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De voorzitters en secretarissen van
de clubs
De ereleden van de VSB
De EVBVS
De SVS
De ARAB

Uitnodiging algemene vergadering VSB
18 maart 2016 in Gent

Berchem, woensdag 17 februari 2016

Geachte voorzitter, secretaris,
Geacht erelid,
De Raad van Bestuur nodigt u uit op de algemene vergadering van de Vlaamse Schermbond
vzw, die gehouden zal worden op vrijdag 18 maart 2016 om 20u00 in Gent. De precieze locatie
wordt nog meegedeeld in de definitieve uitnodiging.
Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19u30, is er gelegenheid tot bezoek aan de nieuwe
schermzaal in het centrum van Sport Vlaanderen, Zuiderlaan 14, 9000 Gent.
Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het bezoek en/of aan de
algemene vergadering. Stemgerechtigd zijn enkel de voorzitters van de clubs, of de dragers van
een volmacht van hun clubvoorzitter (een volmachtformulier is te vinden op de VSB website).
Elke stemgerechtigde vertegenwoordiger van een club kan daarnaast nog ten hoogste één
andere volmacht dragen.
Praktische informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van het centrum Sport Vlaanderen
Gent is te vinden op hun website: http://www.bloso.be/Centra/Gent/Pages/Bereikbaarheid.aspx.
Er is ruime parkeergelegenheid bij de Topsporthal Vlaanderen en langs de Zuiderlaan.
Voorlopige dagorde:
1. Opening en registratie van aanwezigheden en de mandaten
2. Erelidmaatschap Philippe Simon
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 6 september 2015
4. Verslag van de Raad van Bestuur
a. Verslag van de voorzitter
b. Verslag van de secretaris-generaal
c.

Verslag van de schatbewaarder – presentatie balans en resultatenrekening
2015

d. Verslag van de commissies van de VSB
e. Sportief verslag
f.

Verslag provinciale koepels / EVBVS / SVS / ARAB

5. Goedkeuring jaarrekening 2015
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur
7. Verkiezing leden Raad van Bestuur. De huidige bestuursperiode van 4 jaar is
afgelopen. Er worden verkiezingen gehouden voor de bestuursperiode van 2017–
2020.
a. Alle bestuursleden zijn uittredend.
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b. Piet Wauters is herkiesbaar als voorzitter.
c.

Dirk Van De Walle is herkiesbaar als secretaris-generaal.

d. Louis Paenen (schatbewaarder) is niet herkiesbaar.
e. Kristin Cramers is herkiesbaar als bestuurder.
f.

Kathleen Kets is herkiesbaar als bestuurder.

g. Rik Lamont is herkiesbaar als bestuurder.
h. Erik Swennen is herkiesbaar als bestuurder.
i.

Frederiek Troubleyn is herkiesbaar als bestuurder.

j.

De functie van schatbewaarder en één niet-benoemde functie zijn hoe dan
ook vacant, zelfs indien alle huidige bestuurders herkozen zouden worden.

k.

Voor alle (benoemde en niet-benoemde) functies kunnen kandidaturen
ingediend worden, aangezien alle bestuurders uittredend zijn.

l.

Bestuursleden zetelen onafhankelijk in de Raad van Bestuur, maar de
kandidaturen dienen ingediend te worden door één of meerdere clubs die
effectief lid van onze vereniging zijn. Kandidaturen kunnen gesteld worden
tot en met zondag 13 maart 2016, per email aan het secretariaat.

8. Vastleggen van de lidgelden – de Raad van Bestuur stelt aan de Algemene
Vergadering voor de bedragen lidgeld en vergunningen niet te wijzigen.

Leden die punten aan de agenda wensen toe te voegen, kunnen dat doen door te mailen naar
het secretariaat. Bijkomende punten dienen ingediend te worden op zondag 13 maart 2016 ten
laatste.
Wij wensen u goede ontvangst en hopen u talrijk te mogen begroeten.
Met sportieve groet,

Piet Wauters
Voorzitter Raad van Bestuur
Vlaamse Schermbond
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