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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 op richting

In te vullen door de griffie
Blz(n)

Aantal Bladzijden
Tari ef Oprichting

Federale Overheidsdienst

Justitie

Tari ef Wijziging
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
Identificatie

Niet invullen bij oprichting

1° Ondememingsnummer : 459.353.990
2° Benaming
(voluit) : MUSHING BELGIUM
(verkort)
Evt. letterwoord :
3° Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk
Andere :

4 ° Zetel :

Tommestraat

Nr : 152
Bus :
Postcode : 3040 Gemeente : Huldenberg
Land : BELGIË
Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven
Straat :

Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging
in België opgeven

Nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hie ro nder in te vullen
Benaming :
Dienst :
Naam :

Taal: Nederlands

Straat :
Nr:
Postcode :

Enkele tips

-

Bus :

Ond. Nr. :

Gemeente

De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbete ring.

- 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 be • - • de • - rsonen worden ondertekend.
.3_•.r^ .._v ,^u

MOD 2.2

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

Neergelegd tergriffie dt^
Rechtbank van Koophandel
te L euven, de
3 ^ J AN, 2012
DE GRIFFIER,

459.353.990

MUSHING BELGIUM
V.Z.W.
Tommestraat 152, 3040 Huldenberg
Wijziging Raad van Bestuur - Statutenwijziging
Op de Algemene vergadering van Mushing Belgium v.z.w. , gehouden op 13 november 2010 te B- 3530
Helchteren, Pamparange , geldig samengesteld volgens de oprichtingsstatuten , werden volgende wijzigingen
doorgevoerd :
a. Ontslag leden Raad van Bestuur.
- Voorzitter : BOSSELOO Tim, Tommestraat 152 , B-3040 Ottenburg , geboren op 27/04/62 te Etterbeek
Secretaris : DE PAUW Rudiger, Bloemenveld 50 , B-1930 Zaventem , geboren op 27/04/62 te Etterbeek
- Schatbewaarder : GUILLAUME Freddy , Irisstraat(kok) 11 , B- 8670 Koksijde , geboren op 18/01/50 te
Elsene
-

b. Benoeming nieuwe bestuurders.
- Voorzitter :GUILLAUME Freddy , Irisstraat(kok) 11 , B- 8670 Koksijde , geboren op 18/01/50 te Elsene
- Secretaris : DE PAUW Rudiger, Bloemenveld 50 , B-1930 Zaventem , geboren op 27/04/62 te E tterbeek
-Schatbewaarder : DERIJCK Els , Kroontraat 106 , B- 3020 Veltem-Beisem , geboren op 27/01/69 te
Lubbeek
Het adres van de sociale zetel wordt gewijzigd van Tommestraat 152, 3040 Huldenberg naar Irisstraat 11,
8670 Koksijde.
Statutenwijziging
Op de Algemene vergadering van Mushing Belgium v.z.w. , gehouden op 13 november 2010 te B- 3530
Helchteren , Pamparange , geldig samengesteld volgens de oprichtingsstatuten ,de volgende gecoördineerde
tekst van de statuten goedgekeurd.
Statuten
Op 6 oktober 1996, werd tussen:
1.Johan Lingier, Koningin Fabiolalaan 93, 1830 Machelen;
2.Filip Boone, Zedelgemsesteenweg 162, 8480 Eemegem;
3.David Penstone, Thérésiennestraat 9, 1000 Brussel;
4.Mariette Pauwels, Koningin Fabiolalaan 93, 1830 Machelen
een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de naam: "Mushing Belgium v.z.w.". Tussen de
oprichters, eerste actieve leden, werden de statuten als volgt vastgelegd:
Titel 1 — Benaming, zetel, doel, duur
Naam
Art 1 De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en als maatschappelijke
benaming "Mushing Belgium v.z.w." onder het gerechtelijke ar rondissement Brussel.
Zetel
Art 2De zetel van de vereniging is gevestigd te Irisstraat 11, 8670 Koksijde. Hij kan slechts elders binnen het
Belgische landsgedeelte verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in
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acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging. Elke overbrenging naar een ander adres wordt binnen de
maand bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Doel,
Art 3De vereniging heeft tot doel:
De behartiging en bevordering van de sledehondensport, met de door de Fédération Cynologique
Internationale erkende sledehondenrassen in de ruimste zin van het woord en dat door middel van steun, hulp
en bijstand onder alle mogelijke vormen aan de aangesloten leden met betrekking tot de beoefening van de
sledehondensport, het toezicht houden op en de naleving afdwingen van de door de Federatie aan haar leden
opgelegde voorschriften, reglementen en gedragsregels met betrekking tot de beoefening van de
sledehondensport
Het doel van de vereniging kan niet gewijzigd worden dan door een eenparig besluit van de voltallige
algemene vergadering.
Duur
Art 4De vereniging bestaat voor onbepaalde duur. Behalve in de gevallen van een gerechtelijke ontbinding,
kan zij slechts ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergade ring, genomen volgens de regels
gesteld door de wet (a rt. 20).
Titel 2 — Leden, aanvaarding, ontslag, uitsluiting
Actieve leden, toegetreden ledenArt 5De vereniging kent actieve en toegetreden leden. Het aantal actieve leden is onbeperkt, maar is
minimum 3. Actieve leden van de vereniging zijn de onde rtekenaars van de oprichtingsakte en allen die onder
bepaalde voorwaarden aanvaard worden. Zowel individuele natuurlijke personen als rechtspersonen, kunnen
als actief lid van de vereniging aangenomen worden.
Toegetreden leden steunen de vereniging met lidgeld dat zich onderscheidt met dat van de actieve leden.
De actieve leden worden gegroepeerd in de Vlaamse Federatie voor Sledehondensport v.z.w. (VFS), Brussels
Mushing (BRUM) en The Inuit Trail v.z.w. (TIT). De concrete organisatie hiervan wordt in een huishoudelijk
reglement bepaald.

Toetredingsvoorwaarden
Art 6Hij die actief lid wenst te worden zal daa rtoe een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur van
de vereniging. Zijn ve rzoek zal beantwoorden aan de vorm- en inhoudsvereisten opgelegd door het
huishoudelijk reglement Eenieder die wenst actief lid te worden, zal moeten voldoen aan de voorwaarden
opgesomd in het huishoudelijk reglement
Aanvaarding van nieuwe leden
Art 7De raad van bestuur beslist op de wijze en binnen de termijn voo rzien in het huishoudelijk reglement
over de aanvaarding van nieuwe actieve leden. Haar beslissing hoeft niet gemotiveerd te zijn.
Einde van het lidmaatschap, uittreding, uitsluiting
Art 8Het uittredend actief lid meldt zijn ontslag bij aangetekend sch rijven aan de raad van bestuur. Het
lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het lid niet langer aan de toetredingsvoorwaarden voldoet; indien
het lid overlijdt, onbekwaam of in staat van verlengde minderja righeid wordt verklaard, voor wat de leden
natuurlijke personen betreft en bij ontbinding, opslorping door een andere rechtspersoon die geen actief lid was
en bij de in vereffeningstelling voor de actieve ledenrechtspersonen. Elk actief lid zal eveneens van rechtswege
uitgesloten zijn wanneer het voor aanvang van de algemene ledenvergade ring in september zijn jaarlijkse
bijdrage niet hee ft betaald. Het lidmaatschap van toegetreden leden vervalt automatisch van zodra een maand
is verstreken na de uitnodiging om het lidgeld te betalen en zulks niet is gebeurd.
Uitsluiting
De algemene vergaderi ng beslist overeenkomstig de bepalingen van de wet (a rt. 12) over de uitsluiting van
leden. Elk actief lid dat uitgesloten wordt, heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering. Het
verzoek om gehoord te worden, moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement.
Uitgetreden, uitgesloten of van rechtswege vervallen leden, noch hun rechtsopvolgers kunnen inzage,
mededeling of afschrift krijgen van de rekeningen en andere bescheiden van de vereniging. Zij kunnen nooit
teruggave van of vergoeding voor gesto rte bijdragen vragen. Evenmin kunnen zij ve rzegeling van goederen van
de vereniging eisen, noch het opmaken van een inventa ris daarvan.
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Bijdrage, rechten, verplichtingen der leden
Art 9De door de leden verschuldigde bijdrage wordt door de raad van bestuur elk jaar vastgelegd. Zij mag
niet hoger zijn dan 250 euro per jaar. Dit maximumbedrag zal gekoppeld zijn aan de index der
kleinhandelsprijzen, volgens de volgende formule: 250 euro, maal index mei jaar, maal index mei 1989, is gelijk
aan: nieuw maximumbedrag. De bijdrage is opeisbaar bij het begin van elk dienstjaar. Zij is betaalbaar in de
vormen en op de wijze door de raad van bestuur bepaald. De leden hebben geen persoonlijke verplich tingen uit
hoofde van verbintenissen van de vereniging en kunnen daaruit geen rechten pu tten, andere dan nietpatrimoniale voordelen voortvloeiende uit het lidmaatschap.
Ledenlijst
Art 10Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van het rechtsgebied waar de vereniging gevestigd is, wordt
door de raad van bestuur, binnen de maand na de bekendmaking van de statuten in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, een lijst van alle actieve leden, in alfabe tische volgorde neergelegd. De lijst vermeldt de naam, alle
voornamen, de woonplaats en de nationaliteit der actieve leden. De raad van bestuur zal, telkens wanneer in
het afgelopen dienstjaar het aantal actieve leden wijzigde, een nieuwe lijst neerleggen.
Titel 3 — Beheer, vertegenwoordiging, cont role
Raad van bestuur
Art 11 De vereniging wordt bestuurd door een raad van tenminste 3 bestuurders, al of niet actieveleden. De
bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering, met dien verstande dat wordt gestreefd naar een
vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen waarin leden zijn gegroepeerd. De bestuurders worden
benoemd voor een periode door haar te bepalen. Wordt geen termijn bepaald, dan zijn de bestuurders voor
onbepaalde termijn benoemd. Hun benoeming en de duur van hun mandaat, hun ontslag en afzetting worden
binnen de maand bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Door de bestuurders wordt geen
persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is
beperkt tot het vervullen van de hen toeve rtrouwde opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.
Functies binnen de raad van bestuur
Art 12Binnen de raad van bestuur wordt uit de verkozenen een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester verkozen. Er kunnen één of meerdere andere bestuurders aangeduid worden. Wanneer
wegens overlijden, afzetting of eender welke andere reden, de voorzitter in de onmogelijkheid is om zijn
voorzitterschap over de beheerraad uit te oefenen, worden deze functies en taken overgenomen door de oudste
ondervoorzitter, zo die er is, en in alle andere gevallen door de bestuurder die het langst als actief lid
aangesloten is en zonodig door de oudste in lee ftijd van diegenen die het langst als actief lid aangesloten zijn.
Vergadering van de raad van bestuur
Art 13De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder voo rzitterschap van haar voorzitter of in
geval deze belet is, van een der ondervoo rzitters of indien deze niet werd aangeduid of eveneens belet zijn,
onder voorzitterschap van een der bestuurders door collega's aangeduid. De raad van bestuur komt bijeen zo
dikwijls als het belang van de vereniging vereist en telkenmale wanneer de voo rzitter of ten minste twee
bestuurders erom verzoeken. De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel of in elke andere plaats in de
oproeping aangeduid.
Besluitvorming, vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur
Art 14De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen indien de hel ft van haar leden
aanwezig over ve rtegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voo rzit, doorslaggevend. Bovendien zullen
de beslissingen mogen genomen worden bij middel van schri ftelijk opgestelde besluiten die achtereenvolgens
door de meerderheid van bestuurders ter goedkeuring onde rtekend worden.
Processen-verbaal
Art 15De beslissingen van de raad van beheer worden vastgelegd in processen-verbaal, die onde rtekend
worden door de aanwezige bestuurders, die daarenboven tekenen voor de bestuurders die belet of afwezig zijn
en die zij vertegenwoordigen. Afschriften van deze p rocessen-verbaal worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
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Art 16De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de vereniging, met als enige en beperkte uitzondering van die handelingen
welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan zijn
bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een van de
bestuurders of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon die al dan niet lid is
van de vereniging. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nu ttig
oordeelt Dit huishoudelijke reglement moet met een 2/3 meerderheid door de raad van bestuur worden
aanvaard, en kan slechts met inachtname van dezelfde meerderheid worden gewijzigd.
Externe vertegenwoordigingsmacht der bestuurders
Art 17AIle akten die de vereniging verbinden, worden geldig ondertekend door de voo rzitter en de
penningmeester, die ten overstaan van derden niet hoeven aan te tonen dat ze door de raad van bestuur
gemachtigd werden. Ook in rechte wordt de vereniging geldig verbonden en ve rtegenwoordigd door haar
voorzitter en haar penningmeester.
Titel 4 — Algemene vergaderi ngen
Samenstelling der algemene vergade ringen
Art 18De algemene vergadering is samengesteld uit de bestuurders van Mushing Belgium v.z.w. en
vertegenwoordigers van haar verenigingen. Elke bestuurder en elke ve rtegenwoordiger hebben één stem. Een
vertegenwoordiger wordt aangeduid door de vereniging lid van Mushing Belgium v.z.w. onder haar actieve
leden en kan geen bestuurder zijn van- Mushing Belgium v.z.w. Het aantal toegelaten vertegenwoordigers per
vereniging wordt als volgt bepaald:
3 tot en met 10 actieve leden:
11 tot en met 20 actieve leden:
21 tot en met 30 actieve leden:
31 tot en met 40 actieve leden:

1 vertegenwoordiger
2 vertegenwoordigers
3 vertegenwoordigers
4 vertegenwoordigers

(X maal 10) + 1 tot en met (X+1) maal 10:

X+1 vertegenwoordigers

De actieve leden mogen de algemene vergadering bijwonen, doch hebben er geen stemrecht. Zij hebben
enkel het recht er het woord te nemen indien het hen wordt toegestaan. Een ve rtegenwoordiger kan zich op de
vergadering laten ve rtegenwoordigen op voorwaarde dat de volmachthouder een actief lid is van dezelfde
vereniging. De raad van bestuur kan bepalen dat de volmachten een te bepalen termijn voor de algemene
vergadering op de zetel moeten worden neergelegd; deze eis wordt in de oproeping vermeld.
Jaarvergadering, andere vergaderingen
Art 19De gewone algemene vergadering, jaarvergade ri ng genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen, in de loop van de maand september. Te alle tijde kunnen bijzondere algemene vergaderingen
worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort. De raad van bestuur is verplicht een vergadering bijeen te roepen telkens als één vijfde
van de actieve leden daarom verzoekt. Dat verzoek wordt bij aangetekend sch rijven gericht aan de zetel van de
vereniging, met opgave van de punten die de verzoekers op de agenda willen hebben. De raad van bestuur kan
die agenda aanvullen met alle punten die zij wenselijk acht. Binnen de twee maanden na zulk ve rzoek, moet de
algemene vergadering bijeengekomen zijn.
Oproeping voor de algemene vergadering
Art 20 De algemene vergade ri ng wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij middel van gewone
brieven, verzonden of overhandigd aan alle actieve leden en tenminste tien dagen voor de vergade ring. Zij
bevatten de agenda. De toegetreden leden worden van de datum van de vergade ring op de hoogte gebracht
door mededeling in het verenigingsblad, indien dat bestaat.
Voorzitterschap binnen de algemene vergade ring
Art 22De algemene vergade ri ng kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en ve rtegenwoordigde stemmen,
behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is de stem van
diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens in de gevallen waar een gekwalificeerde
meerderheid vereist is. Indien er in dat laatste geval staking is van stemmen, zal het voorstel verworpen
worden. Telkens als tenminste d rie leden van de algemene vergade ring erom verzoeken, zal er geheim
gestemd worden.
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De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor alle door de wet voo rziene taken en in het bijzonder
voor:
het wijzigen van de statuten,
het benoemen en het ontslaan van bestuurders,
de kwijting aan de bestuurders,
het goedkeuren van de rekeningen en de begroting,
het vrijwillig ontbinden van de vereniging,
het uitsluiten van een lid
Wijziging der statuten
Art 23Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten mits die wijziging bepaaldelijk op het
agenda is vermeld en gehandeld wordt overeenkomstig de wet (a rt . 8). Tot wijziging van het doel kan slechts
besloten worden op een voltallige algemene vergade ring en met eenparigheid van de stemmen.
Verdaging
Art 23bDe raad van bestuur heeft het recht elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering
één enkele maal gedurende de zi tting te verdagen voor d rie weken, zelfs indien het gaat om de goedkeu ri ng
van de balans. Die vergadering heeft dezelfde agenda en beslist definitief.
Notulen, afschriften, uittreksels
Art 24Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergade ring notulen gemaakt. Zij beva tten een
beknopt verslag van het verloop van de vergade ring en een uitslag der gedane stemmingen. De notulen worden
door de verslaggever onder toezicht van de voo rzitter gemaakt en bij het einde van de vergadering onde rtekend
door de leden van het bureau en alle andere actieve leden die dat wensen. Zij worden bewaard in een speciaal
register, dat bewaard wordt op het adres van de secretaris van de vereniging. Afsch riften en uittreksels der
notulen der algemene vergade ring worden onde rtekend door de voorzitter en de secretaris, ongeacht of zij op
deze algemene vergade ring aanwezig waren.
Titel 5 — Begroting, rekeningen, controle
Boekjaar, begroting
Art 25Het maatschappelijke jaar begint op één juli en loopt tot de rtig juni van het volgende kalenderjaar. Op
het einde van elk jaar stellen de bestuurders een rekening op, alsook een begroting van het komende jaar.
Beide .zullen ter goedkeuring voorgelegd worden op de jaa rvergadering.
Kascommissie
Art 26EIk jaar zal de algemene vergadering onder haar leden een kascommissie samenstellen bestaande uit
twee leden. De penningmeester zetelt niet in de kascommissie. De leden van de kascommissie worden
aangesteld voor max. één jaar. Zij zijn herkiesbaar. Tenminste twee weken voor de algemene vergade ring die
de rekeningen en de begroting moeten goedkeuren, worden deze documenten overhandigd aan de beide leden
van de kascommissie. Zij cont ro leren deze rekeningen en brengen van hun controle verslag uit op de
betreffende vergade ring. Elk lid van de kascommissie kan bij de raad van bestuur alle documenten,
briefwisseling, rekeningen, bankuittreksels en boekhouddocumenten opvragen die zij nodig acht om haar
controletaak naar behoren te kunnen vervullen. Deze documenten zullen haar binnen de ko rtst mogelijke tijd ter
hand worden gesteld tegen een ondertekend ontvangstbewijs.
Titel 6 — Ontbinding, vereffening
Vereffenaars
Art 27In geval van ontbinding van de vereniging om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt
de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaald hun machten en hun vergoedingen en de wijze
van vereffening overeenkomstig de we ttelijke bepalingen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de
bestuurders die op dat tijdstip van ontbinding van functie zijn, van rechtswege vereffenaars en dit zolang in hun
vervanging niet is voorzien.

Wijze van vereffening
Art 28De vereffenaars zullen met het vermogen van de vereniging vooreerst de schulden aanzuiveren en
vervolgens het eventueel batig saldo overdragen aan een vereniging, stichting of inrichting die hetzelfde of
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gelijkaardig doel als de vereniging nastreeft. Zijn er verschillende zodanige verenigingen, dan doet de algemene
vergadering op voorstel van de vereffenaars, een keuze of bepaald hoe zal verdeeld worden.

Opgesteld en ondertekend door RUDIGER DE PAUW , bestuurder Mushing Belgium v.z.w.
Opgesteld en ondertekend door FREDDY GUILLAUME , bestuurder Mushing Blgium v.z.w
Opgesteld en ondertekend door ELS DERIJCK , bestuurder Mushing Blgium v.z.w..
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Vermeldingen voor de griffie
Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van

. 9 `ta_--O
Federale Overheidsdienst
Justitie

(*) De letter B of E aankruisen
naargelang het een benoeming (B) P
of beëindiging (E)
van de functie betref
(**) Voor ale natuurïjke personen
het Rijksregisternummer.
Bis-regiistemummer
voor niet-vertil ft rouders
1° Datum op richtingsakte: 6/10/1996
of ondernemingsnummer
voor rechtspersonen
(***) Datum waarop de 20 Verstrijken van de duur (enkel voor veren igingen en stichtingen met beperkte duur)
benoeming of belg
van de functie ingaat

3° Bestuur,vertegenwoordiging en vere ffening (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Nummer (**)
B 50 01 18 255 68
B 62 04 27 469 51
B 69 01 27 112 44
E 79 02 13 379 31
E 50 01 18 255 68
Voor
)VoordeOFP,de^
van he aigerneen !ted

Naam en voornaam
GUILLAUME FREDDY
DE PAUW RUDIGER
DERIJCK ELS
BOSSELOO Tim
GUILLAUME FREDDY

Hoedanigheid

Datum (***)

Voorzitter
Secretaris
Schatbewaarder
Voo rz itter
Schatbewaarder

1/11/2008
1/11/2009
1/11/2008
1/11/2008
1/11/2008

Hoedanigheid

Datum (***)

'

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

vaan het organisme

Nummer (**)

Naam en voornaam

50 Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 30/06
6° Datum vrijwillige ontbinding :
7° Datum sluiting vereffening :
I
Ondergetekende, Freddy Guillaume handelend als bestu
volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Koksijde 8670, op 13/11/2010

,

er, veilaart dat deze opgaaf

MOD 2..2

Federale Overheidsdienst
Justitie
..... ^

+.

Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving in de KBO R

In hoofdletters invullen

Identificatie

o Ondernemingsnummer : 459.353.990
o a) Huidige benaming
Met uitzondering
van het ondernemingsnummer
en de huidige benaming (2a)
dient in het volledige formulier
slechts de te wijzigen rubriek 1
te worden ingevuld

(voluit) : MUSHING BELGIUM
";

b) Nieuwe benaming
(voluit)
(afgekort) :
Evt. letterwoord :
3° Rechtsvorm

Vereniging zonder Winstoogmerk

Andere :

4° Zetel
Straat : Irisstraat

Nr : 11
Postcode : 8670

Bus :
Gemeente : Koksijde

Land : BELGIE

Wanneer de zetel zich niet in België bevindt, het adres van de vestigingseenheid
in België opgeven.
Straat :
Bij voorkeur het adres
van de hoofdvestiging
in België opgeven

Nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

