Borsbeek, 1/12/2017
Beste Finn zeiler,
Beste Sympathisant,
Ik heb het genoegen u uit te nodigen tot een buitengewone algemene vergadering
van de VZW Finn Sailing Belgium, Sprinkhaanstraat 31 te Borsbeek.
Deze zal door gaan op zaterdag 20 januari, om 18u00, in de lokalen van de Zeilclub
aan het Gavermeer.
De agenda van de vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wijziging van de statuten van de VZW.
2017: overzicht van de activiteiten en financiële situatie
2018: kalender 2018 en budget
Andere vooruitzichten
Vragenronde
Prijsuitreiking voor alle geklasseerden Beker Van België

Moest je zelf niet kunnen aanwezig zijn, kan je je laten vertegenwoordigen door een
ander lid. Vul dan de bijlage in, en stuur hem ons terug per email naar bestuur@finnsailing.be
Uiteraard willen wij de gelegenheid aangrijpen om er een gezellige avond van te
maken. Vooreerst zijn de partners vanzelfsprekend welkom!
Na het aperitief schuiven we aan tafel voor een heerlijke spaghetti bolognaise.
Het officiële gedeelte handelen we af bij de koffie.
Bijdrage voor de spaghetti: 12€/persoon (drank gedurende de avond is zelf te
betalen).
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en doe je door het juiste bedrag te storten op de
rekening van de Finn-klasse, met de vermelding van je naam. IBAN BE14 7320 3490
3883, BIC CREGBEBB
Nieuw voor dit jaar én een extra motivatie om te komen:
Wie aanwezig is op de vergadering en voor 20 januari, of tijdens de vergadering zijn
ledenbijdrage betaalt, betaalt 65€. Wie niet aanwezig is of geen volmacht heeft
voorzien en niet betaald heeft voor 20 januari zal voor zijn ledenbrijdrage 2018, 75€
betalen.
We rekenen op jullie gezellige aanwezigheid.
Alvast tot dan!
Namens de Voorzitter,
Wim Henderieckx
en alle bestuursleden

***********************************************************************************
VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering
VZW Finn Sailing Belgium
20 januari 2018
De ondergetekende
__________________________________________________________
zeilnummer BEL ____
Geeft volmacht aan

zeilnummer BEL_____
om namens hem deel te nemen aan de beraadslagingen van de
vergadering en om namens hem te stemmen
over alle punten van de agenda, en eventuele andere punten die tijdens
de vergadering aan de leden zouden
worden voorgelegd.
Gedaan te _________________ op ______________
We danken u de volmacht per email terug te sturen naar bestuur@finnsailing.be, liefst een week tevoren
***********************************************************************************

