VLAAMSE KARATE VERENIGING v.z.w.
Vlaamse vleugel van de Belgian Amateur Karate Federation vzw

Aan de leden van de Vlaamse Karate Vereniging vzw
T.a.v. de clubvoorzitters.

KOPIE AAN DE SECRETARISSEN.

Gent, 2 februari 2017.

Betreft:

uitnodiging tot de algemene vergadering 2017.

Geachte,

Ik heb het genoegen u uit te nodigen tot de algemene vergadering van de Vlaamse Karate
Vereniging vzw die plaatsvindt op zaterdag 11 februari 2017 om 10u00 in het Sporthotel,
Zuiderlaan 14, 9000 Gent.

Om een geldige stemming te kunnen houden, moeten er voldoende clubs
vertegenwoordigd zijn. Daarom is het erg belangrijk dat u aanwezig bent of een volmacht
geeft!

Ik hoop u te mogen verwelkomen,
Hoogachtend,

H. De Clercq,
voorzitter.
Secr. : Tarbotstraat 1
9000 Gent

Tel : + 32 (0)9 248 03 00
Fax : + 32 (0) 9 248 03 01
E-mail : vkv@karate.be

Algemene vergadering
Zaterdag 11 februari 2017
Sporthotel, Zuiderlaan 14, 9000 Gent

09u30:

Controle van de aanwezigheden en volmachten.
De gedelegeerden worden verzocht hun geldige vergunning seizoen
2016/2017 mee te brengen en uiteraard hun eventuele volmachten.
Verder verwijs ik naar artikel 15 van de statuten:
‘Een lid (=club) kan, door middel van een volmacht ondertekend door de
voorzitter, zijn vertegenwoordiging op de algemene vergadering delegeren
naar een andere vertegenwoordiger van een lid van een zelfde provincie.’

10u00:

Aanvang algemene vergadering.

Agenda

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Jaarverslag 2016.
Financieel verslag 2016.
Decharge van de aansprakelijkheid als bestuurder voor het afgelopen jaar (2016).
Situatie VKF.
a. Stand van zaken.
b. Toekomst VKV vzw
Situatie BKF
Budget 2017.
Installatie raad van bestuur 2017.
Slotwoord.

Clubs die een bepaald onderwerp wensen te bespreken, worden verzocht dit vóór
donderdag 9 februari 2017 te melden aan de administratief directeur, p/a Tarbotstraat 1,
9000 Gent, met een korte omschrijving van het onderwerp.
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