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07 Februari 2016
Mevrouw, Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op onze
jaarlijkse
Statutaire Algemene Vergadering
op WOENSDAG 15 Maart 2017 in de Salons ROSKAM
(Roskamstraat 38 te 982O – Merelbeke)
Timing en activiteiten:
-

10.00u tot 10.30u: aankomst met koffie (Andere dranken vóór de receptie zijn individueel en
direct te betalen)
10.30u tot 12.00u: Vergadering voor de effectieve leden

-

DAGORDE: (Cfr Art 20 van de statuten)
o 1. Vaststellen van het Quorum door de secretaris*
o 2. Herdenking van de in 2016 overleden leden
o 3. Goedkeuring van de notulen van de SAV van 16 maart 2016
o 4. Activiteitenverslag 2016 met commentaar door de Voorzitter
o 5. Financieel verslag door de Penningmeester
o 6. Verslag van de rekeningtoezichters – Goedkeuring rekeningen - Kwijting RvB
o 7. Budgettaire vooruitzichten voor 2017 door de Penningmeester
o 8. Benoemen van 2 effectieve leden als rekeningtoezichter.
o 9. (Her)verkiezing leden RvB. Er zijn 4 plaatsen vacant.
o 11. Bespreking agendapunten
Lidgeld 2018 sympathisanten
Bespreking bestuurdersmaaltijd (aangebracht door RvB)
Eventueel door de leden aangebrachte punten
o 12. Slotbeschouwingen door de Voorzitter

-

12.00u tot 12.45u: Receptie met huldiging uittredende leden RvB en verwelkoming nieuwe of
herkozen leden RvB.
13.00u: Maaltijd
Menu

-

Aperitief met verfijnde hapjes
**
«Meunière» gebakken Rogvleugel met
geklaarde boter, gesmolten trostomaat en kappertjes
**
Kalfslende met fijne tuingroentjes
Bordelaisesaus en kasteelaardappeltjes
**
«Poire belle Héléne»
Vanilleroomijs en warme chocoladesaus
**
Mokka en versnaperingen .
**
Wijnen en waters tijdens de maaltijd
Bijdrage: All – in: €55 per persoon
Enkel Koffie bij aankomst & receptie: €12,5
Inschrijvingen: Door overschrijving op bankrekening nr IBAN:BE29 0682 0350 0064 – BIC: GKCC BE
BB ten laatste op 08 maart 2017.

Belangrijke opmerkingen:
° Tijdens de vergadering van de effectieve leden is er koffiekrans voorzien voor de partners in het
restaurant van de Salons Roskam.
° Indien het Quorum niet bereikt is zal, overeenkomstig Art 18.6.c. van de statuten en Par 17b van het
Reglement van Inwendige Orde een nieuwe SAV belegd worden op de eerstvolgende ledenvergadering
op 04 april 2017 in de cafetaria van de Provinciestaf – Leopoldskazerne – Gaspard De
Craeyerstraat te 9000 – Gent om 15.00u.
Marc Baelen
Voorzitter

ZIE OOK BIJLAGE OP VOLGENDE Blz

Aan de Effectieve leden van KVOO-O.Vl.

Betreft: SAV 15 maart 2017 – Samenstelling RvB – Agendapunten – Volmachten.
1.

Raad van Bestuur:
AANTAL OPENGESTELDE VACATURES BESTUURDER: VIER (4) (zie statuten Art 15.1)
Volgende leden van de RvB zijn einde mandaat en stellen zich opnieuw kandidaat.
° Marc Baelen (Voorzitter)
° Guy De Mol (Secretaris)
° Carlos Engels (Bestuurder)
Volgende bestuurder is einde mandaat maar stelt zich niet herverkiesbaar :
° André Vermeiren
Volgende bestuurder heeft zijn ontslag aangeboden:
° Filip Nelis
Effectieve leden die hun kandidatuur wensen te stellen als bestuurslid dienen hun schriftelijke
aanvraag (mag ook e-mail zijn) binnen te dienen bij de Voorzitter of bij de secretaris vóór 15
februari 2015 (Zie Art 15.2 van de statuten) op volgend adres:
Secretaris:
Guy De Mol
Emiel Claeyslaan 4
9050- Gentbrugge
Fax: 09/329 55 13
e-mail: guy.de.mol@pandora.be
Volgend effectief lid heeft zich kandidaat gesteld voor een functie als bestuurder.
° Tony De Baets

2.

Agendapunten:
Agendapunten aangebracht door RvB:
Lidgeld 2018 voor sympathisanten.
Bespreking bestuurdersmaaltijd
De eventuele onderwerpen die u graag voor bespreking op de agenda geplaatst zou zien, dienen
schriftelijk (of per Fax of e-mail) en voorzien van de handtekening van minstens 1/20 (zijnde 5 )
van de effectieve leden overgemaakt te worden aan de secretaris ten laatste één week voor de
SAV (Zie art 11.1 van de statuten). Dit betekent dat alleen die onderwerpen die binnen zijn vóór
08 maart 2017 voor bespreking op de agenda zullen geplaatst worden. (Coördinaten secretaris zie
Par 1 hierboven.)

3.

Volmachten:
De effectieve leden die niet op de SAV kunnen aanwezig zijn mogen – in overeenstemming met
Art 12.1a van de statuten - volmacht verlenen aan een effectief lid van hun keuze. Elk lid
aanwezig op de SAV mag ten hoogste drager zijn van één (1) volmacht (Zie Bijlage B RIO)

Bijlage B aan RIO
VOLMACHT
Ondergetekende (Naam, voornaam) : ............................................................................................. woonachtig
(straat, nummer, bus, postcode, plaats) : ..........................................................................................................
…………………...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
geeft volmacht aan
(Naam,voornaam).:.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de KVOO-OVl v.z.w. die doorgaat : op
(datum) : ............................................te (plaats) : .............................................................................................

De volmachtgever

De gemachtigde

(handtekeningen) :

(handtekeningen) :

…………………………..

……………………………

