Oproeping gewone algemene vergadering
Crimilumni vzw
Universiteitstraat 4, 9000 Gent België
Ondernemeningsnummer: 0833440430

Gent, 19 december 2013

Geacht lid,
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze
zal gehouden worden op maandag 27 januari 2014 op de maatschappelijke zetel (i.h.b. in het
pleitlokaal op het gelijkvloers) om 19 uur.
Deze vergadering zal als agenda hebben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bespreking en goedkeuring kandidaturen voor effectief lidmaatschap.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2013.
Goedkeuring van de begroting voor het werkingsjaar 2014.
Kwijting verlenen aan de bestuurders.
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.
Bespreking van het gevoerde beleid.
Bespreking en goedkeuring van beleid voor het komende maatschappelijke jaar.

Indien u nog agendapunten wenst te laten toevoegen, dient u deze schriftelijk over te maken
aan de voorzitter of de raad van bestuur conform de bepaling van artikel 32 van de huidige
statuten.
Wij hopen u op deze vergadering te mogen verwelkomen. Indien u om een of andere reden niet
persoonlijk aanwezig kunt zijn, kunt u steeds een volmacht verlenen aan een ander lid. Hierbij
verwijzen we naar artikel 26 van de huidige statuten krachtens hetwelk enkel volmacht kan
worden verleend aan een ander lid. Als bijlage laten wij u een volmacht geworden.
De voorzitter namens de raad van bestuur,

Volmacht voor algemene vergadering
De heer/mevrouw ………………………………………………………………………………………….,
wonende te ………………………………………………………………………………………………….
lid van de vereniging zonder winstoogmerk Crimilumni, met maatschappelijke zetel te
Universiteitstraat 4, 9000 Gent België en ondernemingsnummer 0833440430 stelt hierbij aan als
zijn bijzondere lasthebber de heer/mevrouw ……………………..…………………………………….,
wonende te ………………………………………………………………………………………………….
aan wij hij/zij volmacht verleend om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene
ledenvergadering van de vereniging zonder winstoogmerk Crimilumni die zal gehouden worden
op de maatschappelijke zetel op maandag 27 januari 2014 om 19 uur die als agenda zal
hebben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bespreking en goedkeuring kandidaturen voor effectief lidmaatschap.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2013.
Goedkeuring van de begroting voor het werkingsjaar 2014.
Kwijting verlenen aan de bestuurders.
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.
Bespreking van het gevoerde beleid.
Bespreking en goedkeuring van beleid voor het komende maatschappelijke jaar.

Indien u nog agendapunten wenst te laten toevoegen, dient u deze schriftelijk over te maken
aan de voorzitter of de raad van bestuur conform de bepaling van artikel 32 van de huidige
statuten.
De lasthebber is bevoegd om:
1. Deel te nemen aan onderhavige vergadering, en indien nodig, deze te verdagen;
2. Deel te nemen in elke andere vergadering met zelfde agenda, indien de eerste
vergadering zou verdaagd worden of ongeldig bijeengeroepen zijn;
3. Deel te nemen in alle beraadslagingen, stemmingen, aanpassingen en verwerpingen van
de agenda in de naam van de lastgever;
4. In het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot
bovenstaande, onder meer bevattende het tekenen van alle documenten, akten, officiële
stukken , aanwezigheidslijsten, etc.;
5. Het tekenen van het aanwezigheidsregister.
Opgesteld te …………………………………… op ……………………………………

De handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden “goed voor volmacht”.

