Lokeren, 22 januari 2019

Beste BBB-lid,
Betreft: zaterdag 16 maart:
Algemene Ledenvergadering aansluitend met met een bomenquiz.
Wij nodigen u uit op zaterdag 16 februari 2018 voor onze Algemene Ledenvergadering en een bomenquiz.
Tussendoor houden we kort onze statutaire ledenvergadering met onder meer de (her)verkiezing van een
aantal bestuursleden.
Dus scherp maar je algemene kennis en neem jullie cursus nog maar door.
Belangrijk:
Wie niet persoonlijk aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, maar toch zijn stemrecht wil gebruiken, kan een volmacht geven aan
een ander betalend BBB-lid. Elk lid kan echter slechts drager zijn van één enkele volmacht. U vindt op het einde van deze brief een
volmachtformulier. Indien vragen hieromtrent, kunt u steeds contact opnemen met Yves de Roder (0475 47 41 11), bestuurslid.

Datum :

zaterdag 16 maart, ontvangst vanaf 10u tot 16u.

Locatie :

PCS: Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen

Inkom : Leden gratis. Wel inschrijven
Broodje en drank worden voorzien.

Agenda algemene vergadering:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Welkomstwoord.
Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2017.
Jaarverslag 2018
Kas: verslag 2018
Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
Toekomstplannen 2019
Stemming bestuursleden:
i. Aantal vacante plaatsen 2
ii. Kandidaat bestuurslid:
1. Joana Josten
9) Rondvraag:
Er is voor deze Algemene Ledenvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist.
Wij hopen op uw persoonlijke en massale aanwezigheid op onze Algemene Vergadering en Quiz.
Namens het BBB bestuur,
Ben Bergen - voorzitter
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VOLMACHT
Ondergetekende : …………………..………………………………………………………
betalend lid van Bomen Beter Beheren vzw,
geeft hierbij volmacht aan : …..……………………………………..
tevens stemgerechtigd lid van Bomen Beter Beheren vzw
om in zijn naam te stemmen op de Algemene Ledenvergadering van Bomen Beter Beheren vzw
op 16 maart 2019, te PCS: Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen
Gedaan te

………………….…

op ..….. / ….... / 2019

Handtekening: ……………………………………………………
Belangrijk: te overhandigen aan Dhr Tim Heyrman, secretaris BBB vzw, vóór aanvang vergadering.

Stemgerechtigd is iedereen die minstens 16 jaar en de ledenbijdrage betaald heeft voor het lidmaatschap gedurende
het werkjaar 2018 en/of reeds voor 2019.
Nog enkele uitreksels uit de statuten :
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door en raad van bestuur van tenminste drie bestuurders. De raad van bestuur
bepaalt jaarlijks het concrete aantal bestuurders, volgens noodwendigheden.
Art. 12. De bestuurders worden benoemd voor maximum drie jaar, maar zijn ten allen tijde herverkiesbaar.
Kandidaat-bestuurders dienen hun kandidaturen schriftelijk te bezorgen op de zetel van de vereniging, uiterlijk 1
maand voor de Algemene Vergadering. Deze dient vergezeld te zijn van de handtekening van 5 werkende leden. Het
aantal vacante plaatsen en de namen van de kandidaat-bestuurders dienen vermeld te worden in de oproeping voor de
algemene vergadering. Indien er meer kandidaten dan vacante plaatsen, kunnen de stemgerechtigde leden zoveel
stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Wanneer
meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, wordt, indien nodig een tweede stemronde gehouden tussen
deze kandidaten. ….. . Onthoudingen en ongeldige stemmen worden hierbij niet in rekening gebracht.
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