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

STATUTAIRE VERGADERING 2016
De jaarlijkse algemene ( statutaire ) vergadering van de kleinveevereniging
" Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst " zal doorgaan op

zondag 13 maart 2016 om 16u00.
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.
VOORDRACHT
Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering staat dit jaar opnieuw een spreekbeurt gepland, om
14u15 – 15u45 . De spreker is de dierenarts Filip Boel. Het onderwerp luidt :
"Hoe kweek ik de mooiste ?"
Een boeiend onderwerp dat bij het verloop van het komende kweekseizoen reeds leerrijk kan zijn. Filip
zal ons immers tips en triks bijbrengen over alle secties heen en het hebben over de start van de
kweek tot het op de tentoonstelling brengen van onze neerhofdieren.
Een algemeen onderwerp dat u op een boeiende manier zal gebracht worden. Het bestuur hoopt dan
ook op een talrijke aanwezigheid. Het is uiteraard ook mogelijk alleen deze voordracht bij te wonen.
Tot dan !

AGENDA statutaire vergadering 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkomstwoord van de voorzitter.
Jaarverslag 2015.
Kasverslag 2015 : tentoonstelling, jaarwerking en kastoestand.
Begroting 2016.
Activiteiten 2016.
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 2019 (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.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Aa
anpassing van de
e statuten
Bij eventuele
e
w
wijziging in verband
v
me
et de bestuu
urssamenstelling, stelt het bestuurr voor om te
egelijk één
artik
kel in de sta
atuten van de
d verenigin
ng te wijzige
en, met nam
me Art. 31 dat
d heden zzo luidt :
HOOFDS
STUK VII. - Ontbinding
g, vereffeningg, uitvoering
g.
Art.30. B
Bij vrijwilligee of gerechtelijke ontbindding van de vereniging
v
worden
w
de artiikels 18 tot 25
2 van de
wet van 227 juni 1921, gewijzigd door
d
de artikeels 28 tot 36 van de wet van
v 2 mei 20002, toegepasst.
Art.31. H
Het netto-actief wordt besteed aan éénn of meerderee werken met gelijk doel en voorwerp
p als deze
van de huuidige verenigging. Zij worrden aangeduuid door de algemene
a
verrgadering.
Hett ontwerp va
an nieuwe tekst ziet er uit als volg t en werd re
eeds op de vorige algeemene vergadering
goe
edgekeurd :
Art.31. H
Het netto-actief wordt besteed aan éénn of meerderee werken met gelijk doel en voorwerp
p als deze
van de huuidige verenigging en/of aaan één of meeerdere werkeen voor een goed
g
doel. Z
Zij worden aaangeduid
door de allgemene verggadering.

.
Vóó
ór de algem
mene vergad
dering wordt een eetm
maal voorzzien, meer bepaald
b
om
m 12u00.
Mett het inschriijvingsformu
ulier dat u op
o de volgen
nde bladzijd
de terugvind
dt, kunt u uw
w deelname
e kenbaar
mak
ken. U vindtt er ook de modaliteiten op terug. Aan alle de
eelnemers, ook aan dee medewerk
kers van de
tenttoonstelling, wordt gevvraagd om zich
z
spontaa
an in te schrijven, bij vo
oorkeur bij LLieve Depa
aepe.
a
aanbod
voor de prijs van € 18,0
00 (kinderen -12 jaarr aan € 10,0
00)
Ontvangst.
Warme beenhesp
b
+ frieten + b rood + groe
enten & fruitt + drie sooorten sausen
n.
Drank na
aar believen
n voor en/off na de statutaire verga
adering.
Koffie en
n gebak.
Daa
arnaast is er doorlopen
nd de ganse
e namiddag (tot ± 17u0
00) gelegenheid voor eeen babbe
el
gez
zellig-sa
amen-zijn
n, bij een kooffie of een ander drankje.

en

Dit treffen
t
gaatt gewoonteg
getrouw doo
or in het ( sstedelijk ) ONTMOETIN
NGSCENTR
RUM te Lee
euwergem
ZIE P
-Zottegem , G
Gentsesteen
nweg 305
PLAN :

Kruisppunt
"Het Voosken˜
Oombeergen

_____
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_______________
______________
_____________________________
________________
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Alles
s voorr het ka
antoor
E-mail: info@buurocenter-n
ninove.be
ww.buroceenter-ninov
ve.be
ww
__________________________________________________________________
_____________________________________________
______________________
_____________________________________________
_______________________________

INSCH
HRIJVING
G MIDDA
AGMAAL
L EN ST
TATUTAIRE VER
RGADERING 201
16
Naam en voornaam

: ………
………………
………………………………………
…………….

Straat + h
huisnummer

: ………
………………
………………….………
………………
……………

Postcode + gemeentte : ………
………………
………………
………………………… …………..
Telefoon : ……. / ………………
…
………

R
Rekeningnu
ummer : ….…
…
- ……
………………
… - .…..

zal WEL / NIET (1) aanwezzig zijn op de
e statutaire vergaderinng
ET (1) in vo
oor het eetm
maal van de
e kleinveeveereniging " Het Neerho
of
schrijft WEL / NIE
W
Werk van de
en Akker-Land van Aalsst " ter gele
egenheid va
an
ha
aar statutaire vergaderring op zonddag 13 maa
art 2016.
: ……… X € 18,000

= € …….…

Aan
ntal kindere n - 12 jaar : …..…. X € 10,000

= € …….…

Aan
ntal persone
en

TOTAALL :

€ …….…

Dit inschrijvingsstrookkje dient u te
erug te bezzorgen aan bestuurslid
b
Lieve Depaaepe, Schellebelleponttweg
17 te 9820
0 Merelbeke
e of aan één
n van de be
estuursleden
n vóór 6 ma
aart 2016. U kunt voorr die datum ook
telefonisch
h inschrijven
n bij Lieve of
o andere be
estuurslede
en.
Gelieve hie
erna de wijzze van betaling aan te kruisen :
et verschuld
digd bedrag
g wordt overrgeschreven op de rek
kening op naaam van " Het
H Neerhoff
He
W
Werk van den
n Akker-Lan
nd van Aalsst " Nr. 142-0629465-57
7 (IBAN: B
BE09 1420 6294
6
6557)
p/a
a Schellebe
ellepontweg
g 17 te 9820
0 Merelbeke
e , met verm
melding 'staatutaire verg
gadering 20
016'.
He
et verschuld
digd bedrag
g wordt beta
aald aan het bestuurslid : ……… ……….……
…………… .
et verschuld
digd bedrag
g wordt ter p
plaatse beta
aald.
He
(1) Schrap
ppen wat niet past.

DATUM
D
: …
………………
…

HANDT
TEKENING : …………
………………
…..

__________________________________________
_______________
_______________
______________
_____________________________
_____________________
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