De voorzitter, namens de raad van bestuur van VZW Industrie Mechelen Noord, nodigt u uit voor
de jaarlijkse algemene vergadering.
Datum: Donderdag 17 mei 2018
Tijdstip aanvang: 17u00
Tijdstip einde: 20u00
Locatie: RE:Flex – Schaliënhoevedreef 20T (gelijkvloers rechts: Zaal Novigo)

Programma
17u00 – Ontvangst
17u20 – Start Algemene vergadering

Agenda algemene vergadering
1. Vaststelling stemgerechtigde leden en aanwezigheden
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 december 2017
3. Goedkeuring begroting 2018
4. Vastleggen lidmaatschapsbijdrage 2018
5. Ontslag en benoeming van bestuurders
6. Kwijting van de bestuurders
7. Goedkeuring notulen en publicaties Belgisch Staatsblad.

17u40 – Infosessie over hoe je beter gezien en gevonden kan worden online & hoe je je SmartPhone efficiënter in kan zetten voor dagelijkse handelingen en taken. Klik hier voor het
introductiefilmpje.
18u40 – Introductie Dagvers: warme maaltijd + netwerkdrink. Klik hier voor het introductiefilmpje.
Mogen wij u vriendelijk vragen om uw inschrijving per mail te bevestigen aan uw parkmanager
en secretaris van de AV Kirsten Dejaegere ten laatste op dinsdag 15/05/2018 a.u.b.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de gewone meerderheid
van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien u niet aanwezig kan zijn, willen wij u vragen om een
volmacht te geven aan een ander werkend lid. Een volmacht dient schriftelijk te worden gegeven en elk lid kan
maximaal één volmacht dragen.

VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING 17 MEI 2018
De ondergetekende,

wonende te

e-mail

stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van VZW Industrie Mechelen Noord
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0455.001.858, met
maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20J, verklaart hiermee
volmacht te verlenen aan:
de heer of mevrouw

eveneens stemgerechtigd lid van de VZW, om de ondergetekende te vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van 17 mei 2018.
Deze volmacht geeft de houder het recht, in mijn plaats, deel te nemen aan de
beraadslagingen, de nodige stemmen uit te brengen over alle onderwerpen vermeld op de
bijgevoegde agenda voor de vergadering, en tevens alle notulen te ondertekenen.
Voor zover als nodig verklaart ondergetekende zich akkoord met de gevolgde procedure voor
de uitnodiging van de algemene vergadering.

Opgesteld te ______________________________ , op ____________________________.

Indien u volmacht geeft: eigenhandig te schrijven: ‘goed voor volmacht’ + handtekening

