ANTVERPINO KONKLIJKE BADMINTON CLUB vzw
Nodigt alle leden en sympathisanten uit op haar
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 16 november 2018
Ons Huis, Cogelsplein 2, 2100 Deurne

Alle leden zijn van harte welkom, we zouden graag een talrijke aanwezigheid
zien tijdens de vergadering. Jullie vertrouwen in het bestuur en jullie mening
is belangrijk!
Stemgerechtigd ben je als je effectief (aka spelend) lid bent bij Antverpino.
Wij zijn dringend op zoek naar versterking van het bestuur! Leden met diverse
talenten (administratie, organisatie, competitie, marketing, communicatie, ....)
en vooral met veel goesting en inzet – laat van u horen. Je kan ten allen tijde
inlichtingen bekomen bij de huidige bestuursleden. Kandidaturen voor een
bestuursfunctie dienen gericht te worden aan de voorzitter voor vrijdag 9
november via wim.croes@telenet.be
Hier doen we een dringende oproep aan kandidaten. De statuten vermelden in
art18 dat de raad van bestuur dient samengesteld te zijn uit minstens 5 en
maximaal 9 leden.
Aangezien Astrid Janssens zich nu omwille van professionele redenen niet meer
herverkiesbaar stelt, komt het aantal leden van de raad van bestuur dus onder
het vereist minimum. Dit maakt dat het voortbestaan van de club ernstig in
gedrang komt.
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Leden die een aanpassing van de statuten en/of het reglement van inwendige
orde wensen, doen dit ook op de wijze hierboven beschreven.

De avond wordt culinair ondersteund door onze huischefs. De heren laten niet
snel in hun kaarten kijken; met zekerheid kunnen we u wel laten weten dat het
altijd prijs is – koken vanuit het hart! De voorlopige agenda voor de
vergadering vindt u hieronder; neem alvast nota van enkele beslissingen die
dienen genomen te worden tijdens de vergadering.
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AGENDA (voorlopig)
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Jaarverslag 2017-2018 (voorzitter)
3. Financieel verslag 2017-2018 (penningmeester);
met o.a. kwijting van de bestuurders, voorstel van begroting voor 2018–
2019, verkiezing en aanstelling nieuwe financieel commissaris.
4. Er worden door de RvB aanpassingen aan het RIO voorgesteld in kader
van GDPR
5. Aanstelling ombudsman / vertrouwenspersoon
6. Verkiezing bestuur
1. Voorstelling nieuwe kandidaten
2. Uittredend en herverkiesbaar
Wim Croes
Johan Simons
3. Uittredend en niet herverkiesbaar
Astrid Janssens
7. Viering van de leden en uitreiking van de Trofee Louis Mampaey
8. Rondvraag

Prijzen & inschrijving
Naar goede traditie houden we de prijzen democratisch en betalen leden €18,
inwonende gezinsleden €23 en anderen €28.
Gelieve je voor 10 november in te schrijven (onze koks moeten hun inkopen
doen), via het formulier op onze site: www.antverpino.be; geef ook aan of je
een vegetarische maalrtijd wenst. Je inschrijving is definitief na betaling van
de verschuldigde som op de rekening van Antverpino Koninklijke Badminton
Club vzw BE92 7350 1391 3323, met vermelding van jouw naam en die van
de andere deelnemers.
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