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AANVRAAG LIDMAATSCHAP 
 

 

Toelichting en voorwaarden 

BOC wenst een breed en onafhankelijk draagvlak te creëren zowel op sector-, overheids- als 
internationaal niveau met oog op kwalitatieve verbetering alsook op het behalen van relevante 
resultaten voor de Belgische Offshore Industrie. Dit onder andere door het organiseren van beurzen, 
infomomenten, het stimuleren van onderzoek, etc. 

 
Via het formulier op de volgende pagina kunt u zich registreren om lid te worden van de vzw Belgian 
Offshore Cluster. 

 
De raad van bestuur beslist autonoom of een kandidaat-actief lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden 
voldoet, als actief lid tot de vereniging wordt toegelaten. 

 
De actieve leden verbinden zich ertoe de statuten en het reglement van inwendige orde te eerbiedigen 
en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden. 

 
INHOUDELIJKE VOORWAARDEN: 

- Enkele relevante referenties in offshore wind activiteiten kunnen voorleggen. 

- Voorgedragen worden door een BOC lid. 
 
 
 
 
 
Verstuur het ingevulde formulier op de volgende pagina naar 
administration@belgianoffshorecluster.be. 

 
De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in het kader van activiteiten van BOC VZW. 
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Registratieformulier 

BEDRIJF 

Bedrijfsnaam: .................................................................................................................................................. 

Vennootschapsvorm: .................................................................................................................................................. 

BTW-nummer: .................................................................................................................................................. 

Straat en nummer: .................................................................................................................................................. 

Postcode: ............................... Stad: ................................................................................................. 

Website: .................................................................................................................................................. 

CONTACTPERSOON 

Naam: .................................................................................................................................................. 

Voornaam: .................................................................................................................................................. 

Functie: .................................................................................................................................................. 

Emailadres: .................................................................................................................................................. 

GSM nummer: .................................................................................................................................................. 
 
wil ACTIEF LID worden van Belgian Offshore Cluster vzw. Als actief lid heeft het bedrijf / de organisatie 
stemrecht in de Algemene Vergadering en kan de afgevaardigde zich eventueel kandidaat stellen voor 
de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap bedraagt voor de periode van 1 jaar 850 € excl BTW en start op 
datum  van de goedkeuring van de aanvraag. 

 
ONDERGETEKENDE 

• verbindt zich hierbij de Statuten en het Intern Reglement van Belgian Offshore Cluster vzw na te leven; 
• verklaart hierbij op zijn eer dat de ingevulde gegevens juist zijn; 
• verbindt zich ertoe het lidgeld bij Belgian Offshore Cluster vzw te betalen dat opgevraagd zal worden na 
bevestiging van inschrijving door BOC vzw. 

 
Datum: .................................................. Handtekening ..................................................... 


