
Uitnodiging Algemene vergadering

Verwelkoming
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 2021
Goedkeuring van het beleidsplan 2021-2024 
Goedkeuring verslag financieel comité
Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening 2021
Goedkeuring van de begroting 2022-2024
Kwijting van de bestuurders
Benoeming of herbenoeming van de bestuurders en kandidaat-reservebestuurders
Wijziging statuten 
Kennisgeving jaarverslag 2021
Lidmaatschap nieuwe leden 

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Squash Vlaanderen. Het Bestuursorgaan heeft beslist om net zoals vorig jaar online
stemmen toe te laten. 

Mogen wij vragen je stem te geven via het online stemformulier (klik hier) vóór 14
maart zodat de resultaten beschikbaar zijn en kunnen worden bekendgemaakt op 15
maart of de datum van de Algemene Vergadering.

Agenda

Met sportieve groeten,

Het Squash Vlaanderen-team

Squash Vlaanderen v.z.w.

Vorselaarsebaan 62
2200 Herentals
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
BTW BE 0456.423.206
BE13 3350 5105 0439

Neem contact met ons op

T: + 32 (0)14 85 96 00
SQV@squashvlaanderen.be

Online

www.squashvlaanderen.be
www.facebook.com/squashvlaanderen
www.instagram.com/squashvlaanderen

https://squashvlaanderen.be/algemene-vergadering-squash-vlaanderen-2022/


Procedure 

Zoals bij elke Algemene Vergadering ontvangen jullie als leden de agenda (zie deel
1 webformulier), informatie over de werking van Squash Vlaanderen (zie deel 2
webformulier) en de nodige bijlagen.
Bij deze Algemene Vergadering via schriftelijke procedure wordt uiteraard ook de
mogelijkheid geboden om vragen te stellen over de agendapunten van de
Algemene Vergadering (deel 1). Heb je een vraag, dan kan je die stellen vóór 1
maart aan tine@squashvlaanderen.be. Wij bezorgen alle clubs het antwoord zo
snel mogelijk, zodat je nog tijdig kan stemmen.
Het stemmen gebeurt via een webformulier (klik hier) en dit vóór 14 maart.

Het online stemformulier werd zo eenvoudig en transparant mogelijk opgesteld.
De uitnodiging werd verstuurd naar de voorzitter en secretaris. Per club kan
uiteraard slechts één persoon een geldige stem uitbrengen. Gelieve naam en
functie binnen de club duidelijk te vermelden.
Het online stemformulier moet uiterlijk worden ingediend op 14 maart zodat de
resultaten beschikbaar zijn en kunnen worden bekend gemaakt op 15 maart, de
datum van de Algemene Vergadering.
Alle clubs die het webformulier geldig (en dus ook tijdig) invullen, worden als
'aanwezig' geteld. Andere clubs worden als verontschuldigd genotuleerd.

Het stemmen

Wij danken jullie alvast voor jullie deelname aan de Algemene Vergadering.

Squash Vlaanderen v.z.w.

Vorselaarsebaan 62
2200 Herentals
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
BTW BE 0456.423.206
BE13 3350 5105 0439

Neem contact met ons op

T: + 32 (0)14 85 96 00
SQV@squashvlaanderen.be

Online

www.squashvlaanderen.be
www.facebook.com/squashvlaanderen
www.instagram.com/squashvlaanderen

https://squashvlaanderen.be/algemene-vergadering-squash-vlaanderen-2022/
https://www.vsf.be/algemene-vergadering-squash-vlaanderen-v-z-w-2021/

