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                      Heverlee, 20 december 2007       
Beste vrienden, Wet Wheelers, leden en sympathisanten 
2008 wordt weer een belangrijk jaar voor de Wet Wheelers want onze Egyptereis 
staat op het Programma. Verder is het ook noodzakelijk dat wij onze trainingen en 
buitenduiken met grote regelmaat blijven voortzetten. Om dit ook volgend jaar allemaal 
te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat wij als VZW op onze jaarlijkse algemene 
vergadering onze voorbije en komende werking eens van nabij bekijken. Daarom houden 
wij eraan zoals ieder jaar de werking van het bestuur in 2007 even kort voor jullie 
samen te vatten en ook te vragen wat er kan en moet veranderd worden. 
Bijgevolg vragen wij jullie allen aanwezig te zijn op onze  

ALGEMENE VERGADERING 
Donderdag 17 januari 2008 om 20u30  

bij Seppe (Onder den toren) 
De agendapunten zijn (voorlopig): 

a. Openingstoespraak van de voorzitter (Fernand) 
b. Goedkeuring verslag vorig jaar 
c. Financieel verslag door Guido 
d. Verslag van Bob over het materiaal 
e. Verslag door Mark over het secretariaat 
f. Verslag door Luc Dupas over de duikactiviteiten 
g. Verkiezingen: 

a. herverkiezing van Fernand (voorzitter), Phille (vice-secretaris) en Guido     
(financiën). 

b. verkiezing van Bram als verantwoordelijke van het feestcomité en in 2009 
als afgevaardigde van de Wet Wheels 

c. bevestiging van Luc De Craene (vice-voorzitter), Bob (materiaalmeester), 
Luc Dupas (duikverantwoordelijke) en Mark (secretaris)  

h. Kalender en activiteitenplanning (duikactiviteiten), o.a. Egypte 2008 
i. Activiteitenplanning (niet duikactiviteiten), o.a. steakavond 
j. Varia: vragen van de leden  

Om van onze Algemene Vergadering een succes te maken is het belangrijk dat iedereen 
aanwezig is en actief zijn mening geeft over onze werking. 
Verder is het heel belangrijk dat eenieder zijn lidgeld voor 2008 zo vlug mogelijk betaalt 
op rekening 330-0421289-72 van VZW Duklo Duikschool (duikers 110 €, Wet Wheelers 
100 €, 2e leden en zwemmers 50 €, per bijkomend gezinslid 5 € korting.) 
Dank bij voorbaat, prettige feesten en tot op donderdag 11 januari 2008. 
Namens de voorzitter 

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


