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Uitnodiging voor de Gewone Algemene Ledenvergadering 2020 

op zaterdag 15 februari om 12:00 

3 februari 2020, 

Geachte leden en toekomstige leden, 
 
We hebben het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag  15 februari gehouden om 12u te Kraainem 
(zie adres hieronder). Aansluitend op de vergadering wordt er een lunch 
georganiseerd (rond 12:30). 
 
In bijlage vindt u : 

o een uitnodiging voor de kandidaatstelling als bestuurslid; 
o een volmachtformulier (indien nodig); 
o een lidmaatschapsformulier voor 2020; 
o de notulen van de Algemene Vergadering van 2019 die goedgekeurd 

dienen te worden tijdens de Vergadering. 
 
De jaarrekening zal worden verstuurd aan de leden van 2020. 

 
Wij herinneren u eraan dat u uw lidgeld voor 2020 voldaan dient te 
hebben vóór de aanvang van de  Algemene Vergadering om uw stem uit 
te kunnen brengen of om u per volmacht te laten vertegenwoordigen.  
 
Wij vragen u dan ook om uw lidmaatschap per overschrijving te betalen op 
rekening nr. BE05 4590 0932 3175 van ANCCE-Bélgica met vermelding 
van «lidmaatschap 2020 + uw naam», en dit ten laatste op 10 februari. 
 
In geval u verhinderd bent, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een 
ander lid die zijn lidmaatschap voor 2020 voldaan heeft, en die een door 
u getekende volmacht bij zich heeft (zie bijgevoegd document). De volmacht 
zal vervolgens door het secretariaat bij de aanvang van de AV gevalideerd en 
mede-ondertekend worden. Er wordt slechts één volmacht per aanwezig lid 
aanvaard. 
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Agenda 
 
1. Goedkeuring van de notulen van de AV van 2019 (in bijlage); 
2. Rapport van de Voorzitter; 
3. Jaarrekening 2019 

- presentatie en commentaar;  
- eventueelcommentaar van de controleurs van de boekhouding;  
- benoeming van controleurs van de boekhouding voor 2019.  

4. Activiteiten 2020 – presentatie 
- APTO-keuring van de PRE: 9-10 mei; 
- III Concurso Centro Europeo del PRE: 28-29-30 augustus in 

samenwerking met Nederland; 
- Deelname aan beurzen; 
- Forumdiscussie van de leden – commentaar. 

5. Budget 2020 
6. Verkiezing van nieuwe administrateurs (einde mandaat: Franziska Weyer) 
7. Vrijstelling van de administrateurs  
 
 
UITNODIGING AV van 15/02/2020 om 12u 
 
Gelieve ons per e-mail, uiterlijk voor 10 februari, op de hoogte te stellen van 
uw vragen, opmerkingen, suggesties die niet zouden opgenomen zijn in de 
hierboven vermelde agenda, teneinde eventuele nieuwe agendapunten te 
kunnen integreren in het programma. 
 
Gelieve ons zo spoedig mogelijk en ten laatste voor 10 februari te 
verwittigen indien u wenst deel te nemen aan de lunch georganiseerd 
na de vergadering. Per e-mail: Info@ancce-belgica.be of telefonisch op 
nr 0494/85.64.34 (Caroline) voor de Nederlandstaligen en op nr 
0471/66.73.65 (Jorina) voor de Franstaligen. 
 
Adres: 
WHAT’S UP 
Statieplaats 9 
1950 KRAAINEM 
 
Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten tijdens deze jaarlijkse samenkomst, 
 
de Raad van Bestuur 


