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Referentie: Uitnodiging vergadering Raad van Bestuur 

Geachte, 

Hierbij nodigt het Uitvoerend Comité Sportvisserij Vlaanderen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de Raad van 

Bestuur Sportvisserij Vlaanderen die zal plaatsvinden in Zaal de Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint-Niklaas op  
dinsdag 22 juni 2021 om 19.00 uur. 

Volgende punten staan op de agenda: 

 Vaststellen aanwezigen  

 Rekening 2020 

 Begroting 2021 + financiële situatie 

 Kandidaturen voor de functies secretaris-generaal  en ondervoorzitters zoet en zout (mandaten gelden voor de 

duur van 3 jaar) 

 Kandidaturen voor de functie voorzitter (cfr. statutaire bepaling wegens ontslag Dhr. Jean Geerts) 

 Varia 

Statutair gezien zijn de functies van secretaris-generaal en ondervoorzitters zoet en zout herkiesbaar.  

Wegens het aangekondigde ontslag van Dhr. Jean Geerts d.d. 13/02/2021 is de functie van voorzitter Sportvisserij 

Vlaanderen vacant. 

De kandidaturen voor deze functies dienen schriftelijk opgestuurd te worden naar het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen 
(mail: info@sportvisserijvlaanderen.be) tegen uiterlijk 12 juni 2021. 

Zoals elk jaar dient uw federatie zijn afgevaardigden 2021 voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op te 

geven. Mogen wij de verantwoordelijke van elke federatie vragen om bij wijzigingen de bijgevoegde inlichtingenfiche zo 

volledig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen vóór 12 juni 2021.  

Graag willen wij u er op wijzen dat een bestuurder zich kan laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder, mits een 

geschreven volmacht. Een bestuurder kan slechts over één volmacht beschikken. (zie bijgevoegd document) 

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 
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