MOD 2.2

Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting

Blz(n)

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik A

Niet invullen bij oprichting

Aantal Bladzijden

O Tarief Oprichting
O Tarief Wijziging
O Gratis bekendmaking

Federale Overheidsdienst
Justitie

In hoofdletters invullen
en bij de eerste neerlegging
ter griffie voegen

In te vullen door de griffie

Identificatie

1° Ondernemingsnummer : 897.851.596
2° Benaming
(voluit) : FELIS BELGICA
(verkort) :
Evt. letterwoord :
3° Rechtsvorm

: Vereniging zonder Winstoogmerk

Andere :
4° Zetel :

BREISEMSTRAAT

Nr : 78
Bus :
Postcode : 3300 Gemeente : TIENEN
Land : BELGIÊ
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 :

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 :

Enkele tips

Nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

Ond. Nr. :

.

.

- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.
- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch
Staatsblad voorbehouden zones.
- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.

MOD 2.2

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Griffie
Ondernemingsnr : 897.851.596
Benaming :
(voluit) :

FELIS BELGICA

(verkort) :

FBE

Rechtsvorm : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Zetel : BREISEMSTRAAT 78 3300 TIENEN
Onderwerp akte : MEDEDELING
Beslist op de algemene vergadering van 14 januari 2012 het ontslag van:
- Tony Coppens, Beemdstraat 27, 2500 Lier
- Werner Dehenin, Opperstraat 94, 3850 Nieuwerkerken
- Rita Wuyts, Halensebaan 144 C, 3460 Bekkevoort
- Georges Wieczorek, Wijngaardstraat 27, 2500 Lier
Beslist te aanvaarden en benoemen als
voorzitter: Maurice Reynaers, Breisemstraat 78, 3300 Tienen
secretaris: Joeri Vanrusselt, Diestsestraat 35 bus 3, 3270 Scherpenheuvel
penningmeester: Dinora Torreborre, Nieuwpoortsesteenweg 306, 8400 Oostende
ondervoorzitter: Frederik Vervaet, Salinusstraat 8, 8560 Moorsele
showmanager: Rudi Van Biesen, Lange Ypermanstraat 8, 2060 Antwerpen
(get.) Maurice Reynaers
voorzitter
(get.) Joeri Vanrusselt
secretaris

laatste
Luik
B vermelden
: Recto
: Naam
hoedanigheid
instrumenterende
notaris,
hetzij
perso(o)n(en)
OpOp
de de
laatste
blz.blz.
vanvan
Luik
B vermelden
: Recto
: Naam
en en
hoedanigheid
vanvan
de de
instrumenterende
notaris,
hetzij
vanvan
de de
perso(o)n(en)
bevoegd
de
vereniging,
stichting
of
organisme
ten
aanzien
van
derden
te
vertegenwoordigen
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso
: Naam
handtekening
Verso
: Naam
en en
handtekening.

MOD 2.2

Vermeldingen voor de griffie
Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van
Federale Overheidsdienst
Justitie

Ondernemingsnummer :
Op
Zegel van de rechtbank

Luik C

Visum van de griffier

Bijkomende gegevens in te vullen
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon

1° Datum oprichtingsakte :
2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :
3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)
Nummer (*)

(*) Voor alle
natuurlijke personen
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor
niet-verblijfhouders
of ondernemingsnummer
voor rechtspersonen

Naam en voornaam

Hoedanigheid

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**)
Nummer (*)

Naam en voornaam

Hoedanigheid

(**) Voor de OFP, de
uitvoering van het algemeen
beleid van het organisme

5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :

Ondergetekende,
handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te

, op
(Handtekening)

