
 
 

Oproep voor de AV van 15 december 2020 
 
 
Geachte coöperanten, 
 
 
Het einde van het jaar nadert, het moment voor onze coöperatieve om de jaarlijkse algemene 
vergadering bijeen te roepen. De AV zal plaatsvinden op 15 december om 18u30. Als 
coöperant bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen. 
 
U kan zich wel inbeelden dat de huidige gezondheidstoestand ons helaas niet toelaat om dit 
evenement fysiek te laten plaatsvinden. Dus zal de algemene vergadering gebeuren via 
Livestorm. Dat platform maakt aangename discussies mogelijk, maar ook een stemming. We 
hebben voor dit platform gekozen omdat er geen aparte app moet voor worden gedownload. 
Iedereen kan er dus gemakkelijk gebruik van maken. 
 
 

I. Orde van de dag 

Tijdens deze virtuele algemene vergadering kunnen we het samen over de volgende punten 
hebben:  
 

I. Inleiding en overlopen van de aanwezigheden 
 

II. Presentatie van het activiteitenverslag 2020: 
 
a. Publicatie van vier edities van Wilfried,  
b. Eerste editie van Eddy  
c. Lancering Wilfried – De Raconteur van België 
d. Verschillende projecten: een nieuwe website, uitwerking van onze 

tweemaandelijkse nieuwsbrief en ontmoetingen via Facebook Live, de 
speciale uitgave 2020, etc. 

 
III. Gevolgen van de gezondheidscrisis voor de coöperatieve 

 
IV. Voorstelling van de balans van het laatste boekjaar en stemming ter 

goedkeuring 



 
V. Redactionele projecten voor 2021 : verankering van onze kleine vloot van 

magazines 

 
VI. Presentatie van de P&L : realistische en optimistische scenario’s, beraming van 

de abonnementen, de losse verkoop, de reclame-inkomsten en de subsidies 

 
VII. Verkiezing van een (of twee) bestuurder(s). Gezien het ontslag van Julie Beliën, 

gedwongen om te vertrekken als lid van de RvB door haar nieuwe 
professionele oriëntering, zijn we op zoek naar één of meerdere kandidaten. 
Zij die geïnteresseerd zijn, zijn welkom om naar voren te treden, door ten 
laatste voor 30 november te antwoorden op deze e-mail. De kandidaten zullen 
op de AV voorgesteld worden voor de verkiezing 

 
VIII. Telling van de stemmen 

 
IX. Afronding van de algemene vergadering 

 
 

II. Praktische afspraken 

 
Op 30 november ontvangt u de nodige documenten ter voorbereiding van de algemene 
vergadering: 
 

- Een samenvatting van het activiteitenverslag van het afgelopen jaar 
- De voorlopige jaarrekening 
- De link en het wachtwoord om deel te nemen aan de Livestorm sessie 
- Het stembiljet om bij u af te drukken. In het geval van twee stemmen, bent u verzocht 

om het biljet te scannen of fotograferen en ons elektronisch door te sturen. 

 
Tot slot, om u toe te laten om de AV vlot te kunnen volgen, zou het best zijn dat u zich er op 
voorhand van vergewist dat uw browser bijgewerkt is naar de laatste versie en uw 
internetverbinding werkt. 
 
We hadden u liever in levende lijve gezien en een gezellige avond in uw bijzijn beleefd, maar 
dat feestje gaat niet door. Als zelfs Sint-Verhaegen en Tomorrowland zich aan ‘distancing’ 
wagen, waarom zou de jaarlijkse meeting van aandeelhouders van Wilfried dat niet kunnen?  
 
Graag tot 15 december, 
Het Wilfried-team 
François Brabant, Quentin Jardon, Marie d’Otreppe 


