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Beste vrienden, Wet Wheelers, leden en sympathisanten, 
 
Voor de tweede maal in het bestaan van onze vereniging houden wij een bijzondere algemene 
vergadering. De reden hiervan ligt ons nog fris in het geheugen, het plotse overlijden van 
Guido Laeremans, de penningmeester en één van de eerste actieve leden van de Wet Wheels. 
Door zijn heengaan zijn wij verplicht het bestuur van onze organisatie te vernieuwen. 
Het is dus heel belangrijk dat jullie allen aanwezig zijn op onze  
 

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 
Donderdag 6 oktober 2011 om 20u30  

Bij Seppe (Onder den toren) 
 
De agendapunten zijn: 
 

a. Openingstoespraak van de voorzitter (Fernand) 
b. Voor het nieuwe bestuur hebben wij het volgende voorstel: 
- Als drie wettelijk verplichte bestuursleden:  

Fernand als voorzitter, behoudt zijn functie 
Veerle Van Espen, secretaris (en toezicht financies) , te verkiezen 
Philippe Petit, penningmeester, wijziging bestuursfunctie 

- Overige bestuursleden: 
Luc De Craene, bestuurslid (ondervoorzitter), behoudt zijn functie 
Luc Dupas, bestuurslid (organisatie buitenduiken en webmaster), behoudt zijn functie 
Marcus Goossens, bestuurslid (rechterhand van Veerle), behoudt zijn functie 
Bram Van Dyck, bestuurslid, behoudt zijn functie 
Danny Sacré, bestuurslid, behoudt zijn functie 
Danny Hoeylaerts, bestuurslid (materiaalmeester), te verkiezen. 
 
Iedereen die lid is van onze Wet Wheels-club en dit wil, kan zichzelf of iemand anders 
voordragen op één van de te verkiezen plaatsen bij het bestuur. Dit dient te gebeuren 
binnen de 10 dagen na het ontvangen van dit bericht, door mail naar het secretariaat 
(mailto:secretariaat@wet-wheels.be) en brief naar de maatschappelijke zetel. 
 

Om van onze Bijzondere Algemene Vergadering een succes te maken is het belangrijk dat 
iedereen aanwezig is (eventueel via volmacht) en actief zijn medewerking verleent. 
Na deze vergadering wordt nog gebriefd over Egypte en steakfeest 2012 en varia. 
Dank bij voorbaat en tot donderdag 6 oktober 2011. 
 
Namens de voorzitter 

i.o.Veerle Van Espen en Marcus Goossens                                                                     


