Koninklijke kring Mars & Mercurius vzw
Club Antwerpen

p.a. Decock Nicolas, secretaris
Vossenpad 16
2350 Vosselaar
Tel. 0496/02 08 17
Nicolas.w.decock@gmail.com

Datum
29 januari 2018
Onderwerp
Algemene vergadering op zaterdag 10 februari 2018, gevolgd door een diner in buffetvorm.

Beste vrienden,
De voorzitter en de leden van de Raad van bestuur nodigen u uit op de algemene vergadering van de
Koninklijke kring Mars & Mercurius vzw - Club Antwerpen op zaterdag 10 februari 2018, om 18u30 stipt.
Bijeenkomst vanaf 18u00.
Dit jaar zal de algemene vergadering opnieuw plaats vinden in de lokalen van de Vriendenkring
Paracommando te Fort VI, Edegemsesteenweg (Sportcomplex U.A.) 2610 WILRIJK. U kan een stratenplan
vinden op hun website www.paracdoantwerpen.be.
Statutair worden enkel de effectieve leden, die in regel zijn met hun lidgeld 2017, toegelaten tot de stemming.
Deze algemene vergadering wordt gevolgd door een diner waar ook uw partner hartelijk welkom is. De
deelnameprijs aan het diner-buffet bedraagt € 45,- per persoon, te storten op ons rekeningnummer
IBAN BE80 2200 3732 0077 – BIC GEBABEBB met vermelding ‘Algemene vergadering’ en door middel van
terugzending van bijgevoegde antwoordstrook of via e-mail aan nicolas.w.decock@gmail.com. Uiteraard
hoeft u niet te betalen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Inschrijvingen dienen toe te komen
ten laatste op 01 februari 2018.
Uittredende bestuursleden:
• Dhr. Alain AVERHALS
• Dhr. Willy BAEKE
• Dhr. Eddy DE BOCK
• Dhr. Nicolas DECOCK
• Mevr. Mimi VANDAMME
Ontslagnemende bestuursleden:
• Dhr. Jacques KERREMANS: wegens professionele redenen
Dit jaar worden er VIER functies opengesteld in de Raad van bestuur. Indien u kandidaat bent om bestuurslid
te worden dan kan u dat kenbaar maken door bijgevoegd formulier aan mij over te maken voor
01 februari 2018. Een e-mail waarin u uzelf kandidaat stelt is ook goed, eveneens met dezelfde deadline.
Indien u een punt op de dagorde van de vergadering wenst te plaatsen, dan kan dit ook schriftelijk of via email aan mij ten laatste op 01 februari 2018.

Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening van de vergadering door de secretaris – tekenen aanwezigheidslijst – voorlegging
volmachten.
Inleiding door de voorzitter.
Jaarverslag voorgesteld door de secretaris.
Financieel verslag voorgesteld door de penningmeester.
Verslag van de commissarissen.
Goedkeuring van het financieel verslag en kwijting verlenen aan de penningmeester, de raad van
bestuur en de commissarissen.
(Ver) (Her)kiezing van de commissarissen.
Huidige stand van zaken over de clubs VZW of niet?
Verkiezing van vier bestuurders.
Voorstelling jaarprogramma 2018.
Punten door de leden op de dagorde geplaatst.
a. Bijdrage voor de nationale dag

Wij rekenen op uw aanwezigheid.
Namens de Raad van bestuur

DECOCK Nicolas
Secretaris

