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Uitnodiging en dagorde algemene vergadering op 27 juni 2021 

 
Geacht Lid, 

 

De raad van bestuur van de Vlaamse Boks Liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene 

vergadering op zondag 27 juni 2021. Deze zal uitzonderlijk niet fysiek gebeuren t.g.v. de Covid-19 

maatregelen. 

 

Éen lid per club is stemgerechtigd, alsook éen officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van de 

raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart. 

 

Indien u op 27 juni 2021 niet aanwezig kan zijn, probeer dan een volmacht te geven aan een lid die uw 

belangen zal behartigen en vertegenwoordigen, zodat er voldoende leden vertegenwoordigd/aanwezig 

zijn.  

 

Dit jaar zal er ook uitzondelijk een 2de  Algemene Vergadering georganiseerd worden op 29 augustus om 

zodoende toch fysiek samen te komen. Meer info volgt nog. 
 

 

Praktisch 

Aanmelden voor stemming 10 :30 – 12 :00 

 

 

Vlaamse Boks Liga vzw 

                        p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek               
                 T:015-33 66 30 –  bank :BE08 0013 8598 5813  
               etienne.brusselmans@telenet.be    www.vlaamseboksliga.com                                                                                                           
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DAGORDE 

 

1. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden. 

Elk lid krijgt een login en paswoord om hun stem uit te voeren. 

Resultaat: 

Op 82 stemgerechtigden zijn er 42 aanwezig, bestaande uit 35 clubs, 

één vertegenwoordiger van de VSA, VLBA, VEBA en 4 officielen van de Raad Van Bestuur. 

2 clubs ervaarden technische problemen bij het aanmelden en 2 andere clubs probeerden te stemmen 

buiten de deadline. Deze 4 stemmen zijn niet in rekenschap gebracht.” 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2020. 

 

Het betreft het verslag van de Algemene Statutaire Vergadering op 23 augustus 2020. 

 

Beslissing: 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de A.V. 

 

3. Financieel verslag 2020. 

a. Financiele verslaggeving. 

 

De jaarrekening, balans en bijhorende financiële documenten zijn via mail aan de leden bezorgd. 

 

b. Verslag rekening nazichters. 

 

Het verslag van de nazichters Francis De Donder en Eric Van Vaerenbergh werd via mail aan de leden 

overgemaakt. 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

4. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2020. 

 

De jaarrekening van 2020 is aan al de leden per mail overgemaakt. 

De jaarrekening van 2020 wordt door 41 leden goedgekeurd. 1 lid is niet akkoord. 
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5. Goedkeuring van de begroting voor 2021. 

 

De begroting van 2021 is aan al de leden per mail overgemaakt. 

De begroting van 2021 wordt door 41 leden goedgekeurd. 1 lid is niet akkoord. 

 

6. Ontlasting van de bestuurders. 

 

De ontlasting van de bestuurders wordt door 41 leden goedgekeurd. 1 lid is niet akkoord. 

 

 

                          

Voorzitter           

Stanley Clough           

 

 

 

Raad van Bestuur - verslaggever 

Willy De Groof 

 

 

 


