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 WET WHEELS DUKLO LEUVEN vzw 

UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE VERGADERING 

OP DONDERDAG 28 JANUARI 2016 om 20 UUR BIJ SEPPE 

 
- Eén minuut stilte voor Fernand 

- Openingstoespraak van Marcus als oudste bestuurslid. 

- Goedkeuring van verslag Algemene Vergadering van 2015 

- Verslag Marcus secretariaat 

- Financieel verslag Raymond + beoordeling door Annick & Steve 

- Verslag van Luc Dupas over materiaal (Danny H. nam ontslag) 

- Verslag duikactiviteiten van 2015 door Luc D.  en vooruitzichten 2016 

- Na het heengaan van Fernand wordt Luc DC voorgesteld als voorzitter. 

  Danny H. en Bram nemen ontslag uit het bestuur.  

Danny S., Luc DC en Raymond zijn ontslagnemend en herverkiesbaar.  

Luc D. en Marc Geunes en Marcus blijven op post.  

Annick Bergen wordt voorgesteld als hulpsecretaris en -reisleider. 

- Iedereen die al twee jaar lid is van de club mag ook zijn kandidatuur 

indienen voor een bestuursfunctie of voorzitterschap. 

- Uitleg over Egyptereis 1 oktober 2016 door Annick.  

- Andere activiteiten 2016 o.a. steakfeest LDC & 20-jarig bestaan Marc G.  

- Varia: vragen van de leden. 

 

Alle vragen in verband met de club en de clubreis zijn welkom. 

 

Ook in 2016 moet iedereen die rechtstreeks via onze club als 1ste lid is 

aangesloten bij de NELOS zijn lidgeld vóór 29 februari 2016 betalen op onze 

ARGENTA-rekening 973-0688151-67 / IBAN: BE93 9730 6881 5167. 

Het bestuur heeft besloten de lidgelden toch te behouden op het niveau van vorig 

jaar, dus 85 Euro voor duikers en 55 Euro voor zwemmers, met 10,00 € korting 

voor volgende inschrijvingen per inwonend familielid. 

 

Er worden broodjes voorzien. 

 

Voor alle vragen kan je bij het secretariaat terecht: secretariaat@wet-wheels.be 

Dank bij voorbaat en tot donderdag 28 januari 2016.  

 

Namens het bestuur  

i.o. Marcus Goossens 



Algemene Vergadering Wet Wheels Duklo Leuven vzw op 28 januari 2016 

 

Naam............................................................voornaam......................................... 

Geeft hierbij volmacht aan.................................................................................... 

om in zijn/haar naam te stemmen op alle agendapunten van de Algemene 

Vergadering van 28 januari 2016 


