
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 : 417.659.927  

  2°  Benaming 

    (voluit) : Vlaamse Schaatsunie 

  
  (verkort) : VLSU 

   

   Evt. letterwoord :       

  3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk  

    Andere :       

 
 
4°  Zetel :  Melkouwensteenweg 

    Nr : 4 Bus :      

    Postcode : 2590 Gemeente : Berlaar 

    Land : België  

   

   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 :       
   Nr :       Bus :       Ond. Nr. :     .   .    
   Postcode :      Gemeente :       

   

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 : 417.659.927 

 Benaming :  

 (voluit) : Vlaamse Schaatsunie 
 

 (verkort) : VLSU 

 Rechtsvorm : vzw 

 Zetel : Melkouwensteenweg 4, 2590 Berlaar 

 

Onderwerp akte : Statutenwijziging  

 

De Algemene Vergadering VLSU, geldig samengesteld en beschikkend over de nodige aantallen inzake 
aanwezigheden en stemrechten, heeft op de Algemene Vergadering van 26 juni 2021 met algemeenheid van 
stemmen besloten volgende artikelen van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst : 

 

Art. 22. Geldige beslissingen 

Behoudens in die gevallen waar door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten 
bijzondere meerderheden vereist zijn, kunnen geldige beslissingen enkel genomen worden indien minstens de 
helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en een absolute meerderheid 
van alle stemgerechtigde leden, afwezigen, blanco stemmen en onthoudingen inbegrepen, de motie steunt.   

Op aanvraag van één lid wordt een beslissing genomen per geheime stemming. Voor stemmingen welke 
een persoon aangaan wordt altijd de geheime stemming toegepast.  

De besluiten binden al de leden, ook als zij tegenstemden, of niet. 

 

Art. 26. Duur van het mandaat 

Het Bestuur wordt telkens op de statutaire Algemene Vergadering in het jaar van de Olympische 
Winterspelen verkozen en door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun 
opdracht eindigt bij de sluiting van de statutaire Algemene Vergadering.  

Bestuurders zijn herbenoembaar. Een bestuurslid oefent evenwel hoogstens twee opeenvolgende volledige 
mandaten dezelfde functie uit. 

Indien een bestuurslid tijdens het mandaat wordt vervangen, geldt de benoeming van de vervanger slechts 
voor de resterende periode van het betreffende mandaat.   

 

Art. 27.  

Het Bestuur kiest binnen zijn eigen rangen de functies  van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester, en eventuele andere die in functie van de noden specifiek toegewezen moeten worden.  

Voor elke bestuursfunctie geldt dat de functie voor hoogstens twee opeenvolgende mandaten door 
eenzelfde bestuurslid wordt uitgeoefend. 

De taken van voorzitter en vice-voorzitter kunnen niet worden uitgeoefend door bestuurders voorgedragen 
vanuit dezelfde Sporttakcommissie.  

Een bestuursfunctie is onverenigbaar met : 

- een functie binnen de Disciplinaire Commissie 

- een functie binnen de Commissie Gezond en Ethisch Sporten 

- een functie als werknemer van de vereniging 

- een functie als directeur (bvb Directeur Topsport) 

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-generaal en penningmeester bekleden bij voorkeur niet hetzelfde 
ambt binnen de nationale bonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

Art. 31. Raden en commissies 

Het Bestuur kan, voor de goede werking van de vereniging, alle nodige raden, commissies en werkgroepen  
oprichten. Bevoegdheden, werking en samenstelling hiervan worden beschreven in het Intern Reglement.  

Binnen de grenzen van de vereniging kunnen echter geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die 
een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering of door het Bestuur 
vastgelegde beleid. 

 

Art. 38. 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 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 voor het Bestuur besluit neemt. De verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig 
belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuur die de beslissing moet nemen. Het 
is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. 

De verklaring en toelichting wordt tevens opgenomen in een register van belangenconflicten. 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over 
deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover.  

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, 
of indien het Bestuur wil overgaan tot een commerciële transactie met een derde partij waarmee een bestuurder 
een relatie heeft van commerciële of familiale aard, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene 
Vergadering voorgelegd. Ingeval de Algemene Vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het 
Bestuur ze uitvoeren. 

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op 
gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt 
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.  

 

Maria Bouwens, 

Secretaris-generaal 
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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, Maria Bouwens handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te Berlaar, op 28/06/2021 

           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 


