
 
 
 
 
 
Engagementsverklaring lidmaatschap VZW OSJOSMA 

 
(Deze verklaring is een effectief onderdeel van de procedure tot toetreding tot VZW OSJOSMA. Door deze 
verklaring te ondertekenen verklaart de betrokkene ze te onderschrijven.) 
 

 
1. VZW OSJOSMA is een vereniging naar Belgisch recht die erkend is onder het nummer 

0822 899 795 en waarvan de statuten en de wijzigingen consulteerbaar zijn via de 
geëigende kanalen (overheid, eigen website, bij de voorzitter van de Raad van Bestuur). 
VZW OSJOSMA werkt volgens zijn statuten en wordt bestuurd conform die statuten. 

2. OSJOSMA Orphelinat is een rechtspersoon naar Haïtiaans recht erkend door de overheid 
via de controlerende instantie IBESR. 
OSJOSMA Orphelinat werkt conform de Haïtiaanse wetgeving en de interne statuten. De 
directie wordt gevormd door een directiecomité voorgezeten door de algemeen directeur. 
De directie neemt besluiten conform de statuten van OSJOSMA Orphelinat. 

3. VZW OSJOSMA en OSJOSMA Orphelinat hebben geen juridische binding. Beiden werken 
autonoom. De organen van VZW OSJOSMA en het directiecomité van OSJOSMA 
Orphelinat betonen wederzijds respect voor elkaar door zich te onthouden van 
inmenging in elkaars werkzaamheden en beslissingen. OSJOSMA Orphelinat geeft op 
natuurlijke wijze verantwoording voor de financiële en andere middelen die ter 
beschikking worden gesteld door VZW OSJOSMA. VZW OSJOSMA erkent dat zij door het 
ter beschikking stellen van financiële middelen, adviezen of andere steun, van welke 
aard ook geen rechten kan uitoefenen in het bestuur van OSJOSMA Orphelinat. VZW 
OSJOSMA erkent de autonomie van het directiecomité van OSJOSMA Orphelinat. 

4. Leden van VZW OSJOSMA, van welke categorie ook, zullen zich bij een bezoek 
(werkbezoek of ander bezoek) aan OSJOSMA Orphelinat als gast opstellen, hun verblijf 
financieel vergoeden zoals bepaald door het directiecomité van OSJOSMA Orphelinat en 
zich onthouden van rechtstreekse inmenging in het bestuur in de ruimste zin. 
Werkbezoeken worden steeds voorafgaand gemeld aan de afgevaardigd bestuurder van 
VZW OSJOSMA en aan hem gerapporteerd: na afloop wordt hem een schriftelijk rapport 
bezorgd. Het toestaan van een bezoek (van om het even wie), is de 
verantwoordelijkheid van het directiecomité van OSJOSMA Orphelinat. 

5. Leden van OSJOSMA hebben het recht om binnen de schoot van de organen van VZW 
OSJOSMA adviezen te formuleren en te bespreken. Het komt aan de afgevaardigde 
bestuurder toe om die te communiceren aan het directiecomité van OSJOSMA 
Orphelinat. Daartoe kan hij ook een derde schriftelijk mandateren. 

 
 
 
 
Datum: 
 
Naam:      Handtekening: 

VZW OSJOSMA 
0822 899 795 

Molenweg 102 
B-3660 Opglabbeek 
+32 495 51 03 96 
info@osjosma.be 
www.osjosma.be 
bank: IBAN: BE89 8335 6977 0485 
          BICC: GKCCBEBB 


