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ln te vullen door de grlffle
Aant€l Bladziiden luik B Blz(n)
i r Gratis bekendmakiag
Iarlef vennootechap :

'.; Op6"61tnt r, : Wijziging
farleÍ verenlglng, stlchtlng en organlsme :

') Oprichting {)Wïziging

Bus:

Federale Overheidsdienst
Justltle

Wanneer er geen zetêl in
BE is, het adÍosvan het

biikantoor in 8E opgeven

Luik A:
Lr.rlk B :

Lulk C :

lnschrijvlng {Lulken A en C} en bekendmaking in de bljlagen biJ het
Belgisch staatsblad {Luik B}

ldentiÍicatie Rechtspersoon (situatle vóór eventuele wilztgtng)

1' Ondsrnemingsnummer : 0451,189.263 r* niet invuilen bij oprichting

2" Naam : Koninklijke Landense Sportvereniging Afd. Zwemmen

30 Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

Zetel(s) of bijkantoor :

Straat: Walshoutemstraat Nr. : 14

Postcode: 3401 Gemeente: Walshoutem

Land : België

40+

{') schrappen
wat niet past

$ S' lndien de oprichting het gevolg is van een fusielsplitsing (*) opgave van naam en' ondernemingsnumrnervandegefusioneerde/gesplitste(*)rechtspersonen

Naam:
. Ondememingsnr:

Naam:
Ondememingsnr:

Naam:
Ondernemingsnr :

FACTUUR : Publlcatlekosten dlenen vooralgaandelllk garageld te ward€n vla overschrllvlng oÍ ehequs.

i X Factuur naar zetel RP I nnO", facturatieadres (hieronder invullen)

Facturatielaal : Nederlands

, Naam:

{Eventuele)dienst :

(Eventuele) geadresseerde :

Straat:

Nr: Bus: BTW Nr.: BE

Postcode : Gemeente:

E-mail : secretaris.lsvz@outlook.be

lnstructles voor
Luik B

a) De tekst vrrordt op een leesbare wiize getypt of gedrukt zonder schnapping noch verbetering.
b, Hij mag het voorgedrukte kader niet ovemchrijden, noch sban op de voor de griffies of het fulgisdt

Staatsbl ad voorbehouden zones.
c) Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.
d) De hoofding moet volledig ingevuld worden.
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045'l .189.263

Kon in kl ijke Landense Sportverenigi n g AÍd. Zwem men

KLSVZ

Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

Walshoutemstraat 14, 3401 Walshoutem

I I OnAerwerp at<te : ONTSLAG(NEMINGEN)*** BENOEMING(EN)*** WIJZIGING(EN)

i-STATUTEN***VERPLAATslNGMAATScHAPPELlJKEZETEL

De Algemene Vergadering van Koninklijke Landense Sportvereniging Afd. Zwemmen vzw'

bijeengekom en op 1211212020 inlanden, beraadslagend en beslissend overeenkomstig haar

statuten,
heeft het ontslag aanvaard van volgende bestuurder:

- Tim Stiers, Walshoutemstraat 14, 3401 Walshoutem, geboren te Leuven op 1710411980

En heeft volgende personen tot nieuwe bestuurders benoemd:

- Veroniek Motmans, Gippershovenstraat 34, 3800 Zepperen, geboren te Hasselt op

0810711977

- Nancy Vanthienen, Nccrwindenstraat 38, 3400 Landen, geboren te Tienen op l4l0ll1984

- Karolien Dumon, Hekstraat 23, 3890 Gingelom, geboren te Leuven op 2611111980

- Hilr1e Tutenel, Pastorijstraat 12,3401Waasmont, geboren te Lubbeek op 1210811914

- George Holmer, Donkerstraat 24,3400 Neerwinden, geboren te op 16/1111975

- Freclrik Vanlaere, Dr. Vloebergstraat 5, 3401 Walshoutem, geboren te op lll07ll972

Daarnaast heeft de Algemene Vergadering ook beslist om nieuwe statuten goed te keuren

die de voorgaande integraal zullen vervangen:

Koninklijke Landcnse Sportvereniging Afd' Zwemmen vzw

Dr, Vloebergstraat 5

3401 Walshoutem

STATUTEN

I. DE VERENIGING

l)L-vot(i,-l iif iitr:llttil)l:í!iri,r' lty! .l.tÍ1/it r: ^,,r', Ji.Ífkln le ,..lrltllli:llÍ,'írfi.ijlrltfll

ÀCirl0rl,ianl i.l.r.rrr:rrrrlr.rrrrjlrr!r'ri r; :.i.;r,{,1'r:',r,i), ,1.11r;,',:'rlr,,iltIrrr l,i{,i':i! rrÍl': 
J
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Artikel 1. Naam

1 De vereniging wordt'Koninklijke Landense Sportvereniging Afd. Zwemrnen vzw' genoemd,

r afgekort'KLSVZ'.

: Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

, b.i"urn, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande

VoÍl oort rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging

. zonder winstoogmerk" of door de afl<orting "vzw" , samen met volgende gegevens: de

: nauwkeurige aanduiding van de zetelvande rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het

i woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van

I de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van
:

de rechtspersoon,

i ettit 
"t 

2. Zetel
;

i De zetel van de vzw is gevestigd te 34}|Walshoutem, Dr. Vloebergstraat 5, gelegen in het

:

Vlaams Gewest.

Het Bestuur is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde

taalgebied.

:

: Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden

:

gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming

van de vereisten voor een statuten'trijziging.
l

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw
,

, Dr u"* stelt zich tot belangeloos doel:

' De vereniging heeft als doel bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke

opvoeding in het algemeen en de beoefening van de zwemsport in het bijzonder. De

vereniging wil de zwemsport in al zijn aspecten promoten en dit zowel individueel als in

r ploegverband met oompetitief of recreatief karakter.

I

: Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarÍnee de vzw haar doelstellingen

verwezenlijkt, zijn onder meer:

Het organiseÍen van zwemlessen voor kinderen en volwassenen - Het organiseren van

Op de laatsts blz, van Luik B verínelden : Voorkanl : NAanr en hocdani0heid v;rn de inslÍunr60lerende notaÍis. hetzij tan de perso(oln(en)

bevoegrl de rechtspersoolr lerl aanzien'van rlerden te vartegen\'/oqrdigan

Achtgrkanl ; Naam en hêndlekening (dit geldt niel voor aklen,/an het type'Mededolingen").
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I lessen !il/atefgewenning - Het organiseren van trainingen en het deelnemen aan

; wedstrijden met een competitieteam - Het organiseren van zulemwedstrijden - Het

I organiseren van zwemstages - Het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door

, derden die de promotie van de zwemsport rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

I Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks

i bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van coÍrmerciële en

winstgevende activiteiten \Maarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd

voor de verwezenlijking van haar doel'

Zij magrechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren ofbezorgen

l

. aan de oprichters, de leden, de bestuurders ofenig andere persoon behalve voor het in de

i statuten bepaald belangeloos doel. Elke vemichting in strijd met dit verbod is nietig'

Artikel4. Duur van de vzw

;

, De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

: II. LIDMAATSCHAP
i

r Artikel 5. Leden en toegetreden leden

In de vzw zijner gewone leden (hierna'leden') en toegetreden leden.

, a.t*et 6. Aantal leden

Er zijn minstens 3 leden.

Artikel T. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid,

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:

, Iedere natuurlijke ofrechtspersoon, die de doelstellingen van de vereninging actief

I ondersteunt kan zich kanditdaat stellen als lid van de vereniging, Hiervoor dient de

; kandidaat lid, met name trainer, lesgever, sympathisant, vrijwilliger of ouder van een

minderjarig lid te zijn.

Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het Bestuur,

Het Besturu beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar

eerstvolgende vergadering.Deze beslissing moet altijd gemotiveerd worden. Tegen deze

Op de laatste btz. van Lgilts ve[Ín€lden : Voorkant . Naanr en hoedanighsi(i \,irn dèinslrunl€nlerende notaÍis, h€lzii vande perso(o]n{Qn).

hcvoegd ds. rechlsper:cnn len aanrierr von derden te v6rlegÈn\,JooÍdigen

Achtqrkaal I Naanr r-:rr handtekenrng (dit geldt niet yooÍ aklen 'zarr het type -Mededelingen-)'
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: beslissing is beroep mogelijk.

i ,q,rc net Bestuur de toelating van een kandidaat-lid weigert, kan dit kandidaat-lid slechts

.

: een nieuwe aanvraag indienen na minstens I jaat na de eerste aanwaag.

i Artikel 8. Rechten en plichten van leden

: Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.

i Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum

I en het uur van de raadpleging van het register overeenkotnen. Dit register kan niet worden

i

; verplaatst.

Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WW vastgelegd zijn.

: Artikel g. Lidmaatschapsbijdrage van leden
I

i D" bd.n moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

:

I Artikel 10. Ontslagneming van leden

i Bm nA kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw door dat ontslag per e-mail bekend te

' maken aan het Bestuur.

i Or, Uoo, de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair

l

, minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn

een vervanger is gevonden.

r Artikel 11. Schorsing van leden

:

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het

i lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt

: over de beëindiging van het lidmaatschap.

i Attit rl 12. Uitsluiting van leden

i Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder

:

i besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van

I minstens ll5 vande leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

voorgeschreven voor een statutenw ijziging.

I De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter

'

; van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden

Op ds laatste bla, van Luik B vermelden . Voorkgnt : Naam en hoedanighead van de inslrunrenteÍende notaíis, h€tzij van da per6o(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon len aanzien,ran derden te vÈÍlegenwooÍdig€n

Achtgrkant : Naanr eo handtekenang {dit geldt nret voeí akten'ran hel type -l,4eeledelingen").
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gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

; De stemming over het beëindigen van het lidrnaatschap van een lid is geheim,

:

I Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

'

. Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een

; overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.

i Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

i Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het

I

; lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij

: ontbinding van de vzw, enz.

i Artikel 14, Aansluiting van toegetreden leden
l

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon oforganisatie die de doelstellingen van de vzw

: ondersteunt,kanzich kandidaat stellen als toegetreden lid.

: De voorwaarden om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten zijn de volgende:

i De toegetreden leden zijn alle leden die bij de club zijn aangesloten, in welke

:

I hoedanigheid ook (hetzij als sportbeoefenaar, hetzij als niet-sportbeoefenaar) en die

; verplicht nominatief aangegeven en verzekerd moeten worden bij deYZF vzw.

i Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

i Zoa\s bepaald in artikel l5 zal elk zwemmend toegetrede lid jaarlijks een bijdrage

, moeten betalen, nl. het lidgeld.

Een kandidaat-toegetreden lid dient schriftelijk een aanvraag in bij het Bestuur.

: Het Bestuur beslist autonoom of een kandid aal al dan niet wordt aanvaard als toegetreden
i

i tid. O"r" beslissing moet gemotiveerd,worden.

i t"g.n deze beslissing is beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van een

kandidaattoegetreden lid weigert, kan dit kandidaat-toegetreden lid slechts een nieuwe
' aanvraag

i indi"n"n na minstens I jaar na de vorige aanvraag.
i

I ettit"t 15. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden

omschreven.

Op de laalste blz. van L-uik B vermelden . Voorkanl ; Naanr en hoe{tani{.ihsi(l van de inslÍunrentaÍend€ noti}íis, hetzij van de perso(o)n(en}

bevosgd ds íechtspersoon lgn aanzion.ran derden le vÉrlegonï/oordig$n

Achlorksol ; Naanr en handtekening (dit geldt niat voor akten van hel typê "Mededolingen").
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De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door

het Bestuur en die maximum 1000 euro per jaar bedraagt.

Artikel 16, Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijnlhaar ontslag via

mail bekend te maken aan het Bestuur. Het lidgeld zalnietteruggevord kunnen worden

tenzij het bestuur in uitzonderlijke gevallen anders beslist,

Daarnaast lvordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende

omstandigheden:

Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden

lid te worden in de vzw

'Wanneer 
een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een

schriftelijke aanmaning.

Artikel 17. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door hot

Bestuur. Het bestuur zal deze beslissing motiveren volgens de bepalingen van het intern

reglement.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij

overlijden.

Het lidgeld zalníet teruggevord kunnen worden.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, bij diens afivezigheid door de

ondervoorzitter van het Bestuur, bij diens afwezigheid door een ander lid van het Bestuur.

Artikel 19. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering

uitgeoefend:

1. De wijziging van de statuten

Op de laatst€ bla yan Luik B vermelden : Voorkanl r Naam en hoedanigh€id van d€ instrunrenler€nde notaris, hstzii van ds psrso(o)n{on}

bsvoegd de rechtspeísoon len aanzien van derden te v€rt€ganwooÍdig€n

Achterkant : Naanr en handtêkening (dit geldt nisl vooÍ akten van hot type -Mededelingen').
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, De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele

i bezoldiging

:

2.

De benoeming en de afzelting van de commissarissen en het bepalen van diens

, eventuele bezoldiging

i:.

De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval,

het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen

4.

5. De goedkeuring van dejaarrekening en van de begroting

6. De ontbinding van de vereniging

7. De uitsluiting van een lid

De omzetting van de VZW in een IVZW, een coóperatieve vennootschap erkend als

sociale onderneming of in een erkende coóperatieve vennootschap sociale

onderneming

8.

9. Om een'inbreng om niet'van een algemeenheid te doen of te aanvaarden

10. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 20. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit

binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar'
I

: Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de

i

i gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer ten minstens ll5 van de leden het

'vraagt.

Artikel 21. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

i

, De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.

, In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. De

l

Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer l/5 van de leden van de

i;ilvcegd d€.: Í{iclltspers.ti:f lrjr) a3rr:itri ','3r! (i(rr(len te verlÈgen\'.'ooÍdigÈn

AchlÊrkant ; flaanl crr hrrnrllehenrng (clil gcklt rríel voor okten !.,itrl hel type -Mededelingen 
).
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vereniging het vragen.

I

, Het Bestuur of, in voorkomend geval, de comtnissaris, roept de Algemene Vergadering

1 bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene

Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek, tenzij de

statuten anders bepalen.

r De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene

: Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e-rnail op het

: adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een

: ontwerp van agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld

en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene

Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste ll20 vande leden onderlekend voorstel wordt op de agenda gebracht,

: Het moet uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur

bezorgd worden.

Artikel 22. Aanwezigheidsquorum op de Algetnene Vergadering

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of

, ,r"rt"g.n*oordigde leden, behalve wanneer het WW of deze statuten het anders bepalen'

: Bij volgende beslissing moet minste ns 213 van de leden aanwezig of vertegenwoordigrl

zrJn|

: r Wijziging aan de statuten

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig

j 
of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan

geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal

i. :. aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen

i volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

i,
i ettit 

"t 
23. Verloop van de Algemene Vergadering

I

i:r:rc}t:3rí Íltt ír:tlllsi)a.rs.:.,r i{:l: ir3'r/r{}r).,';t!1 (lt:rílÊrll tê veltPgÊnvoordiqQn

Achlgrks]]t : l,ta<]ílj {r!t hêr),11{,l,ie;r;rrq (iiit !cl(ji ni*i !co.:lkten'/an het tyi}e 'Nededolingen 
).
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De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, voorafoftijdens de

,

; vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de

;

; agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te

: antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade

i kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane

vertrouwelij kheidsclausules.

In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden,

I vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband

houden met de agendapunten tryaarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de

veÍeniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde

*"*ru.n, of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn

: beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij

heeft het recht ter Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met de

; vervulling van zijn taak.

: De bestuurders en de commissaris kunnen huu antwoord op verschillende vragen over

hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 24. Sternming op de Algemene Vergadering

i Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.

, t"d"n die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden

I vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 2 volmachten dragen,

. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanv,rezige

of vertegenwoordigde leden, behalve waaï het WW of de statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend

:..'nJn.
l

r Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 213 van de aanwezige of

veftegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer

worden meegerekend:

i

r Wijziging aan de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voork€nl : Naam en hoedaniuheid von de inslÍ\inlont€íetrdo notaÍis, h€tzii van de perso(o)n(en)

be\,oog(t Co rcl:htsfrÍjr:ioa!r lc!) irtn;,ir11 '.'írrr derdrtr lc. vÍrÍlcgctr'.Toordigeír

AS"h!-S-r!ên! : Naanr c{'l hendtoLer)in!l í(jil $íjldt ilr.r.i voor oktLlI raíl het tyí.re li4erledelin[lerl )-
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Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos

doel van de vereniging, is zíj alleen dan aangenomen, wanneer zij 415 van de uitgebrachte

stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden

meegerekend.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraagvan2l3 van

de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Besluiten van de algemene vergadering kunnen bij eenparig schriftelUk akkoord van de

leden genomen worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per

e-mail, video- of telefoonconferentie of andere communicatiemiddel.

Artikel 25. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard

wordt op de maatschappelijke zelelvandevzw.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte

gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie

van de originele verslagen van de algemene vergaderingen,

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de

Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

: Artikel 26. Samenstelling van het Bestuursorgaan

I De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al

: dan niet leden van de vzw.

i

. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid

i van stemmen van de aanwezigeof vertegenwoordigde leden voor onbepaalde duur.

: Bestuurders zijn oneindig keer herbenoembaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, De kosten die zij maken in het kader

van de uitoefening van hun besflrursmandaat worden op voorlegging van de nodige

, bewijsstukken vergoed.

Artikel 27. Coóptatie van bestuurders

OÍ, de laalste blz. van l--t!! B vernreldon . Voorkarrl : Naanr erl hoodanillhei(i v;rrr de iÍrslÍun)enteren(le notaris, heizij van de peÍso(oln(en)

bevoegd (le rechlspersoon ler) ditt)eisn.rirn <lenlon ie v6rlegeilwoordagen

Achlerkanl : Naarrr ,rn handtek€ning (dil geldt niel voor aklen van het type -Medsdelingen")
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: Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijnmandaat, hebben

:

; de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coópteren.

; De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoópteerde

, bestuurder bevestigen, Bij bevestiging volbrengt de gecoópteerde bestuurder het mandaat

;..i, van ziin voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, Bij gebrek aan

i bevestiging eindigt het mandaat van de gecoópteerde bestuurder na afloop van de

; Algemene Vergadering, zonder dat dit aÍbreuk doet aan de regelmatigheid van de

samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

I

: Artikel 28. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intem bestuur te verrichten die nodig of

r dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van

I de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene

; Vergadering exclusief bevoegd is.

:

; Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg

en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die

i taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn

, openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de

, b"ttokk"n bestuurder(s) in het gedrang.

I

i Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere

:

i derden niet-bestuurders, zonder daÍ deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

i het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

| 0ll0ll20l8Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oorcleelt.

l

: Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijnmelhet tilW of
i

: de statuten, Het intern reglement en elke wijziging daalan worden aan de leden
l

: meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32WYY.De recentste versie van het intern

, reglement ligt steeds ler inzageop de zetel van de vzw. Indien het Bestuur het intern

reglement wijzigt, is ze verplicht dit in de agenda en in de notulen van het Bestuur op te

nemen,

Op de laalste blz. van Luik I verm€lden : Voorkanl ; Naam en hoedanighei(l van de inslÍunrenterende notaÍis, h€tzij van de peíso(oln(en)
bevoegd (rs Íechlspeígoou ten aanu ien van derden le voÍt€genwoordigsn

Achtgrkad : NaaÍlt en handtekening (dit getdt niet'roor aklen'ran het typo -À4edsdetingsn").
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Artikel 29. Exteme vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij vertegenwoordigt devzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college,

wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één bestuurder,

De vefiegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene

Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van

de vzw bij de aan- of verkoop van offoerende goederen van de vzw erVof de vestiging van

een hypotheek., Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan

derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de

interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang,

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevohnachtigden

van de vzw aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een

reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw

binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk

zíjn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 30. Bekendrnakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te

vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging

in het verenigingsdossier ter griff,re van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een

uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken Ínoet in ieder geval

blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk,

gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Afiikel 3l. Vergaderingen van het Bestuur

Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van

een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

Artikel 32. Aanwezigheidsquomtn en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste ll2 van de

Voorkanl ll;rilrr, ()ír 1ro{l(l;jrri;irij,ij '.,.,rÍl rtr) !rsiÍr,r1}0nlqrIrl(iaj llol;rIi:;, i]t)l;lij '.';rn (le perso(rt]íl{et]}

i:i'v,.;rrgrj.ii: rsr,llisir.'i:;or;l lr':ri.l;!r)i:,{)il ,'irl) d(:r!lrr:l ltl !tÍlr:rgi:ll',f()írÍillli}!l

A-S-htejtaD! , llaafi i:rt ir.,)rrjt(:\êí'irll idrl 0È1,:jt r)ra'l '.'na,t aktli) \,,in h!.t lyí)e'l'1írde{ielingen').

Op do la?rtslr,r b1:r ',,arr 1-rtik.B vcÍnrí:rltlrt!r
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bestuurders aanwezig is op de vergadering.

De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone rneerderheid van stemÍlen

; van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de

I

i bestuurder die de vergadering voorzit. de doorslaggevende stem.

: Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

genomen woÍden, Dit houdt in el[< geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail,

I video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel'

I

Artikel 33. Verslag van het Bestuur

r Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de

maatschappelijke zetel van de vzw.

' Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen,
''

, De verslagen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter

i

en de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 34. Tegenstrijdig belang

: Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet

; uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of

I onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang

van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders

:
ii voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van

i

i dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het

bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze

: beslissing te delegeren.

'

r De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van

I het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband

a

, Wunn"er de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een

belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de venichting aan de Algemene
:

i Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verriclrting

i , goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren'

or:vocglct de rcchlspers0tn ton Jan:t;{,.x,,'an ít{rídcn l.r'/orlcgÈnr\'oaí(ll0et]

Achtqfkant : Naanr .rn hanctlekenirrg (dit Oel.jl niel voor aklcn'ratr hrit type -Nlededelingen'').
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Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking

hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de

zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 35. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van

rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering,

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer

voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de

statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van

het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, rnoet hij in functie blijven totdat de Algemene

Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

: Het mandaat van eon bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze

. bestuurder,

Artikel 36. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene

; Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
I

stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

. V, UBT DAGELIJKS BESTUUR

' Artik"l 37. Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder

rciken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en

de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille

: van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

I 
Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van

de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een ofmeer personen.

lic,,,O{:g(1 ir íi-.i:llls'pcli;rl:ril lÊÍ-r.lirn:1rt11 '.3rr derrltn le,/ilÍltg,llr,'rQordi$(lÍ1

Achtelkênl : Naanr ri,r handleke!1ir1ll {dit geldt niel voqr aklen vaí} het type -[,ledBdelingen 
).
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j Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen als college handelen, zowel wat

, het intern dagelijks bestuur als de externe verlegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks

bestuur betreft.

; De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het
'

l

I Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de

, vertegenwoordiging van de vzw inhet kader van het dagelijks bestuur bij transacties die

. 150 euro te boven gaan,Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
I

i nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving eÍvan brengt wel de inteme

I

i aansprakelijkheid van de betrokken vertegen"voordigers in het gedrang.

: Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

I

Artikel 3 8. Bekendmakingsvereisten Dagelijks Besfuur

' De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun arnbtsbeëindiging

, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de
i

Ondememingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken
:

en ofde personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder

afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

: VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

: Rttlt"t 39. Aansprakelijkheid van bestuurders

:

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzienvan de

vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk

. voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht, Dit geldt ook tegenover derden

: voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel

:

, slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de

: .urg" bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in

dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

i

r Aangezien het beshrursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de

beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

i:i'r('ti;<! i!r,a í(r(lllt5;:i ::;(r1)r' li::r..i.r'r,tLrIir,'itn tJr:rCq;r iC ijrílr)gr-artilOOÍ(llga:rl

À9uglLa-l! llaê:;r rn h;rrrotoi,,(r:i,:iiJ ríjil e':fi:J! nir{ !oo.:}kt{-1i \.nn hel l,/pc .LlerJ*{jelin$en 
)
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, Wat fouten betreft waaraan zij geendeel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun

:

; aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal

; bestuursorg aan.Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt

opgenomen in de notulen.
I' 

Dezeaansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit

l

, uit het WW of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de

schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelenXX.22í enXX221 van het Wetboek

, uan .conomisch recht is beperkt tot de in art,2:57 van het WW opgenomen bedragen'

' VII. BOEKHOUDING

, Artikel40. Boekjaar

: Het boekjaar van de vzw begint op 0l/09 en eindigt op 3ll08'

Artit"t 41. Boekhouding

i

; oe boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het ww en de

betreffende uitvoeringsbesluiten.

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter

goedkeuring vooï aan de jaarlijkse Algemene Vergadering'

' *udu, het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorga ande jaat, spreekt

r de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders' Dit gebeurt bij

I afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de v/are

toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave

, in d";uu.t.kening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen

I betreft, wanneeÍ deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping'

' De.laaffekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene

, Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor

.': 
zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank

, overeenkomstig het ww en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

' ,qrtikel 42. Toezichtdoor een commissaris

Zolangde vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criteria van'kleine

op de laatsta btz. van td!,B vefmelden . voorkant : Naam ell hoeditniuhoi(Í vaít de ioslÍunrenterende n()tÍiÍis, h€lzii van de perso(oin(en)

bcvoegd (tc re(:hlsÍ)ersocn lcn aanzien 'ran clarclen te verlogsnwooÍdig€n

Achterkant : Naan) en handlakcning {dit geidt íllel vooÍ akten'/an hel type "f,tedodslingen }.
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vzwt zoals omschreven in art.3:47 $2 ïVVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een

: commissaris te benoemen.

:

Zodra de vzw wel meef dan één van de criteria overschrijdt, moelze één of meer

:

I commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de

jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de v/et en van de statuten en van

de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoeurd onder de leden van het

I

Instituut van bedrijfsrevisoren voor een termijn van onbepaalde duur. De Algemene

.

: Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over

, O. t*i.lting van de commissaris,

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

i artit 
"t 

43. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden,

. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de

I

ontbinding van de vz% voorgelegd door het Bestuur of door minstens Il5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw,

: Íno€t minstens 213 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene

Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere

meerderheid van minstens 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot

; ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld

in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken'

Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110$2 WW. Wanneer één van

I deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering

2 vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij "vz* in vereffening" is

'

overeenkomstig het WW.
:

bevcrelqcl (le Íecllis!)irrsar:)i :ri!r atonliorl ,.'rn C(,Íitel lc vcílegerlvooÍdi9en

AChtqrkanl ; l.laarlr qn hnndtek\.orn9 (<jit gelrll rrrÍ:t voor akten'ran hfll type -l"lecle<!elingen').



Voor-
behouden

aan hst
Belglsch

stáÊtsblàd

Op de laalste blz. van Luik B vermelden

Hod POF l10l

Een vzw in vereffeningmaghaar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden

bepaald in art.2:II7 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 44. Bestemming van het vermogen van de vz 
^t 

na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de

vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het

i bestemd aan een vereniging of stichting mst een gelijkaardig belangeloos doel'
:

: Artikel 45. Bekendmakingsvereisten

:

, Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming
I

i

i en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de

I

: bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de

I Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

i

j overeenkornstig het WW en haar uitvoeringsbesluiten.

i

; Artikel46. Slot

;

i Voot alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het

, Wetboet van Vennootschappen en Verenigingen ('WW') en de (toekomstige)

l

' 
uitvoeringsbesluiten van toepassing.

i Karolien Dumon
i voorzitter

Voorkf,nl : Naam en hosdani$heid v€n de instÍumsnl€rend€ notaris. h€tzii van de peÍso(o)n(en)

b€voegd de rechtspersoon ten aanzi€n'ran d€rden le vsrlagenwooÍdigsn

Achterkant : Naam en handtekening (tlit geldt niel voor akten van hol lype 'Mededelingen")'



m
FEderala Overheidsdienst

iurriltle

lbd:FOF tqtl

llVljzig]ng van de inschrljving in KFO

ldentificatie

lnvullen

Mst ultzondorlng van
het ondernêmings-

nqmmer en de huldige
naam {2" aD.diênt ln

h€t vEll6dlge formulloÍ
sl€ch{s de te wljzlgen

rubllsk tê word€n
ingevultl

B$voodreur hetadre
van het bflksntoor
ln Bolgló opgêvên

(') Schmppen wat
nlet past

1'@:045í.189.263
2" a| F{uidlce naam

(voluCI : Koninklijke.Landense Sportvereniging' Afd. Zwemmen

b) NleHws naarn

(volul$:

{afgekort):
Evt. lettenroord :

3" Esehls,tlgFo
(voluit)

4'Zg&[
Stnaat : Dr. Vloebergstraat

Nr: 5. tsus:

Fostcode : 3401 Germente : Walshoutem

Land: België

Straet:
ldr:

Fostcode:

Bus

Genreente

lxlaanr :

Ondernemingonr:

Naarn:

Onderneroingsnr :

Nasrn:

Or'der,mer,ningsnr :

ilílH Formulier I gebruiken



llod PDF '19.0í

Federale Overheidsdienst
Justltie

Zoveel Luiken C loev@gen

(1 ) Oe lstlsr B of E kiszon naa.gelang h€t e€n bsn@nring (B) oí bèóindiging (É)
van de Íunctio bslÍqít
VooÍ allo naluuílijke psísonen h€t Ri,ksÍ€gisteÍnuolilloÍ, Bls-íeOrsleÍnumtrreí
woí nl€t-v6óliifhoudeÍs oí ondeÍnonllngsnummeí vooÍ íêchlspeÍsonen

zaakvoordsr
vqsle voÍlegamoordigar Íochtspe6oon
iláalsveruargêndê vastê voítesanwoídigoí Íêchtspersooil
lid van do Toozióhtslaád
lid ván de Directièraad
lid van hst Oirectiocstlé
v6têíênaaí

. wl(oliik va.togenw@Ídiger
(4) Dalunl waarop de benoemlng of beêindiging vao de Íunctie ingaat

(5) Kiezen:

- poEsn belast mt dag€lrikE bosluuÍ
. ggdologsBrd bestuuÍdsr
- v@Í do OFP, dê uitvoering van het algomeon beleid van h€t organismo

1" Bedrag van het maatschappelijk kapitaal (minimumbedraq voor
de beleggingsvennootschappen) (in voorkomend geval)

Munt: Bedrag :

2" Datum oprichtingsakte:

3' Verstrijken van de dUUl (enret voor rechtspèÍsonen met baperkte duur) I

4' Bestuur, vertegenwoordiging en vereffening (in voorkomend
geval + vermelding vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon + wettelijk vertegenwoordi ger bi.ikantoor) :

Nummer (2) Naam en voornaam of naam en rechtsvorm Hoedanioheid (3) Datum (4)(1

E
E
E
B
tr

77070807293 Veroniek Motmans

84011423846 Nancy Vanthienen

80í12633461 Karolien Dumon

74081204838 Hilde Tutenel

75111634155 George Holmer

5' Dagel$ks bestuurvan rechtspersonen :

Nummer {2) Naam en voornaam of naam en rechtsvorm

Ondergetekende, Karolien Dumon

bestuurder, v
en naar waarheid is opgemaakt.

handelend als d@cr,

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Hoedaniqheid (5)

12t1212020

1211212020

1211212020

1211212020

1211212020

Datum (4)(1)

Schrappen
wat niet past

op 2011

(
212020

Vermeldingen voor de grifÍle

lngeschreven ter griffie van de ondernemingsrechtbank van

ngsnummer

Op

Zegel van de rechtbank Visum van de griffier

E

E

E

E

B E

B E

B E

B E

B E

(6) ln voorkomend geval

rêchtspersonên
Enkel voor

6o Boekjaar {einddatum : DD / MM)
7o Jaarvergadering (6) :

8o Datum vrijwillige ontbinding (6) :

9n Datum sluiting verefÍening (6) :

10" Naam register:

31/08

1 1" Email-adres
ldentificatienummer
12" Website (6):

,i . " i .. r r,:,
-':..:-..'-)i'.:i' : I

i.: :::. . .. ,i

Gedaan te, 3400 - Landen

(H

verklaart dat deze opgaaf volledig



Federale Overheidsdienst
Justitie

C loev&q{in ills n0{irq

(1) D€ lsttsr B oÍ E ki,rz€n oaargelang hst con b.:noenrinq {A} oÍ lrecindioirg (Ë}
van dê íunctio bolr€ít

(2) Vooí alle natuuílijks poGooen het RiiksÍ€{tist€ÍnunrllÈr. Bis'r.lgisle(trr,rtrÍrí
voor niot.veólijíhouders oí ondcíncolingsnunxDcr eooÍ tcchlspÈrsonen

(3) Kisen:
- bo6tuuíd€í
- zaakvogíd€r
- v€sle voílegenwoordigêr ÍechtspeFoof,
. plaalsvêrván0Êf,ds vaslê vêílê0enwsídig6r Íêchtspersooi
- lid v8n de ToÉzichlgrÊad
- lid wo do Oirectis€ad

lid van h€t DIr€c0ecoínltó
v6íoíen6ór
mttolijk v€rt€gónw@rdiger

Dalum waaíop (le benoenrirl$ of beêiodiging Yan de ítJnctio it!gaat

Kiezen:
po6mn behsl mt dagslitks bsstuuí
gsdolsgesíd beslurídqÍ
voor de OFP, dq uitvg€Íing v€n hst algom€en beleid vàn hel organismo

5" Dagelijks bestuur van rechtspersonen :

Nu.mmer (2) Naam en voornaam of naam en rechlsvorm

, Karolien Dumon

bestuurder, v
en naar waarheid is opgemaakt.

Gedaan te, 3400 - Landen op 2011212020

l,lod PDF l$.ot

Hoedanioheid (5) Datum (4)

handelend als diru@er,
verklaart dat deze opgaaÍ volledig

Bijkomende gegevens

1" Bedrag van het maatschappelijk kapitaal (minimumbedras
de beleggingsvennootschappen) (in voorkomend geval)

Munt: Bedrag:

2" Datum oprichtingsakte:

3" Verstr'rjken van de duur (enxet voor rochrspêÍsonan met beper*teduur) I

4" Bsstuur, vertegenwoordiging en vereffening (in voorkomend
geval + vermelding vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon + wettelijk vertregenwoordiger bijkantoor) :

l'.laam en voornaam of naam en rechtsvorm Hoedanigheid (3) , Datum (4)
i

Fredrik Vanlaere Bestuurder | 1211212020

Tim Stiers Bestuurder 1211212020

!t. __.,

(1

Br
Nummer (2)

72071135996

80041714979

(1)

tr

-\i
Op

Ondernsmingsnummer I

Vermeldingen voor de griffle

'1 
", ij:1, 'líj?i}

Visum u"n 
1"ig,tifl,ll:

í)

Zegel van {è rechtbank
't

L/'
v..,,,/:,1;lrri". .

ter griffie van de ondememirlqqsreghlbank

E

B E

B E

B E

E

B E

B E

B E

B E

6o Boekjaar {einddatum : DD / MM) ; 31/08
7' Jaarvergadering (6) :

8" Datum vrijwillige ontbinding (6) :

9o Datum sluiting vereffening (6):

10" Naam register: ldentificatienummer

(6) ln voorkomend geval

Enkel voor
Íechtspsísonên 12'Website11' Email-adres

(Ft ning)


