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PROVINCIAAL COMITE VLAAMS-BRABANT 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING 

 

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 

 

ACP-kantine, 14u00 

 

 

• Nazichten van de volmachten 

 

Bij het binnenkomen van het vergaderlokaal meldt iedere afgevaardigde zich bij de 

P.C.- verantwoordelijke die de aanwezigheden zal noteren en de nodige stukken voor 

de vergadering overhandigt (wanneer deze nog niet vooraf zouden bezorgd zijn 

geweest). 

Clubs zijn afwezig als hun afgevaardigde niet in het vergaderlokaal aanwezig is bij de 

eerste stemming of goedkeuring (bv van het financieel jaarverslag) en ook als hun 

afgevaardigde het vergaderlokaal verlaten heeft voor de voorzitter de vergadering 

gesloten heeft. 

 

Afwezige clubs krijgen een boete van 125 Euro. 

 

 Lijst van de Vlaams Brabantse clubs (stamnummer, club, aantal stemmen): 
 

 
 

 

Overzicht van de stemmen: 
461 ACKO 7 

421 ACP 11 

456 ATLE 1 

436 BAV 3 

413 BERT 3 

199 DAC 12 

69 DCLA 11 

380 GRIM 3 

448 LOND 2 

402 MAC 2 

33 OEH 11 

409 OPW 3 

468 PEGA 5 

65 RCT 7 

165 ROBA 11 

364 SPVI 3 

162 VAC 9 
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• Jaarverslag van de provinciale werking 2019 (Frank De Smedt) 

 

Het verslag van de provinciale werking, opgesteld door de secretaris, wordt vooraf naar 

de clubs gezonden. 

 

 

• Interpellaties over het voorbije jaar (2019) 

 

Interpellaties dienen uiterlijk donderdag 16 januari 2020 (12u00) bij de secretaris van 

het PC VB ingediend te worden. 

 

 

 

• Verslag van de penningmeester (Mia Lambrecht) 

 

De clubs ontvangen vooraf de documenten betreffende de financiële toestand van het 

P.C. mbt het voorbije kalenderjaar 2019. 

 

 

• Rekeningnazicht 

 

Rekeningnazichters: Maxime Vanden Daele (VAC) en Serge Lefevre (RCT) 

 

 

• Interpellaties betreffende de financiën 

 

Moeten uiterlijk donderdag 16 januari 2020 om 12u00 aan het PC VB secretariaat 

bezorgd worden. 

 

 

• Goedkeuring van de balans, rekeningen en ontlasting betreffende het voorbije jaar 

 

 

 

• Aanduiding stembureau 

 

Van toepassing in 2020 owv de verkiezing van de voorzitter en de leden (mandaten). 

 

Twee kandidaten voor stembureau van twee verschillende clubs (en niet die van de clubs 

van de kandidaten). 

 

 

 

• Verkiezingen 

 

• Verkiezing van de P.C.-leden 

 

Tijdens de AV van januari 2019 zijn er de volgende mandaten te verkiezen: 
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·  1 voorzitter mandaat 4 j. 

· én 

5 leden mandaat 2 j. 

5 leden mandaat 1 j. 

  

Binnen de gestelde termijn ontvingen wij de volgende kandidaturen: 

VOORZITTER: 

• Remi Van Ophem (DCLA) 

  

LID: 

• Remi Van Ophem (DCLA) 

• Johan De Coninck (DCLA) 

• Erwin Scheys (ACKO) 

• Frank De Smedt (VAC) 

  

  

Stemprocedure volgen het H.R.: 

Verkiezing van niet-unieke mandaten (gewone leden): 

1. Al de kandidaten worden alfabetisch gerangschikt op de stembrieven met uitsluitend 

een vak “Ja” achter hun naam.  

2. Er dient eerst gestemd te worden voor de mandaten voor een volledige duur, nadien 

voor de mandaten die tussentijds vrijgekomen zijn.  

3. Voor het invullen van mandaten zijn verkozen de kandidaten welke het grootst aantal 

geldige Ja-stemmen behalen met een minimum van 35% van de geldige stemmen, tot 

het maximumaantal mandaten is toegewezen. 

  

Volmachten kunnen gegeven worden aan andere clubs en hun afgevaardigde, dit conform het 

reglement van de federatie. 

 

• Aanduiding van de rekeningnazichters voor 2020 

 

 

 

• Voorstel begroting 2020 

 

Een voorstel van begroting voor het komende kalenderjaar 2020 wordt vooraf aan de 

clubs bezorgd. 

 

 

 

• Goedkeuring begroting 2020 

 

 

 

 

• Overzicht provinciale kalender 2019 - 2020 

 

Zomerdossier 2020 
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• Provinciale Jurycoördinator (Maurice Leduc) 

 

Verslag van het voorbije jaar 2019. 

 

 

 

• Varia en Slotwoord 

 

 

 

 

 

 

 

P.C. Vlaams-Brabant    www.pc-vlaamsbrabant.be 

http://www.pc-vlaamsbrabant.be/

