PRESS RELEASE
KONKLIJKE TITEL VOOR DE BJA

Zijne Majesteit Koning Albert II van België heeft de Koninklijke titel aan de BJA
toegekend. Deze eer komt op het moment dat de BJA zich voorbereidt op het vieren
van zijn 50ste jubileumjaar. Gedurende de eerste 50 jaar heeft de BJA zich
toegespitst op het bevorderen van hechte relaties tussen België en Japan, zowel op
economisch, cultureel als vriendschappelijk niveau.
Op 20 maart is het Koninlijk Diploma overhandigd geworden tijdens een officiële
ceremonie door de Gouverneur van Brussel, Dhr Jean Clément, aan de BJA
Voorzitter, Dhr Thomas Leysen, in aanwezigheid van de Vice-Voorzitters, Dhr
Edward De Beukelaer, Dhr Atsushi Sudo en Dhr Tanguy Van Overstraeten.
De titel "Koninklijk" kan door de Koning worden toegekend aan Belgische
verenigingen die 50 jaar bestaan. Ook met andere criteria wordt rekening gehouden,
zoals het goed beheer, het niet-winstgevende doel dat door de vereniging wordt
nagestreefd, de vitaliteit en de stevigheid van de vereniging.
De BJA is zeer dankbaar voor deze eer toegekend door Zijne Majesteit Koning Albert
II van België – een historisch moment voor de organizatie en de leden.

Voor verdere informatie en foto’s, gelieve contact op te nemen met:
Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce
Avenue Louise 287, box 7 - 1050 Brussels
Tel.: +32 (0)2 644 14 05
Fax: +32 (0)2 644 23 60
E-mail: info@bja.be
De Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce (Belgisch-Japanse
Vereniging en Kamer van Koophandel BJA) bestaat uit meer dan 650 leden,
inclusief Belgische bedrijven, multinationals, leidinggevende Japanse bedrijven in
België, als individuele leden.
De BJA is een dynamische organizatie en heeft tot doel alle commerciële, industriële,
financiële, culturele, humanitaire en sociale betrekkingen tussen België en Japan te
bevorderen en te ontwikkelen. De BJA biedt tevens een unieke combinatie van
zakelijke en culturele evenementen - verschillende initiatieven om investeringen en
export tussen beide landen te bevorderen, zijn ontwikkeld. De BJA biedt informatie
via verschillende publicaties, seminaries, lobbying, en andere netwerking
opportuniteiten.
In 2008 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken van Japan een onderscheiding
toegekend aan de BJA voor de uitzonderlijke rol die de organizatie bekleedt in het
bevorderen van de relaties tussen de twee landen.
Meer informatie te vinden op www.bja.be

