaris Peter DRIESEN te Tienen op 28 juli 2017, geregistreerd te Leuven I op
10 augustus 2017, werd opgericht door:
1. De Vereniging Zonder Winstoogmerk “ALS LIGA BELGIE”, gevestigd te 3000 Leuven,
Kapucijnenvoer 33 bus 1, ondernemingsnummer 0455.335.321 RPR Leuven, opgericht onder de
naam “ALS-ZELFHULPGROEP BELGIE” bij akte bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 juni 1995 onder nummer 009897, waarvan de naam werd gewijzigd en de statuten
volledig herwerkt bij beslissing van de algemene vergadering de dato 10 oktober 2004,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2004 onder nummer
04153332, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de algemene
vergadering de dato 5 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 28 september 2015 onder nummer 15136943.
2. De stichting naar Nederlands Recht “Stichting ALS Nederland”, met zetel te ’s-Gravenhage,
Koninginnegracht 7, opgericht op 31 december 2004, met ondernemingsnummer 0677.905.284.
3. De vereniging naar Frans recht “Association pour la Recherche sur la Sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies du Motoneurone”, afgekort ARS, met zetel te 75011 Parijs,
avenue de la République 75, opgericht op 11 maart 1985, ondernemingsnummer  0677.905.977.
4. De vereniging naar Ijslands recht “Motor Neuron Disease Association of Iceland”, afgekort MND
Association of Iceland, met zetel te 105 Reykjavik, Sigtuni 42, opgericht op 20 februari 1993,
ondernemingsnummer 0672.938.884. 
5. De vereniging naar Italiaans recht “Italian Association Amyotrophic Lateral Sclerosis – a non profit
organization of social utility (Onlus)”, afgekort AISLA ONLUS, met zetel te Milaan, Via Ortles 22/4,
opgericht op 28 april 2012, met ondernemingsnummer 0672.939.874. 
Een Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk “Europese vereniging voor Professionals en
patiënten met ALS”, afgekort “EupALS”, met zetel te 3000 Leuven, Kapucijnenvoer 33 bus 1
(gerechtelijk arrondissement Leuven).
In het Engels wordt de vereniging gekend als: “European organization for Professionals and patients
with ALS.”
De vereniging zal worden opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de datum van
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.
STATUTEN
Doel
EupALS is een internationale vereniging zonder winstoogmerk die binnen Europa werkzaam is en die
de belangen van alle Europese patiënten met ALS behartigt.
Zij wil voor alle Europese patiënten met ALS gelijkaardige of evenwaardige rechten creëren alsook
een betere toegang bewerkstelligen met betrekking tot behandeling en medicijnen evenals tot
onderzoek en informatie omtrent dit onderzoek.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op:
     - Bereikbaarheid van en toegang tot behandeling en medicijnen;
     - Toegang tot informatie over nieuwe en lopende trials;
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     - Stimuleren van onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden/medicijnen;
     - Uitwisseling van informatie en samenwerking met Europese ALS-patiënten verenigingen.
De activiteiten die zij beoogt om deze doelen te bereiken zijn de volgende :
     - Uitwisseling van informatie en samenwerking met relevante Europese organisaties en instanties;
     - Representatie binnen relevante Europese organisaties (o.a. EMA, Eurordis, ECPC)
     - Organiseren van symposia, workshops etc.;
     - Verstrekken van informatie onder andere via de website van EupALS.
Zij mag contracten aangaan, roerend en onroerend goed aankopen, lenen of leasen, salarissen
uitbetalen aan bedienden en alle andere uitgaven doen die nodig zijn voor de werking van EupALS.
Voorgaande opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking
en niet ter beperking, zodat de Raad van Bestuur, dan wel het Dagelijks Bestuur alle handelingen
kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorgeschreven
maatschappelijk doel.
Zij heeft als hoofdbedrijvigheid niet het voeren van handel of nijverheid en streeft er niet naar haar
leden te verrijken, noch enig patrimoniaal vermogen aan haar leden uit te keren.
Lidmaatschap
A. EupALS is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden.
Het aantal leden is niet beperkt.
Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie.
Door lid te worden van EupALS treden de leden automatisch toe tot een eventueel huishoudelijk
reglement, hetwelk opgesteld en gewijzigd kan worden door de algemene vergadering bij besluit met
gewone meerderheid.
Een kopie van dit huishoudelijk reglement wordt aan ieder lid overhandigd, desgevallend na
vertaling.
B. De effectieve leden zijn :
a.   de ondertekenaars van onderhavige statuten;
b.   de personen (natuurlijke of rechtspersonen) die op voorstel van ten minste twee effectieve leden,
als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de algemene vergadering genomen met een
meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Van elk land kan maar 1 organisatie toetreden als effectief lid en dit is de nationale ALS-vereniging.
Deze vereniging moet voldoen aan 3 aspecten om toegelaten te kunnen worden:
- het informeren en ondersteunen van patiënten met ALS;
- de belangen verdedigen van patiënten omtrent kwaliteit van leven en onderzoek;
- het ondersteunen van onderzoek.
Effectieve leden hebben het recht om deel te nemen aan vergaderingen van EupALS met volledig
stemrecht. Ze onderschrijven de doelstellingen van de vereniging en zijn vrij van politieke,
commerciële of overheidsbindingen.
C. Elke persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de doelstellingen van EupALS ondersteunt, kan bij
de raad van bestuur een mondeling en/of schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te
worden.
De Raad van bestuur beslist discretionair of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als
toegetreden lid.
De Raad van Bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst of
teleconferentie na de aanvraag. Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet worden,
is geen beroep mogelijk.
De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. De kandidaat die niet werd
aangenomen, kan zich ten vroegste één jaar na de datum van de beslissing, opnieuw kandidaat
stellen.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten en/of in een eventueel
huishoudelijk reglement worden omschreven. Bij tegenstrijdigheid tussen het huishoudelijk reglement
en onderhavige statuten, hebben deze laatste voorrang.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering, doch zijn welkom om deze
bij te wonen mits zij dit minstens één week op voorhand melden bij de raad van bestuur en dit
aanvaard wordt door de raad van bestuur.
D. Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
Lidmaatschap kan ook opgezegd worden ingeval van activiteiten die nadelig of schadelijk zijn voor
EupALS of die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement zoals bepaald door de Raad van Bestuur.
De uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering mits een meerderheid van vier/vijfde van
de stemmen van de aanwezige leden of in geval van hoogdringendheid door het dagelijks bestuur na
elektronische stemronde.
Het betrokken lid moet minimum zestig dagen voor de bijeenkomst op de hoogte worden gebracht en
krijgt de kans om de getuigenissen te horen en zijn daden te verdedigen.
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Het lid heeft ook het recht om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Algemene
Vergadering. In dat geval moet de uitsluiting beslist worden met een drie vierde meerderheid van de
stemmen van de aanwezige leden.
Hernieuwing van een lidmaatschap na uitsluiting kan worden beslist door een daartoe
bijeengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur met een vier/vijfde meerderheid van de leden.
Zulke beslissing moet bevestigd worden door een vier/vijfde meerderheid van de aanwezige leden op
een daaropvolgende samenkomst van de Algemene Vergadering.
Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk
bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor
geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen
inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een
boedelbeschrijving vorderen.
De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de
titel van erelid van EupALS toekennen.
De algemene vergadering
A. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
B. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar
zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :
1.   de wijziging van de statuten;
2.   de benoeming en de afzetting van de (dagelijkse) bestuurders;
3.   desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4.   de kwijting aan de bestuurders van de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de
commissarissen;
5.   de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6.   de ontbinding van de vereniging;
7.   de uitsluiting van een lid;
8.   de omzetting van EupALS in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
9.   de goedkeuring van nieuwe effectieve leden;
10.  de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage
C. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, welke
vergadering de jaarvergadering wordt genoemd.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van EupALS worden
bijeengeroepen door een beslissing van de meerderheid van de raad van bestuur of op vraag van de
meerderheid van de effectieve leden van de Algemene Vergadering. Iedere vergadering wordt
gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.
Alle effectieve leden moeten op een buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd.
D. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief of per
e-mail.
De Algemene Vergadering dient niet plaats te vinden op de zetel van EupALS. De plaats zal vermeld
worden in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief voor elke vergadering dient voorzien te zijn van een voorlopige agenda en moet
minstens zes weken op voorhand worden verzonden.
Deze agenda wordt samengesteld door de voorzitter van de raad van bestuur, te samen met de
secretaris. Effectieve leden hebben het recht de raad van bestuur te verzoeken agendapunten op te
nemen, uiterlijk vier weken voor het doorgaan van de vergadering.
Agendapunten ingediend na deze periode worden niet op de agenda geplaatst, behoudens
hoogdringendheid of na andersluidend akkoord van de raad van bestuur, genomen met gewone
meerderheid.
De Algemene Vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over de punten die niet op de
agenda vermeld zijn, behalve wanneer alle effectieve leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn
en zij met eenparigheid akkoord gaan de agenda uit te breiden.
E. Ieder effectief lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een lasthebber die ook een effectief lid moet zijn van EupALS. Ieder
effectief lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.
De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen. Alle volmachten dienen
bij het begin van de vergadering aan de secretaris overhandigd te worden, en zij worden gehecht
aan de notulen van de algemene vergadering.
F. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
G. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht, met uitzondering
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van de voorzitter wiens stem dubbel telt ingeval van staking van stemmen.
Opdat een algemene vergadering rechtsgeldig kan plaatsvinden, dient minstens de helft + 1 van de
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke hieraan dient een tweede
algemene vergadering belegd te worden, dewelke ten vroegste 15 dagen later kan plaatsvinden. De
vermelde aanwezigheidsvereiste is alsdan niet meer van toepassing.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in
onderhavige statuten.
H. De Algemene Vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van EupALS of de
wijziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.
worden nageleefd.
I. De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en
worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel van
EupALS waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Het verslag van een vergadering moet binnen de vier weken naar alle leden worden verstuurd,
hetgeen kan geschieden op elektronische wijze.
Alle derden die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door
de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming,
ontslag of afzetting van een bestuurder.
De raad van bestuur
A. EupALS wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, te weten minstens
een voorzitter, penningmeester en secretaris, gekozen onder de effectieve leden door de algemene
vergadering.
De voorzitter evenals de overige bestuurders worden aangesteld voor een driemaal hernieuwbare
termijn van zes jaar.
Ieder effectief lid heeft recht te zetelen in het bestuur, maar dient vooraf zijn kandidatuur schriftelijk te
stellen en dit voor een opengestelde positie binnen de Raad van Bestuur.
Van ieder land dat lid is van EupALS, kan slechts één vertegenwoordiger deel van de raad van
bestuur uitmaken, tenzij deze beperking de minimumsamenstelling van de raad onmogelijk zou
maken.
Een bestuursfunctie houdt op door ontbinding van de vertegenwoordigde vereniging, ontslag,
afzetting of verstrijking van de termijn van het mandaat. Ingeval van een vacature tijdens een
mandaat, kan de Raad van Bestuur voorlopig een vervanger aanduiden die het mandaat van zijn
voorganger voltooit.
Leden van de raad van bestuur kunnen van de raad van bestuur geschorst of uitgesloten worden
door de raad van bestuur met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen (waarbij de stem
van de te schorsen of uit te sluiten bestuurder niet meetelt) bij wangedrag, misbruik van vertrouwen
of andere zwaarwichtige redenen. Deze beslissing zal op de eerstvolgende algemene vergadering
ter bevestiging, dan wel ter vernietiging, moeten voorgelegd worden.
De leden van de raad van bestuur kunnen ontslag nemen uit hun functie, tijdens de duurtijd ervan,
mits dit schriftelijk bekend te maken aan de raad van bestuur en mits een opzegtermijn van 6
maanden teneinde de werking van EupALS te garanderen.
Alle akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van bestuurders,
opgesteld overeenkomstig de wet, worden, met het oog op hun neerlegging in het dossier,
meegedeeld aan de griffie van de rechtbank van koophandel en worden, op kosten van de
vereniging, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
B. De raad van bestuur, handelend als een college, leidt de zaken van EupALS. Hij kan alle
rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het
doel van EupALS (op organisatorisch, financieel en administratief gebied), met uitzondering van de
handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.
Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegelaten beslissingen te nemen inzake giften en
legaten, gemaakt in het voordeel van EupALS en deze namens EupALS zuiver te aanvaarden, te
verwerpen, dan wel te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De Raad van Bestuur
heeft in navolging hiervan alle bevoegdheden om documenten en akten te tekenen in afhandeling
van deze giften en legaten en dit in de meest ruime zin van het woord. De raad van bestuur kan
hiervoor tevens een schriftelijke volmacht geven aan één van haar leden om dit alleen te
ondertekenen.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk
overdragen aan een van zijn leden en zelfs aan derden.
Alle akten die EupALS verbinden, worden in naam van EupALS geldig ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris gezamenlijk optredend. Deze moeten ten
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aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit van de Raad van Bestuur of van enige
machtiging.
C. De Raad van Bestuur moet minstens een maal per jaar bijeenkomen. Datum en plaats van
samenkomst worden bepaald door de Voorzitter, in overleg met de Raad van Bestuur.
De oproepingsbrief/mail voor elke vergadering dient voorzien te zijn van een voorlopige agenda en
moet minstens vier weken op voorhand worden verzonden.
Het verslag van een vergadering moet binnen de vier weken naar alle leden van de Raad van
Bestuur worden verstuurd, hetgeen kan geschieden op elektronische wijze. De beslissingen van alle
organen worden genotuleerd in een register, ondertekend door een bestuurder en bewaard door de
voorzitter die dit register ter beschikking van de leden houdt op de maatschappelijke zetel van
EupALS.
Een vergadering van de Raad van Bestuur kan aangevraagd worden door ieder lid van de Raad van
Bestuur mits kennisgeving aan de voorzitter en secretaris, en dit op ieder moment van het jaar,
indien het belang van EupALS dit vereist.
De Raad van Bestuur is gemachtigd om waar nodig regels op te stellen inzake zakelijke
aangelegenheden, op voorwaarde dat zij in overeenstemming zijn met zijn bevoegdheden en met
zijn Statuten.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste 60% van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de secretaris of door de
oudste der aanwezige bestuurders.
Leden van de Raad van Bestuur die niet kunnen aanwezig zijn, mogen zich bij de stemming laten
vertegenwoordigen door elk ander lid van de Raad van Bestuur - met een beperking van één
volmacht per aanwezig lid- op voorwaarde dat voor de vergadering een getekende volmacht
verstuurd wordt bij brief, fax, e-mail, … naar de maatschappelijke zetel.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens uitzondering opgenomen in deze statuten of de wet.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
Wanneer ten aanzien van één van de leden van de raad van bestuur een belangenconflict zou
rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming.
Hij zal dit voorafgaandelijk melden aan de overige leden van de vergadering die een ander persoon
dan de betrokken bestuurder zullen aanstellen om hem te vertegenwoordigen.
D. De Raad van Bestuur brengt elk jaar schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering.
Dit verslag dient ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering, waarin de bespreking van het
verslag op de agenda staat, naar alle leden te worden verstuurd.
De boekhouding voor inkomsten en uitgaven, voor het kopen en aanwerven van goederen voor
EupALS moet na afspraak steeds ter inzage beschikbaar zijn voor de leden.
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur, wordt
bekendgemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van
koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt.
Hieruit moet duidelijk blijken of de personen die EupALS vertegenwoordigen, deze ieder afzonderlijk,
gezamenlijk of als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Het Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van EupALS bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.
De voorzitter wordt aangeduid door de Algemene Vergadering, alle andere leden van het dagelijks
bestuur worden verkozen door en uit de Raad van Bestuur voor driemaal hernieuwbare termijn van
zes jaar voor de voorzitter en voor de andere functies.
De Voorzitter en de Secretaris kunnen nooit in hetzelfde jaar worden vervangen. Minstens één van
hen moet de voortzetting van de lopende activiteiten vrijwaren. De Voorzitter staat aan het hoofd van
EupALS en zit zowel de Algemene Vergaderingen als de vergaderingen van de Raad van Bestuur
voor.
De Secretaris treedt op in de hoedanigheid van Voorzitter in geval van afwezigheid van
laatstgenoemde.
De Penningmeester voert de taken van zijn functie uit volgens de instructies van de Raad van
Bestuur.
Het is het dagelijks bestuur in het bijzonder toegelaten beslissingen te nemen inzake giften en
legaten, gemaakt in het voordeel van EupALS en deze namens EupALS zuiver te aanvaarden, te
verwerpen, dan wel te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. De Raad van Bestuur
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- vervolgLuik B

Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aan het
Belgisch

Voor-
behouden

Staatsblad

MOD. 2.2

heeft in navolging hiervan alle bevoegdheden om documenten en akten te tekenen in afhandeling
van deze giften en legaten en dit in de meest ruime zin van het woord.
De Secretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de instructies van de Voorzitter en de Raad
van Bestuur inzake EupALS.
Specifieke taken kunnen aan bezoldigd personeel worden toegewezen. De eindverantwoordelijkheid
blijft echter bij het Dagelijks Bestuur.
Vertegenwoordiging
Alle documenten die EupALS binden dienen, behalve in geval van speciale volmachten, ondertekend
te worden door een van de leden van de Raad van Bestuur.
In rechtsgedingen wordt EupALS vertegenwoordigd door de Voorzitter of door een hiertoe door de
Raad van Bestuur aangeduide bestuurder, bijgestaan door een advocaat.
Ontbinding
De Raad van Bestuur bepaalt de wijze van ontbinding en vereffening van EupALS, tenzij de
Algemene Vergadering daar anders over beslist heeft. Eventuele overblijvende fondsen zullen
overgemaakt worden aan een Europese vereniging zonder winstoogmerk die het onderzoek naar
ALS steunt.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- Expeditie der akte
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