ZWEMCLUB VRIJ MERKSEM vzw
Ondernemingsnummer: 0455.270.587
MZ: Houthulststraat 144A – 2170 Merksem
Aan:
De werkende leden van ZVM vzw
Als voorwaarden voor het werkend lidmaatschap zijn vereist dat men meerderjarig is en minstens twee jaar
onafgebroken toegetreden lid is van de vereniging of voorgedragen wordt door de raad van bestuur.
Een werkend lid dat twee maal na elkaar niet is vertegenwoordigd op de algemene vergadering wordt automatisch
toegetreden lid.
Beste,
Als werkend lid van ZVM vzw wordt u vriendelijk uitgenodigd op de

STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING
die zal doorgaan op vrijdag 7 juni 2019 om 20u
in de vergaderzaal van het zwembad “Park van Merksem”, Van Heybeeckstraat 9 te 2170 Merksem.
---------------De DAGORDE van deze vergadering omvat:
1) Registratie aanwezigen
2) Verwelkoming
3) Jaarverslag
4) Financieel verslag 2018 – begroting 2019
5) Verlenen van décharge aan de bestuurders en commissarissen voor wat betreft de uitvoering van hun mandaat over
het voorbije werkingsjaar
6) Statuutwijzigingen - Bevestiging werkende leden
7) Verkiezing bestuurders
8) Slotwoord
Een werkend lid beschikt over één stem en kan zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan
slechts één ander lid vertegenwoordigen. Het bijgevoegd volmachtformulier kan hiervoor worden gebruikt. Op de
volmacht dienen zowel de volmachtgever als de volmachtdrager met naam genoemd te worden. Dit document moet
ondertekend zijn en wordt overhandigd aan het bureau ter zitting.
Op deze algemene ledenvergadering worden geen statuutwijzigingen voorgesteld.
Jaarlijks wordt het bestuur herschikt en zijn een derde van het aantal raadsleden ontslagnemend. Volgens art. 14 van de
statuten loopt het mandaat van een bestuurder over drie jaar. Om te voldoen aan de statuten zijn 2 bestuursleden
ontslagnemend, twee waarvan het mandaat is verstreken. De ontslagnemende bestuurders zijn principieel herkiesbaar.
Een werkend lid kan zijn kandidatuur stellen. Die kandidatuurstelling dient schriftelijk toe te komen op het secretariaat.
Ter zitting wordt bij geheime stemming gekozen uit de ingezonden kandidaten.
Eveneens maakt de ledenvergadering zijn keuze omtrent het toezichthoudend lid waarvan het mandaat over één jaar
loopt. Kandidaturen voor die functie worden eveneens schriftelijk verwacht op het secretariaat.
We vestigen de aandacht op art.7 § 2 van de statuten waarin wordt beschreven dat een werkend lid zijn rechten verliest
als hij/zij twee maal aansluitend niet is vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering.
Voor inlichtingen betreffende deze algemene ledenvergadering kan u steeds terecht op het secretariaat.
ZVM vzw vertrouwt op uw aanwezigheid.
Sportieve groeten.
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