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Referentie: Uitnodiging Algemene Vergadering 

 

Geachte, 

Hierbij nodigt de Raad van Bestuur Sportvisserij Vlaanderen u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering  
Sportvisserij Vlaanderen vzw die zal plaatsvinden in Zaal de Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint-Niklaas op  
dinsdag 22 juni 2021 om 20.00 uur. 
 
Volgende punten staan op de agenda: 
  

1. Vaststellen aanwezigen 
2. Ontslag en benoeming leden Algemene Vergadering 
3. Ontslag en benoeming leden Raad van Bestuur 
4. Verkiezing secretaris-generaal en ondervoorzitters (zoet en zout) 
5. verkiezing voorzitter (overnemen mandaat voor de lopende termijn tot maart 2023) 
6. Goedkeuring rekening 2020 en begroting 2021 (is reeds digitaal opgevraagd maart 2021) + financiële situatie 

Décharge verlenen aan penningmeester en commissarissen over het boekjaar 2020 
7. Verslagen secretariaat en diverse cellen 
8. Aanstellen commissarissen 2022 voor de controle boekhouding 2021 
9. Varia 

 
Graag willen wij er u op attent maken dat zoals in de statuten (artikel 15) staat beschreven een federatie die niet aanwezig 
kan zijn, zich kan laten vertegenwoordigen door een andere federatie.  
Zij kunnen evenwel ook geldig stemmen voor maximaal één ander verbond of federatie.  
Een schriftelijke volmacht dient voor de aanvang van de Algemene vergadering aan de voorzitter van de Algemene 
Vergadering te worden afgegeven. 
 
Indien uw federatie vragen heeft omtrent de werking van Sportvisserij Vlaanderen of extra variapunten wil toevoegen aan 
de agenda, dan kunt u dit schriftelijk vóór 12 juni 2021 doorgeven t.a.v. het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen.   
Mail: info@sportvisserijvlaanderen.be 
 
Wij hopen u allen op deze bijeenkomst te mogen begroeten. Bent u onverwachts verhinderd, gelieve het secretariaat 
hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Erik Pinoy Secretaris- generaal 

Blankenberge, 12/03/2021 

 

mailto:info@sportvisserijvlaanderen.be


 
 

  secretariaat: Astridlaan 30, 8370 Blankenberge 
 

Erkend door Aangesloten bij 

  

 

 
SPORT vLAANDEREN (nr.9.421, ANB 
en de Vlaamse Gemeenschap als 

beleidsondersteunendevereniging inzake visserij(M.B. 
17/07/1998) 

C.I.P.S.  sport-
verzekering 

Tel:  0032 (0)50 41 40 77  
Fax:  0032 (0)50 42 87 59  
  
info@sportvisserijvlaand
eren.be 
 
www.sportvisserijvlaand
eren.be 
 
Ondern.nr: 420808863 
Belfius:  BE11 7755 3767 
3748 

 

 
I.O. Isabelle De Leu Verantwoordelijke  secretariaat

 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft:  VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING 
 
 
 
 
Hierbij verleent ……………………………………………………………………………………………………,  

lid van de Algemene Vergadering Sportvisserij Vlaanderen vzw volmacht aan……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

lid van de Algemene Vergadering Sportvisserij Vlaanderen vzw om hem overeenkomstig Art. 15 van  

de statuten te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering die zal doorgaan op 

dinsdag 22 juni 2021 te Sint-Niklaas. 

 
 
 
DATUM        HANDTEKENING  
 
 
 
 
…………………..        ………………….. 
 
 
 


