Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)
Zondag 29 mei 2022 om 14u00
Definitieve agenda:
- Voorwoord
- Medewerkers + verslag werking jeugdcel
- Verslag van controle financiële verrichtingen van het afgelopen jaar
- Aanduiding controlecomité financiële verrichtingen voor volgend jaar
- Herkiezing en kiezing van (nieuwe) bestuursleden
o Herkiesbaar: Joachim Hermant, Kevin Van Horen, Marlies Van der Sande
- Aanpassing barprijzen en lidgelden
- Aanpassing Huishoudelijk Reglement nav nieuw systeem wedstrijdkledij
- Voorstellen en interpellaties van stemgerechtigde leden
- Slotwoord
Toelichtingen:
- Leden welke tijdens de JAV wensen te interpelleren of voorstellen in te dienen, moeten dit
minstens 2 weken voor de datum van de JAV schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris,
Maxime De Loose, Sprinkhaanstraat 4, 2150 Borsbeek of secretaris@atbs.be
Vragen/voorstellen/interpellaties die tijdens de JAV gebracht worden, maar niet op voorhand
werden ingediend, worden niet tijdens de JAV behandeld. Deze worden wel genoteerd voor
de eerstvolgende bestuursvergadering.
- Ieder aangesloten (= spelend lid of adherent) of steunend lid vanaf 18 jaar kan zijn/haar
kandidatuur stellen voor het bestuur. Hij/zij meldt dit uiterlijk 2 weken voor de JAV
schriftelijk aan de voorzitter, Marlies Van der Sande, Eikenlei 31, 2900 Schoten of
voorzitter@atbs.be
- Alle aangesloten leden (= spelende leden en adherenten) vanaf 16 jaar en steunende leden
of ereleden vanaf 18 jaar hebben stemrecht. Elk lid beschikt over één stem. Bij afwezigheid,
kan een volmacht gegeven worden aan één stemgerechtigd lid. Dit moet schriftelijk bekend
gemaakt worden bij de secretaris, ten laatste één week voor de JAV (document voor
volmacht vind je hieronder).
Elk lid kan slechts éénmaal optreden als gevolmachtigde voor een ander lid.

Volmacht voor Jaarlijkse Algemene Vergadering
Kon. ATBS Korfbal Club vzw – t.a.v. Secretaris
p/a Maxime De Loose
Sprinkhaanstraat 4
2150 Borsbeek
Ondergetekende:

.......................................................................................... (naam + voornaam)
............................................................................................................... (adres)
..................................................................................... (postcode + gemeente)

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:
...........................................................................................................................
om mij te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Kon. ATBS Korfbal Club vzw
op datum van 29 mei 2022.
Datum:

Handtekening:

