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Wijgmaal, 15 september 2009 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

 

door omstandigheden zijn wij verplicht een tussentijdse algemene vergadering bijeen 

te roepen. De maatschappelijke zetel in onze statuten vermeld, nl. Lubbeek, wordt door 

de sportraad van de stad Leuven niet aangenomen om als Leuvense sportvereniging te 

worden erkend. Onder andere het gebruik van het zwembad is hieraan gekoppeld. 

Daarom moeten wij onze statuten op dit punt wijzigen. 

 

Om de statuten te wijzigen moeten 2/3 van de erkende leden op de algemene 

vergadering hun stem hiervoor uitbrengen. Als dit op een eerste vergadering niet het 

geval is mag een tweede algemene vergadering, veertien dagen later, met een gewone 

meerderheid de wijziging doorvoeren. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

Donderdag 8 oktober 2009 om 20u30  

 Bij Seppe (onder de toren) Wilsele  
 

Het enige agendapunt is: 

Wijziging van het huidige adres van de maatschappelijke zetel van de Vzw naar het 

nieuwe adres: 's Hertogenwijngaard 67 te 3000 Leuven 

 
Ieder gerechtigd lid mag met het hierbij gevoegde strookje aan één ander lid een 

volmacht geven voor de stemming op de algemene vergadering. Er is één volmacht per lid 

toegestaan. 
 

Namens de voorzitter 

i.o.Phille (Philippe Petit) en Mark (Marcus Goossens) 
 

 

P.S.: Na de vergadering kunnen wij nog wat verder praten over onze toekomstplannen, 

o.a. clubreis Egypte 2010. 

        Vóór de vergadering worden alle begeleiders die zich kunnen vrijmaken gevraagd 

zoveel mogelijk naar het zwembad te komen, want al onze wet wheelers zijn er. 
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_______________________________________________________________ 

Stembriefje voor de algemene vergadering van 8 oktober 2009 

  

O * Ja, ik ben akkoord met de wijziging van de maatschappelijke zetel 

 

O * Neen, ik ben niet akkoord met de wijziging van de maatschappelijke zetel 

 

 

*Het gepaste bolletje zwart maken 

 

 

_________________________________________________________________ 

Stembriefje voor de tweede algemene vergadering 22 oktober 2009 

  

O * Ja, ik ben akkoord met de wijziging van de maatschappelijke zetel 

 

O * Neen, ik ben niet akkoord met de wijziging van de maatschappelijke zetel 

 

 

*Het gepaste bolletje zwart maken 

 

 

_________________________________________________________________ 

Stemvolmacht voor de algemene vergadering van 8 oktober 2009 

Ondergetekende  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

geeft hierbij volmacht voor de stemming op de algemene vergadering aan: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: 

 

 

_________________________________________________________________ 

Stemvolmacht voor de tweede algemene vergadering 22 oktober 2009 

Ondergetekende  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

geeft hierbij volmacht voor de stemming op de algemene vergadering aan: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: 


