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Bevoegdheden, organisatie en werking van de vzw B.O.S.( A.R.BR.E.) 
 

Informatie bedoel in artikel 6 § 1, 1 ° van het gezamenlijk Decreet en Ordonnantie 
van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. 
 
 

 
1. De competenties van de vzw B.O.S.   

 
De vereniging heeft als sociaal doel het onthaal, ondersteuning en begeleiding van kinderen van 0 tot 
3 jaar met het oog op de socialisatie van het kind en zijn persoonlijke ontwikkeling. 
In deze context kan zij in het bijzonder een onthaalouderopvangdienst ontwikkelen, zichzelf vormen 
tot inrichtende macht voor babyconsultaties, coördineren of samenwerken bij alle andere 
activiteiten die verband houden met de vroege kinderjaren en de organisatie van activiteiten van de 
dienst voor het Jonge Kind van de stad Brussel ondersteunen. 
 
 

2. De organisatie en de werking  
 
De vzw bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau 
 

 

Raad van Bestuur 

Algemene Vergadering  

Gedelegeerd bestuurder  
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De Algemene vergadering is als volgt samengesteld : 

- De schepen van het Jonge Kind van de Stad Brussel ;  
- De Directeur-generaal van het departement Demografie van de Stad Brussel; 
- De directeur van de dienst van het Jonge Kind van de Stad Brussel;  
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad benoemd volgens het principe van evenredige 

vertegenwoordiging van de politieke stromingen die in deze raad vertegenwoordigd zijn; 
 
Kunnen eveneens lid zijn van de Algemene vergadering : 

- Twee vertegenwoordigers van de Dienst van het Jonge Kind van de Stad Brussel ; 
- Een vertegenwoordiger van het OCMW ; 
- Drie vertegenwoordigers van verenigingen actief in het domein van het Jonge Kind; 
- Alle andere natuurlijke of rechtspersoon die bekwaam is op het gebied van het Jonge Kind en 

een positieve bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de verenigingen. 
 
De Algemene Vergadering, die minstens eenmaal per jaar bijeenkomt, is verantwoordelijk voor de 
volgende gebieden : 

- Wijzigingen van de statuten  
- Benoeming en ontslag van leden  
- Benoeming en ontslag van de accountant (s), alsmede de vereffenaar (s) ; 
- Toelating van nieuwe leden ;  
- Uitsluiting van leden; 
- Jaarlijkse goedkeuring van het budget en de rekeningen; 
- Kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in geval van vrijwillige ontbinding, aan de 

vereffenaars; 
- Goedkeuring van het huishoudelijk reglement en diens wijzigingen ;  
- Beslissing om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen een lid van de vereniging, 

elke administrateur, elke accountant, elke persoon die gemachtigd is om de vereniging te 
vertegenwoordigen of elke vertegenwoordiger aangewezen door de algemene vergadering 

- Uitspraak van de vrijwillige ontbinding van de vereniging of de omvorming ervan tot een 
vennootschap met sociaal oogmerk 
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De Algemene vergadering is momenteel samengesteld uit de volgende personen: 
 

NAAM VOORNAAM FUNCTIE 

Pinxteren Arnaud 
Schepen van de dienst 

van het Jonge Kind 
NKubiri Kambaza Directeur generaal 
Bautier Valérie Directrice 

Benghallam Amal Gemeenteraadslid 
Papadopoulos Anastasia Gemeenteraadslid  

Nouwen Eva Gemeenteraadslid 
Lokuli Isabelle  Gemeenteraadslid 

Moussaoui Fatima Gemeenteraadslid 
Arijs catherine Ambtenaar 

Symoens Luc Ambtenaar 
 
 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit: 
  

- De schepen van de dienst van het Jonge Kind van de Stad Brussel;  
- De Directeur-generaal van het departement Demografie van de Stad Brussel; 
- De directeur van de dienst van het Jonge Kind van de Stad Brussel;  
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad benoemd volgens het principe van evenredige 

vertegenwoordiging van de politieke stromingen die in deze raad vertegenwoordigd zijn; 
- Maximum 4 aangewezen leden benoemd door de daarin opgenomen Algemen Vergadering. 

 
De raad van bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vereniging dit vereisen. 
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De Raad van Bestuur is momenteel samengesteld uit de volgende personen 
 
NAAM VOORNAAM FUNCTIE 

Pinxteren Arnaud 
Schepen van de Dienst van het 

Jonge Kind 
NKubiri Kambaza Directeur generaal 
Bautier Valérie Directrice 

Benghallam Amal Gemeenteraadslid 
Papadopoulos Anastasia Gemeenteraadslid 

Nouwen Eva Gemeenteraadslid 
Lokuli Isabelle Gemeenteraadslid 

Moussaoui Fatima Gemeenteraadslid 
Arijs Catherine Gedelegeerd Bestuurder 

 
De raad van bestuur duidt onder zijn leden een bureau aan waaraan hij het dagelijkse bestuur van de 
vereniging delegeert. Het bestuur bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de penningmeester, de 
secretaris en de algemeen directeur en een administrateur die de oppositie van de gemeenteraad 
vertegenwoordigt. 
 
Het bureau is momenteel samengesteld uit de volgende personen : 
 

NAAM VOORNAAM FUNCTIE 
Pinxteren Arnaud President 
Benghallam Amal Secretaris 
Bautier Valérie Schatbewaarder 
Moussaoui Fatima Gemeenteraadslid 

Arijs catherine 
Gedelegeerd 
bestuurder 
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