Algemene Vergadering
13 april 2016 – 20:00 uur
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 – 2600 Berchem
Auditorium 1 gelijkvloers
Parking: binnenplaats van het Huis van de Sport, inrit halfweg de Wijnstraat

Dagorde

wordt per e-mail verstuurd naar:
‐

alle correspondentieadressen van de clubs

‐

alle clubvoorzitters

‐

de leden van de Raad van Bestuur

‐

de commissievoorzitters en verantwoordelijken.

‐

de districtsvoorzitters

Nota: alle documenten waar naar verwezen wordt in huidige dagorde, worden in
afgedrukte vorm ter beschikking gesteld van de aanwezigen tijdens de vergadering.

Uitgenodigd met stemrecht:
‐

Elke club heeft 1 of meer stemmen afhankelijk van het aantal bij de VBL
geregistreerde spelers op datum van 30 juni 2015, met een minimum van 1. Het
aantal stemmen per club vindt u in bijlage 1.

‐

Per stem mag elke club één clublid met stemrecht afvaardigen naar de Algemene
Vergadering. Deze persoon moet een geregistreerd speler van de VBL zijn en moet
vóór aanvang van de vergadering een geschreven bewijs afleveren dat hij of zij de
club vertegenwoordigt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de club.
Deze volmacht wordt als afzonderlijk document meegestuurd met de dagorde.

‐

Belangrijk: de club moet uiterlijk 6 april 2016 aan het VBL-secretariaat melden
met hoeveel personen de club zal aanwezig zijn in de Algemene Vergadering, dit in
verband met broodjes en versnaperingen aangeboden aan de deelnemers.

‐

Stemgerechtigde leden kunnen punten aan de dagorde toevoegen op voorwaarde
dat zij dit uiterlijk 14 dagen voor de Algemene Vergadering melden aan het
VBL-secretariaat.

Zijn verder uitgenodigd zonder stemrecht: leden van de Raad van Bestuur van VBL,
de voorzitters van de commissies en de personen met verantwoordelijke functie.
Armand Van de Ven, Voorzitter

Algemene vergadering van 13 april 2016

DAGORDE
1. Woord van de voorzitter
2. Telling van de aanwezigen
Nazicht van de vertegenwoordigers per club – samenstelling van het bureau voor het
tellen van de stemmen – aanduiding van de verslaggever.
Zie bijlage 1: aantal stemmen per club.

3. Proces verbaal van de Algemene Vergadering van 8 april 2015
Dit verslag vindt u in bijlage bij de e-mail waarmee de huidige dagorde verstuurd
wordt.

4. Seminaries met clubs
Samenvatting van de besprekingen vindt u in bijlage bij de e-mail waarmee de
huidige dagorde verstuurd wordt, opvolging van deze seminaries en verder acties die
kunnen ondernomen worden.

5. Financies
5.1 De balans van het maatschappelijk jaar 2015 jaar zal u later toegestuurd
worden en toegevoegd als bijlage bij huidige dagorde, van zodra de accountant
de jaarrekening zal ingediend hebben.
5.2 Het budget voor het maatschappelijk jaar vindt u in bijlage 2

6. Jaarverslag 2015
Dit document wordt u later per e-mail toegestuurd.

7. Allerlei en rondvraag

♠

♥

♦

♣

BIJLAGE 1: aantal stemmen per club
Uittreksel uit het huishoudelijk reglement: “De leden van de VBL zijn de bridgeclubs die in regel zijn met hun
aansluiting bij de VBL, conform paragraaf 1.B.2 hierna, in de loop van het maatschappelijk jaar waarop de
stemming betrekking heeft en eveneens in regel zijn op het ogenblik van de stemming zelf. Het aantal
stemmen dat elke club heeft hangt af van het aantal geregistreerde spelers dat de club heeft gemeld aan de
VBL conform punt 1.B1. op 30 juni van het vorige maatschappelijk jaar: minder dan 51 geregistreerde
spelers: 1 stem - van 51 tot 100 geregistreerde spelers: 2 stemmen - van 101 tot 150 geregistreerde spelers: 3
stemmen - vanaf 151 geregistreerde spelers: 4 stemmen”.

BIJLAGE 2: budget maatschappelijk jaar 2016

