
MOD 2.2 
 

    In te vullen door de griffie 
 
 
 

 

   

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 

    

In hoofdletters invullen  
en bij de eerste neerlegging 

 ter griffie voegen 

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

   

 
  

 Luik A  Identificatie 
   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 0410.942.577  

  2°  Benaming 

    (voluit) : VLAAMSE VOLKSKUNSTBEWEGING 

  
  (verkort) : VVKB 

   

  
 Evt. letterwoord :       

  
3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk 

    Andere :       

 
 
4°  Zetel :  FRANS HALSVEST 

    Nr : 8 Bus :      

    Postcode : 2800 Gemeente : MECHELEN 

    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 :       

   

  
 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 : VLAAMSE VOLKSKUNSTBEWEGING VZW 

 
  Dienst :       

   Naam :       Taal :  Nederlands 
 
  Straat : PIJNBOOMSTRAAT 

 
  Nr : 30 Bus :       Ond. Nr. : 0410.942.577 

   Postcode : 2800 Gemeente : MECHELEN 
   

Enkele tips 
  

-  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. 
 

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn,,,   SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeennn   

   

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

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

  na neerlegging van de akte ter griffie 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

   

 Ondernemingsnr : 0410.942.577 

 Benaming :  

 (voluit) : VLAAMSE VOLKSKUNSTBEWEGING 
 

 (verkort) : VVKB 

 Rechtsvorm : VZW 

 Zetel : FRANS HALSVEST 88, 2800 MECHELEN 

Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN wijziging maatschappelijke zetel en 
samenstelling van het bestuur 

Deze publicatie betreft de wijziging van de maatschappelijke zetel, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad 2013-09-10 / 0138788. De wijziging werd door de leden van de Algemene Vergadering van 
de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw op de statutaire algemene vergadering van 13 maart 2014 unaniem 
goedgekeurd. 

 

Benaming, zetel, gerechtelijk arrondissement, doel, duur 

Artikel 2: De zetel der vereniging is gevestigd in Vlaanderen, 2800 Mechelen, Pijnboomstraat 30 en 
resorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. 

 

 

 

Akte van vernieuwing van het mandaat van bestuurder. 

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Volkskunstbeweging, samen in Statutaire 
Algemene Vergadering in Dendermonde op 13 maart 2014, hebben voor een termijn van vier jaar het mandaat 
van volgende bestuurders hernieuwd: 

 

Voorzitter: Theo Smet, Beukenhofstraat 52/101 – 8570 Vichte, geboren op 15-02-1950 in Merksem. 

Ondervoorzitter: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 – 1700 Dilbeek, geboren op 26-07-1947 in Ukkel. 

Secretaris: Lieven Stubbe, Pijnboomstraat 30 – 2800 Mechelen, geboren op 25-03-1962 in Wilrijk. 

Assistent-secretaris: André Couvreur, Van Hovestraat 13 - 2140 Borgerhout, geboren op 27-07-1947 in 
Avekapelle. 

Penningmeester: André Dewitte, Molenstraat 27 – 2870 Puurs, geboren op 11-04-1947 in Puurs. 

Bestuursleden: Jeanne Vandenbussche, Reygaerdijkstraat 28 – 8630 Veurne, geboren op 02-11-1952 in 
Veurne. 

Godelieve Tratsaert, Sint-Amandsesteenweg 165 – 2880 Bornem, geboren op 02-04-1964 in Mortsel. 

Pieter De Backere, Kemmelstraat 66 – 8956 Kemmel, geboren op 17-08-1972 in Kortrijk. 

 

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Volkskunstbeweging, samen in Statutaire 
Algemene Vergadering in Dendermonde op 13 maart 2014, hebben voor een termijn van vier jaar het mandaat 
van volgende bestuurders benoemd: 

Koen Denduyver, Watervallestraat 27 – 8480 Bekegem, geboren op 26-12-1974 in Oostende 

Danny Van den Brande, Kardinaal Cardijnplein 12 – 2930 Brasschaat, geboren op 31-07-1964 in Wilrijk. 

 

Aan volgende personen wordt bevoegdheid verleend om verbintenissen aan te gaan in naam van de 
vereniging: 

Theo Smet als voorzitter; 

André Dewitte als penningmeester; 

Jeanne Vandenbussche als bestuurslid; 

Lieven Stubbe als secretaris; 

André Couvreur als assistent-secretaris. 

Voor het uitvoeren van bankverrichtingen tot een maximumbedrag van 125 euro is de handtekening van één 
van deze personen vereist. Vanaf 125 euro zijn twee handtekeningen noodzakelijk. 

 

 

 

 

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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening. 
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Luik B - Vervolg 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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 

 Verso :  Naam en handtekening 

Voor echt verklaard 

 

 

 

de secretaris       de voorzitter 

Lieven Stubbe       Theo Smet 
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   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          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) 

(*) Voor alle  

natuurlijke personen  
het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders  
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen 

 
 

(**) Voor de OFP, de 

uitvoering van het algemeen 
beleid van het organisme 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

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

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

  5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

   
 

 Ondergetekende, Lieven Stubbe handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te Mechelen, op 12-05-2013 

           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 


