STATUTAIRE

VERGADERING

9 JANUARI 2019.
Agenda.
1) Verwelkoming door de Voorzitter
2) Verkiezen en of aanstellen van bestuursleden.
3) Aanstellen van twee commissarissen.
4) Jaarverslag van de Secretaris.
5) Verslag van de Penningmeester.
6) Kwijting van de Penningmeester.
7) Kwijting van de Commissarissen.
8) Voorzitter stelt jaarprogramma voor.
9) Uw aanwezigheid loont.
10) Rondvraag
Voorzitter en penningmeester zijn ontslagnemend en stellen zich herkiesbaar.
Eventuele voorstellen of kandidatuurstellingen voor bestuurslid moeten schriftelijk ingediend
worden bij de voorzitter, acht dagen voor de vergadering.
Het Bestuur.

Statutaire vergadering en gezellig samenzijn.
Op woensdag 9 januari 2019 start de statutaire vergadering stipt om 18:00.
Tijdens de verkiezing van het bestuur wordt het aperitief aangeboden.
Ten laatste om 19:00 volgt dan de feestavond. Zoals afgesproken is er terug gekozen voor
een vlees- en visbuffet.
Er wordt een ruime keuze voorzien van vlees en vis :
-

gandaham, gekookte ham met asperges, varkensrôti, salami,

-

kippeboutje, gegrilde kalkoenfilet

-

gerookte zalm, gerookte heilbot, tomaat garnaal,

-

perzik met tonijn en eitje met krab

-

groentjes, sausen, pasta- en aardappelsalade en rijst

Er is tevens keuze tussen wijn, bier, water, koffie ….tijdens de ganse avond
Voor dit eetfestijn (all-in), enkel toegankelijk voor leden en hun partner, vragen we een
tussenkomst van € 30 per persoon.
Daar dit gezellig samenzijn georganiseerd wordt in samenwerking met de bierkas dient u te
betalen en in te schrijven bij onze feestcommissaris Denisa en dus NIET op de rekening van
de club.
We hopen op een talrijke opkomst.

Inschrijven en betalen vóór 3 januari 2019
op rekening nr. BE44 8903 5400 2945 van
Robert en Denisa SAELENS-QUINTYN,
Wildedreef, 10 te 9850 Landegem
Tel.: 09.371.63.32

E-mail: robertsaelens@telenet.be

Of cash op de laatste clubvergadering van dit jaar. (26/12/18)

*

*

*

Nazicht van de clubkas
De Commissarisen van dienst: de heren Frans Vierstraete en Fernand Bekaert
worden verzocht om 17:00 stipt aanwezig te zijn om de nodige controle uit te voeren ten
einde de penningmeester kwijting te kunnen geven.

