
             

  

  

Luik A : In alle gevallen in te vullen 

 

In te vullen door de griffie 
 
 
 

 

 
Luik B : Bekend te maken tekst in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
 

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 

Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting 

 

    

In hoofdletters invullen en  
bij  de eerste neerlegging 

 ter griffe voegen 

 Aanvraagformulier I  tot inschrijving (Luiken A en C) en  
    tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (Luik B) 

   

   Luik A    Identificatie 
   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 413.315.119  

  2°         Benaming :   
Vereniging Antwerpse clubs lagere afdeling  

              (voluit)   

    (verkort) : V.A.C.L.A 
   

   Evt. letterwoord :       

  3°      Rechtsvorm :   
VZW  

                  (voluit)  

  4°  Zetel : Brieleke 
   Nr : 18 Bus :      

   Postcode : 2160  Gemeente : Wommelgem 

   Land :        
   

   Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven 

Bij voorkeur het adres  
van de hoofdvestiging  

in België opgeven 

 
 Straat :       

  Nr :       Bus :       
  Postcode :       Gemeente :       

   

- Maak uw keuze -  
5°  Indien de oprichting het gevolg is van een  - maak keuze -, opgave van naam en        

iondernemingsnummer van de - maak keuze - vennootschappen 
    

 

   Benaming :       
   Ondernemingsnr :        

 

   Benaming :       
   Ondernemingsnr :        

 

   Benaming :       
   Ondernemingsnr :        

   

  
 De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.  
 Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen 

    

. 

   Benaming :       
  Dienst :       
  Naam :       Taal :  Nederlands 
 

 Straat :       
  Nr :       Bus :       BTW Nr. :       
  Postcode :      Gemeente :       

   

Enkele tips 
 a) De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. - b) Hij mag 

het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch Staatsblad 
voorbehouden zones. - c) Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend. 

         Ondernemingen 

   

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

Mod Word 11.1 



 

 

  Luik B        In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 

  na neerlegging ter griffie van de akte 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

Ondernemingsnr :  413.315.119 
 Benaming : 

 (voluit) : Vereniging Antwerpse clubs lagere afdeling 
 (verkort) : V.A.C.L.A. 
 

 Rechtsvorm : VZW 

 Zetel : Brieleke 18, 2160 Wommelgem 
 (volledig adres) 

Onderwerp akte : statutenwijziging, naamsverandering, benoemingen, ontslagen 

De Algemene Vergadering van V.A.C.L.A. beslist in haar vergadering van 17 november 2014 de statuten, 
bevattende artikel 1 tot en met artikel 31,  als onderstaand te wijzigen:  

 

Statuten 

 

Hoofdstuk 1: Benaming, zetel, doel en duur van de vereniging 

 

Art. 1 De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en wordt genoemd “Liga 
Amateurvoetbal Antwerpen” of afgekort “L.A.V.A”. 

 

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 2160 Wommelgem, Brieleke 18, gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen. 

 

Art. 3 De vereniging heeft tot doel: 

-de organisatie en de verspreiding van het voetbal in al zijn vormen; 

-de gemeenschappelijke belangen van de amateurclubs van de provincie Antwerpen te verdedigen, dit in   
het kader van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)  en 
rekening houdend met de rechtmatige belangen van de clubs van de andere afdelingen; 

-de onderlinge verstandhouding te bevorderen tussen bondsinstanties, clubs en scheidsrechters; 

-medewerking te verlenen in de breedste zin van het woord aan alle amateurclubs van de provincie 
Antwerpen en aan alle activiteiten die een identieke of gelijkaardige doelstelling als de hare nastreven; 

-in samenwerking met de provinciale scheidsrechterscommissie medewerking te verlenen aan de 
rekrutering, vorming, opleiding en begeleiding van scheidsrechters van de provincie Antwerpen; 

-alle voetbalproblemen zowel op provinciaal als op nationaal vlak te behandelen en meer in het bijzonder 
alle punten die voorkomen op de dagorde van de vergaderingen van de Vlaamse Studiecommissie en de 
Nationale Studiecommissie; 

-de kandidaat/kandidaten van de provincie aan te duiden welke zij steunt om een mandaat van lid van een 
verkozen instantie van de Voetbalfederatie Vlaanderen en/of  de Koninklijke Belgische Voetbalbond op te 
nemen; 

-de provinciale afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van de Voetbalfederatie Vlaanderen en de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond aan te duiden, indien zij hiertoe door de Provinciale Algemene Vergadering 
gemachtigd wordt. 

 

Art. 4 De vereniging kan, om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, alle handelingen en financiële 
verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met dit doel en zich op gelijk welke wijze, hetzij 
rechtstreeks, hetzij door inschrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhouding, unieverdrag of 
samensmeltingsovereenkomst interesseren in alle ondernemingen en verenigingen met een gelijkaardig of 
aanverwant doel. 

 

Art. 5 De vereniging zal geen standpunten innemen of zich mengen in zaken van partijpolitieke of 
godsdienstige aard. 

 

Art. 6 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

 

 

 

Griffie  

 

 
Voor-

behouden  
aan het 

Belgisch   

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
   bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening. 

Mod Word 11.1 



 

Hoofdstuk 2: De leden 

 

Art. 7 De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. 

De effectieve leden moeten aangesloten zijn bij de Voetbalfederatie Vlaanderen en dienen het lopend 
seizoen werkelijk tot het amateurvoetbal van de provincie Antwerpen te behoren. 

De toegetreden leden zijn de amateurclubs en de scheidsrechtersvriendenkringen, op erkende wijze 
aangesloten bij de Voetbalfederatie Vlaanderen en behorend tot de provincie Antwerpen, die zich wensen aan 
te sluiten. 

 

Art. 8 De effectieve leden worden jaarlijks door hun entiteit aangeduid, die de namen van haar kandidaten   
kenbaar maakt bij de secretaris voor 31 december. 

De effectieve leden zijn: 

-voor de amateurclubs van de provincie: drie vertegenwoordigers per gewest, te verkiezen binnen elk 
gewest; de autonome damesclubs die lid zijn van het gewest, zijn echter niet stemgerechtigd binnen het gewest 
om deze vertegenwoordigers aan te duiden 

-voor de autonome damesclubs en de damessecties van de gemengde amateurclubs van de provincie: 3 
vertegenwoordigers; 

-voor de provinciale jeugdopleiding van de provincie: 2 vertegenwoordigers, namelijk de coördinator van de 
provinciale jeugdopleiding en de coördinator van de VFV voor de provincie Antwerpen; 

-voor de scheidsrechters vriendenkringen van de provincie: 3 vertegenwoordigers; 

-voor de provinciale scheidsrechterscommissie: 3 vertegenwoordigers; 

-voor het provinciaal comité: 3 vertegenwoordigers; 

-voor de Voetbalfederatie Vlaanderen: die leden van de Raad van Bestuur die de amateurclubs van onze 
provincie vertegenwoordigen met een maximum van drie; 

-de bondsvoorzitter indien afgevaardigd door de amateurclubs van onze provincie. 

 

Art. 9 De hoedanigheid van effectief lid wordt voldoende bewezen door de neerlegging van de ledenlijst op 
het maatschappelijk adres van de vereniging. 

Indien in uitzonderlijke gevallen tijdens de loop van een werkingsjaar een effectief lid wegvalt, kan de 
betrokken entiteit waartoe dit lid behoort, voorzien in zijn vervanging mits akkoord van de Raad van Bestuur. 

 

Art. 10 Een effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging door een aangetekende brief te 
sturen naar de secretaris. 

Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad 
van Bestuur, met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde 
leden. 

Het punt van de uitsluiting zal op de dagorde vermeld moeten zijn en het betrokken lid zal vooraf gehoord 
worden door de Raad van Bestuur.  

Indien wordt besloten tot uitsluiting van het lid is artikel 12 tweede lid van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. 

 

Art. 11 De amateurvoetbalclubs en de scheidsrechtersvriendenkringen van de provincie Antwerpen die zich 
wensen aan te sluiten, worden toegetreden clubs genoemd. De verdere voorwaarden en modaliteiten van 
aansluiting worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 

De Raad van Bestuur kan clubs die willen toetreden, waarvan de statuten of het doel niet beantwoorden aan 
de doelstellingen van de vereniging, weigeren. 

De toegetreden clubs die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen of die de statuten of het 
huishoudelijk reglement overtreden, kunnen uitgesloten worden door de Algemene Vergadering, op voorstel van 
de Raad van Bestuur.  

Het punt van de uitsluiting zal op de dagorde vermeld moeten zijn en de betrokken club zal vooraf gehoord 
worden door de Raad van Bestuur.  

 

Art. 12 De effectieve leden dienen geen bijdrage te betalen. 

Door een beslissing van de Raad van Bestuur kan aan de toegetreden leden een jaarlijkse bijdrage 
gevraagd worden waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Dit bedrag kan niet meer 
bedragen dan 500 EUR. 

Bij niet-betaling van zijn bijdragen, voor een vooraf door de Raad van Bestuur bepaalde datum, wordt het lid 
geacht ontslag nemend te zijn. Zijn ontslag gaat dan in vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 

Art. 13 Een lid (zowel effectief als toegetreden) dat ontslag genomen heeft of uitgesloten werd, heeft niet het 
minste recht op het maatschappelijk bezit en kan geen enkele terugbetaling eisen van de bijdragen die zij 
gestort heeft, of van gelijk welk deel van het maatschappelijk bezit. 

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij de beëindiging van 
het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. … 

 

 

 



 

Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering 

 

Art. 14 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door één van 
beide ondervoorzitters.  

Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Het aantal volmachten per 
aanwezig effectief lid is beperkt tot twee. 

  

Art. 15 De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

-de wijziging van de statuten; 

-de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

-de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend ; 

-de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

-de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 

-de ontbinding van de vereniging; 

-de uitsluiting van een lid; 

-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

-alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 

Art. 16 De gewone Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de maand 
maart. 

Te allen tijde kan de Raad van Bestuur een Buitengewone  Algemene Vergadering bijeenroepen, indien de 
belangen van de vereniging dit vereisen. De Raad van Bestuur is hiertoe verplicht wanneer een vijfde van de 
leden zulks schriftelijk vraagt. 

 

Art. 17 Alle effectieve leden worden per gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering, minimum acht dagen voor het tijdstip waarop de Algemene Vergadering zal plaatsvinden. De 
uitnodiging vermeldt dag, plaats en uur. 

De oproeping bevat de dagorde, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Aan de dagorde wordt elk 
punt dat door minstens twee bestuurders of minstens 1/20ste van de effectieve leden aangebracht werd, 
toegevoegd. 

 

Art. 18 Alle effectieve leden beschikken over één stem. De toegetreden leden hebben geen stemrecht. De 
stemmen worden mondeling of schriftelijk uitgebracht. 

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden. 
Behoudens bijzondere bepalingen worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid der geldige 
stemmen. Om dit te bepalen worden de blanco en ongeldige stemmen van het aantal uitgebrachte stemmen 
afgetrokken. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

 

 

Hoofdstuk 4: De Raad van Bestuur 

 

Art. 19 De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens 10 bestuurders. Het aantal bestuurders dient 
steeds kleiner te zijn dan het aantal effectieve leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en 
zijn te allen tijde door deze afzetbaar. 

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende entiteiten: 

-de amateurclubs van de provincie: 1 vertegenwoordiger per gewest; 

-de autonome damesclubs en de damessecties van de gemengde  amateurclubs van de provincie: 1 
vertegenwoordiger; 

-de provinciale jeugdopleiding: de coördinator van de provinciale jeugdopleiding hetzij de coördinator van de 
VFV voor de provincie Antwerpen; 

-de scheidsrechters vriendenkringen: 1 vertegenwoordiger; 

-de provinciale scheidsrechterscommissie: 3 vertegenwoordigers; 

-het provinciaal comité: 3 vertegenwoordigers; 

-de Voetbalfederatie Vlaanderen: die leden van de Raad van Bestuur die de amateurclubs van onze 
provincie vertegenwoordigen met een maximum van drie. 

De Regional Manager van de provincie zetelt als waarnemer. 

 

Art. 20 De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens voorzitter is van de vereniging 
en twee ondervoorzitters. 

De Raad van Bestuur zal een secretaris en een penningmeester aanstellen, al dan niet leden van de Raad 
van Bestuur. Indien zij geen lid zijn van de Raad van Bestuur wonen zij de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur bij zonder stemrecht. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 



 

 

Art. 21 De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De helft van de bestuurders is 
telkens in de oneven jaren uittredend en herkiesbaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.  

De bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer: 

zij geen lid meer zijn van de club die deel uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 

-wanneer de club waarvan zij lid zijn geen deel meer uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 

-zij niet meer de steun genieten van de entiteit die zij vertegenwoordigen. 

 

Indien in de loop van de duur van een mandaat de uitoefening hiervan openvalt, voleindigt de bestuurder die 
benoemd wordt om in de openstaande plaats te voorzien, het mandaat van zijn voorganger. 

 

Art. 22 De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht inzake het beheren van de belangen van de 
vereniging. Alles wat door onderhavige statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering 
is voorbehouden, valt onder haar bevoegdheid. 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. 
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de 
voorzitter en een andere bestuurder.  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden 
niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de 
interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang. 

De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan door de Raad van Bestuur 
bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die, 
desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde pers(o)on(en) wordt precies 
afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te 
allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. 

 

Art. 23 De voorzitter of de secretaris roept de Raad van Bestuur samen. Op vraag van minstens drie leden 
van de Raad van Bestuur dient de Raad van Bestuur ook samengeroepen te worden. 

De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten 
door één van beide ondervoorzitters. 

 

Art. 24 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de gewone 
meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. De beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die 
de vergadering voorzit doorslaggevend. 

 

Art. 25 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging 
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord 
van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot 
schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een 
beraadslaging plaatsvond zoals, niet limitatief, per e-mail, video- of telefoonconferentie. 

 

Hoofdstuk 5: Rekeningen - Begrotingen - Commissarissen 

 

Art. 26Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt 31 december.  

Op het einde van ieder maatschappelijk jaar, zullen de boeken afgesloten worden en de Raad zal de 
eindafrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar opmaken. Hij onderwerpt ze aan 
de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering belast één of meerdere commissarissen met de financiële controle van de 
vereniging. Zij brengen jaarlijks verslag uit bij de Algemene Vergadering. 

Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd hun eventuele bezoldiging te bepalen en hen kwijting te 
verlenen. 

 

Hoofdstuk 6: Wijziging statuten - Ontbinding - Vereffening - Diverse bepalingen 

 

Art. 27 De onderhavige statuten kunnen enkel gewijzigd worden overeenkomstig de beschikkingen bij wet 
van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, art. 8. 

 

Art. 28 De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken, wanneer twee 
derde van haar leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt aan de vereiste niet 
voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een beslissing tot ontbinding kan enkel aangenomen worden met een 
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt twee vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun 
bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 



 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
   bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening 

Voor-
behouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad 

Na delging van het passief zal het batig saldo toegekend worden aan een vereniging met een gelijkaardig 
doel als onderhavige vereniging en waarvan de keuze zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de 
Raad van Bestuur van de Voetbalfederatie Vlaanderen. 

 

Art. 29 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vzw-wet van toepassing, de 
algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement primeren de bepalingen van 
de statuten. 

 

Art. 30 De vereniging verbindt er zich toe de statuten en het reglement van de Voetbalfederatie Vlaanderen 
en de Koninklijke Belgische Voetbalbond na te leven. Elke bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met 
het reglement van de Voetbalfederatie Vlaanderen en/of de Koninklijke Belgische Voetbalbond wordt ten 
aanzien van deze als nietig beschouwd. 

 

Art. 31 Na uitputting van alle graden van jurisdictie voorzien in de statuten, worden alle geschillen nopens 
beheer, ontstaan binnen de vereniging en resulterend uit de toepassing van de reglementering van de 
Voetbalfederatie Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond, beslecht door het Belgisch Arbitragehof 
voor de Sport. 

 

Art. 32 Werden op de algemene vergadering van 19 januari 2015 tot bestuurder benoemd: 

•Bart Timmermans   20-04-1971,  Meester Van der Borghtstraat 7B, 2223 Schriek 

•Dionysius Van Loo         02-01-1944,  Vest 38 2230, Herselt 

•Ferdinand Brems     06-03-1952,  Veldstraat 41 2430, Laakdal 

•Frank Van Brabant  30-03-1946,   Minnedreef 23 2920, Kalmthout 

•Franciscus Van Breda      22-04-1944   Meiboomlaan 59 2380, Ravels 

•Herman Geerts        14-01-1958,   Bredestraat 12 2580, Putte 

•Hilde Clessens        16-09-1976    IJzerstraat 16 2340, Beerse 

•Jean Keulemans     10-03-1945    Electriciteitsstraat 35, 2800 Mechelen 

•Jozef Bruynseels        20-05-1952    Van Asschestraat 5, 2160 Wommelgem 

•Jimmy Rubbens       27-03-1975   Boshovestraat 72 2100 Deurne 

•Jozef De Ryck             31-07-1954   Kolveniersvest 30, 2500 Lier 

•Julien De Keninck    07-.09-1951  Gevaerlaan 101, 2850 Boom 

•Karel Vanwesenbeeck 14-04-1955 Groeneweg 70, 2920 Kalmthout 

•Marc Van Craen      11-04-1977    Hagenbroeksesteenweg 51 2500 Lier 

•Robert Devos          23-02-1950    Pothoekstraat 121 Bus 11, 2060 Antwerpen 

•Theresia Meisters    04-06-1957    Cardijnlaan 68 E, 2200 Herentals 

•Victor Van Alstein   04-07-1945    Akkerwindestraat 19/1, 2050 Antwerpen 

•Walter Nees            21-09-1958   Broekmansstraat 115 A, 2221 Booischot 

•Willy Neefs             18-04-1965     Kapellebaan 80, 2811 Leest 

 

Voornoemde bestuurders hebben op de Raad van Bestuur van 19 januari 2015 onder elkaar aangesteld als: 

        •Voorzitter:             Jozef De Ryck 

        •Ondervoorzitter:    Franciscus Van Breda 

        •Ondervoorzitter:    Frank Van Brabant 

        •Secretaris:             Ferdinand Brems 

        •Penningmeester:  Jozef Bruynseels 

 

De duur van de mandaten wordt aangeduid zoals voorgeschreven in art. 21. 

• Voor twee jaar: 

Theresia Meisters, Jean Keulemans, Robert Devos, Ferdinand Brems, Willy Neefs, Dionysius Van Loo, 
Frank Van Brabant, Franciscus Van Breda, Walter Nees 

• Voor vier jaar: 

Victor Van Alstein, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, Jozef De Ryck, Herman 
Geerts, Julien De Keninck, Jimmy Rubbens, Jozef Bruynseels, Hilde Clessens 

 

Ontslag aanvaard van: 

•Isidoor Coppe, 27.06.1939 Vierselbaan 5, 2240 Zandhoven 

•Herman Peeters 17.04.1942 Beemdestraat 2, 2840 Terhagen 

•Jan Van Raak 14.09.1963 Hegge 102, 2381 Ravels 

 

De voorzitter:       De secretaris: 

Jozef De Ryck       Ferdinand Brems 



 
 

   Vermeldingen voor de griffie 
   

 
 
 

 

 Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van 

 Ondernemingsnummer : 

         Op 

 
    Zegel van de rechtbank   Visum van de griffier 

 

Luik C :  Enkel in te vullen 
bij oprichting 

  Luik C          Bijkomende gegevens in te vullen  

 bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 
 

  

Zoveel Luiken C toevoegen 
als nodig 

 1° Bedrag van het maatschappelijk kapitaal (minimumbedrag voor de coöperatieve 
vennootschappen of de beleggingsvennootschappen) 

   Munt :       Bedrag :       

  2° Datum oprichtingsakte :       

  3° Verstrijken van de duur (enkel voor vennootschappen met beperkte duur) :       

 
 4° Bestuur en vertegenwoordiging   ( + vermelding vast vertegenwoordiger van de 

 rechtspersoon + wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) : 
(*)  

Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor niet-

verblijfhouders  
of ondernemingsnummer voor 

rechtspersonen. 
(**) 

Kiezen: 
- Bestuurder 
- Zaakvoerder 
- Vast vertegenwoordiger 
rechtspersoon 

- Lid van de toezichtsraad  
- Lid van de directieraad 
- Lid Directiecomité 
- Vereffenaar 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid (**) 

                     

                  

                  

                       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  5° Dagelijks bestuur (Enkel voor rechtspersonen met handelsdoel) 
(*)  

 Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor niet-

verblijfhouders  
of ondernemingsnummer voor 

rechtspersonen  
(**) 

Kiezen: 
- Persoon belast met dagelijks 
bestuur 

- Gedelegeerd bestuurder 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid (**) 

                     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  6° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

  7° Gewone jaarvergadering :       

- Maak uw keuze - 
 Ondergetekende,       handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf 

volledig en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te      , op       

           (Handtekening) 

 
  

 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 
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