UITNODIGING

Algemene Vergadering
Hippische Regionale Oost-Vlaanderen vzw

Uitnodiging
Op dinsdag 27 maart 2018 vindt om 20.00 uur (STIPT !) de jaarlijkse statutaire algemene
vergadering van de vzw Hippische Regionale Oost-Vlaanderen plaats. Wij nodigen U, als club
lid van onze vereniging, dan ook uit deze vergadering bij te wonen, die zal doorgaan in het ZEBRA
CAFE van QC STABLES, Beeldstraat te 9100 Sint-Niklaas.
Ook ruiters en andere geïnteresseerden zijn welkom op deze Algemene Vergadering. Het zijn, voor
alle duidelijkheid, enkel de clubs die stemrecht hebben op deze bijeenkomst. Daarnaast kan elke club
ook één volmacht dragen van een andere club die deze schriftelijk heeft overgedragen door middel
van een volmachtformulier.
Tijdens de Algemene Vergadering staan we stil bij de werking van 2017 en wordt eveneens de
financiële situtatie van de vereniging overlopen. Tevens is er de verkiezing voor enkele nieuwe
bestuursleden HROV vzw.
Glenn Maes
Voorzitter HROV vzw

OM PRAKTISCHE REDENEN VRAGEN WIJ WEL UW AANWEZIGHEID TE BEVESTIGEN
VIA EMAIL AAN INFO@HROV.BE MET DAARBIJ HET AANTAL PERSONEN
UITERLIJK OP 18 MAART 2018

Agenda Algemene Vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verwelkoming en dagorde door de voorzitter
Aanduiding stemopnemers en secretarissen
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd 13.03.2017
Verslag van de activiteiten en werking 2017 door de voorzitter
Financieel verslag van de activiteiten 2017 door de schatbewaarder
Verslag van het nazicht van de rekeningen door de controleurs
Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de controleurs,
bestuurders en schatbewaarder voor het werkingsjaar 2017.
(Her)verkiezing nieuwe bestuurders (zie pagina 2 van deze uitnodiging)
Aanstelling van controleurs voor het werkingsjaar 2018
Bespreking werking 2018 (visie begroting)
Bespreking en goedkeuring budgettering 2018
Varia en rondvraag

Op deze vergadering zijn alle geïnteresseerden, ruiters en officiëlen,
van harte welkom.
Enkel de effectieve leden (clubs 2017)
hebben stemrecht op de vergadering.

ALGEMENE
VERGADERING
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om 20u00
QC STABLES
Beeldstraat
9100 Sint-Niklaas

Verkiezing Bestuurders
Op de agenda van de algemene vergadering staat, volgens artikel 8.1. van de gecoördineerde
statuten, ook de (her)verkiezing van het bestuur. Om één en ander in een duidelijke context te
plaatsen, bezorgen we U hierbij een uittreksel uit de statuten dat betrekking heeft op deze (her)
verkiezing.
Art 8.1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar
behoudens voortijdig ontslag door de algemene vergadering verleend.
Art 8.8. Het voordragen van de kandidaturen van bestuurder gebeurt door een effectief lid van de
vereniging en moet schriftelijk worden gericht aan het secretariaat minstens acht dagen voor de
datum van de algemene vergadering die hierover dient te beslissen.
Op deze statutaire algemene vergadering zijn, na de termijn van drie jaar herkiesbaar :
•
•

Louis De Cleene
Thomas Eyckmans

Bovendien nam dit jaar Johan Rooms ontslag, waardoor er dus één extra open positie is.
Heeft U interesse om lid te worden van de raad van bestuur van HROV vzw, of is er
iemand uit uw club die de geschikte kandidaat is om verder te werken aan de uitbouw
van onze vereniging, gelieve dan de kandidatuur voor te dragen, rekening houdende met
bovenvermeld uittreksel uit de statuten (UITERLIJK TEGEN 18 MAART 2018).

HROV vzw
Hippische Regionale
Oost-Vlaanderen vzw

DOCUMENTATIE
Op de website van HROV zullen vanaf 12 maart de nodige
verklarende documenten voor deze algemene vergadering
terug te vinden zijn
Verslag Algemene Vergadering 2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Controledocument Boekhouding 2017
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