Activiteit maart 2016
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op

de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering.
Plaats: Salons Roskam – Roskamstraat 38, 9820 Merelbeke.
Datum: woensdag 16 maart 2016.
Programma :
1. 10.00u tot 10.30u: aankomst met koffie (Andere dranken vóór de receptie zijn
individueel en direct te betalen).
2. 10.30u tot 12.00u: Vergadering voor de effectieve leden.
DAGORDE:
a. Vaststellen van het Quorum door de secretaris*.
b. Herdenking van de in 2015 overleden leden.
c. Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 18 maart
2015.
d. Activiteitenverslag 2015 met commentaar door de Voorzitter.
e. Financieel verslag door de Penningmeester.
f. Verslag rekeningtoezichters – Goedkeuring rekeningen - Kwijting RvB.
g. Budgettaire vooruitzichten voor 2016 door de Penningmeester.
h. (Her)verkiezing leden RvB. Er is één (1) plaats vacant.
i. Aanvaarding van Daniël Van Poucke als vertegenwoordiger van de toegetreden
leden (sympathisanten).
j. Benoemen van 2 effectieve leden als rekeningtoezichter.
k. Bespreking agendapunten.
i. Bepaling lidgeld 2017.
ii. Eventueel door de leden aangebrachte punten.
iii. Slotbeschouwingen door de Voorzitter.
3. 12.00u tot 12.45u: Receptie met huldiging uittredende leden RvB en verwelkoming
nieuwe of herkozen leden RvB.
4. 13.00u: Maaltijd.
Menu
Schuimwijn “Marquis de Souvereign” met verfijnde hapjes (3 x bediening)
-----oOoOo----Symfonie van zeebaars en Sint-Jacobsvruchten met wortel- en venkelmousseline
-----oOoOo----Geroosterde kalfsribeye met gebakken schorseneren, stoemp van boerenkool en vleesjus verfijnd
met Portwijn en truffel
-----oOoOo----IJsgekoelde nougat met vruchtensalade en frambozencoulis
-----oOoOo----Mokka en versnaperingen

-----oOoOo----Wijnen en waters tijdens de maaltijd
-----oOoOo----Bijdrage leden :
All-in: 55 € per persoon.
Enkel koffie bij aankomst en receptie: 12,5 € pp.
Inschrijvingen: Door overschrijving op bankrekening nr IBAN:BE29 0682 0350 0064 – BIC:
GKCC BE BB ten laatste op 09 maart 2016.
Opmerking: Tijdens de vergadering van de effectieve leden is er koffiekrans voorzien voor de
partners in het restaurant van de Salons Roskam.
Bijkomende opmerking: *Indien het Quorum niet bereikt is zal, overeenkomstig de wet, de
statuten en het RIO een Bijzondere Algemene Vergadering belegd worden op de
eerstvolgende ledenvergadering op 05 april 2016 in de installaties (Maeterlinck) van de
Provinciestaf – Leopoldskazerne – Gaspard De Craeyerstraat te 9000 – Gent om 15.00u.

