HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND VAN AALST v.z.w.

STATUTAIRE VERGADERING 2014
De jaarlijkse algemene ( statutaire ) vergadering van de kleinveevereniging
" Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst " zal doorgaan op
zondag 9 maart 2014 om 14u30.
Het bestuur zou het ten zeerste op prijs stellen dat de leden talrijk
aanwezig zijn op deze belangrijke ledenbijeenkomst.
Het is immers een ideale gelegenheid om met het bestuur en andere
leden in contact te komen en eens gezellig samen te zijn.

AGENDA statutaire vergadering 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkomstwoord van de voorzitter.
Jaarverslag 2013.
Kasverslag 2013 : tentoonstelling, jaarwerking en kastoestand.
Begroting 2014.
Activiteiten 2014.
Allerlei en rondvraag : wat verder nog ter sprake komt.

Een (gedeeltelijke) bestuursverkiezing is niet gepland. Deze gaat telkens door in de onpare jaren. De
ene keer voor groep A van het bestuur. De andere keer voor groep B. Ter info weliswaar :

GROEP A : herkiesbaar in 2015 (6)
Geert De Clercq
Lieve Depaepe
Maurice Van De Perre
Martine Van Draege
Nadine Van Liedekerke
Dirk Versnaeyen

GROEP B : herkiesbaar in 2017 (2)
Bernard De Middeleir
Patrick Van Driessche

Kandidaat-bestuursleden mogen natuurlijk steeds hun inzichten kenbaar maken en zich melden bij het
bestuur. Wij herinneren in dat verband nog eens de bepalingen van artikel 10 :
Art.10. De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste vijftien leden, verkozen door de algemene vergadering voor ten hoogste vier jaar en te allen
tijde door haar afstelbaar.
De kandidaat-bestuursleden moeten aan volgende voorwaarden voldoen : drie jaar lid zijn van de
vereniging zonder onderbreking en twee jaar lid zijn van het organisatiecomité ; de kandidaten mogen
geen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en/of penningmeester zijn van een andere
kleinveevereniging, uitgezonderd speciaalclubs. Om de twee jaar treden de helft of de helft plus één af.
Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Vóór de algemene vergadering wordt een eetmaal voorzien, meer bepaald om 12u00.
Met het inschrijvingsformulier dat u op de volgende bladzijde terugvindt, kunt u uw deelname kenbaar
maken. U vindt er ook de modaliteiten op terug. Aan alle deelnemers, ook aan de medewerkers van de
tentoonstelling, wordt gevraagd om zich spontaan in te schrijven, bij voorkeur bij Lieve Depaepe.
aanbod voor de prijs van € 14,00 (kinderen -12 jaar aan € 9,00)
Ontvangst.
Warme beenhesp + frieten + brood + groenten & fruit + drie soorten sausen.
Drank naar believen voor en/of na de statutaire vergadering.
Koffie en gebak.
Daarnaast is er doorlopend de ganse namiddag (tot ± 17u00) gelegenheid voor een babbel
gezellig-samen-zijn, bij een koffie of een ander drankje.

en
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Dit treffen gaat gewoontegetrouw door in het ( stedelijk ) ONTMOETINGSCENTRUM te Leeuwergem
-Zottegem , Gentsesteenweg 305
ZIE PLAN :

Kruispunt
"Het Vosken˜
Oombergen

INSCHRIJVING MIDDAGMAAL EN STATUTAIRE VERGADERING 2014
Naam en voornaam

: …………………………………………………………………….

Straat + huisnummer

: …………………………………….………………………………

Postcode + gemeente : ……………………………………………………………………..
Telefoon : ……. / ……………………

Rekeningnummer : ….… - ………………… - .…..

zal WEL / NIET (1) aanwezig zijn op de statutaire vergadering
schrijft WEL / NIET (1) in voor het eetmaal van de kleinveevereniging " Het Neerhof
Werk van den Akker-Land van Aalst " ter gelegenheid van
haar statutaire vergadering op zondag 9 maart 2014.
Aantal personen

: ……… X € 14,00

Aantal kinderen - 12 jaar : …..…. X €

9,00

TOTAAL :

= € …….…
= € …….…
€ …….…

Dit inschrijvingsstrookje dient u terug te bezorgen aan bestuurslid Lieve Depaepe, Schellebellepontweg
17 te 9820 Merelbeke of aan één van de bestuursleden vóór 1 maart 2014. U kunt voor die datum ook
telefonisch inschrijven bij Lieve of andere bestuursleden.
Gelieve hierna de wijze van betaling aan te kruisen :
Het verschuldigd bedrag wordt overgeschreven op de rekening op naam van " Het Neerhof
Werk van den Akker-Land van Aalst " Nr. 142-0629465-57 (IBAN: BE09 1420 6294 6557)
p/a Schellebellepontweg 17 te 9820 Merelbeke , met vermelding 'statutaire vergadering 2014'.
Het verschuldigd bedrag wordt betaald aan het bestuurslid : ……………….……………… .
Het verschuldigd bedrag wordt ter plaatse betaald.
(1) Schrappen wat niet past.

DATUM : ………………

HANDTEKENING : ………………………..
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