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Buitengewone Algemene Vergadering VTDL
Datum: 1 april 2015
Locatie: Eurovolley, Vilvoorde

Aanwezigheidslijst:
Effectieve leden:

Tribe (TRIBE), Sport & Organisatie Mechelen (SP&O), Geelse
Triathlon Club (GETC)

Toegetreden leden:
Volmachten:

SMO (volmacht aan GETC)

Raad van Bestuur:

Johan Druwé, Werner Taveirne

Personeel:

Stefaan Depaepe

Verslag BAV VTDL 2015
1. Welkomstwoord Voorzitter
2. Mededeling van de aanwezigen en de volmachten




Aantal effectief aanwezige leden met stemrecht:
Aantal volmachten:
Totaal aantal stemmen:

3. Aanduiding van de stemopnemers:


Stefaan Depaepe & Werner Taveirne

4. Goedkeuring verslag AV 7 maart 2015




Ja stemmen:
Nee stemmen:
Onthoudingen:

4
0
0

Conclusie: het verslag wordt goedgekeurd.

3
1
4

5. Wijziging statuten
Amendement 1

Artikel 15:

De VTDL wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum vijf fysieke
personen, voor gedragen door de effectieve leden.
De bestuurders worden benoemd voor één Olympiade. Het mandaat loopt voor iedereen
ten einde op de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen.
Binnen de raad van bestuur wordt er a priori, één plaats voorbehouden aan het andere
geslacht. De kandidaat moet wel voldoen aan Art 11.
Elk rechtstreeks verkozen lid van de raad van bestuur dient zich ten laatste terug te
trekken op het einde van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt.
Voorstel aanpassing Artikel 15:

De VTDL wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum vijf (5) fysieke
personen, voor gedragen door de effectieve leden.
De bestuurders worden benoemd voor één Olympiade. Het mandaat loopt voor iedereen
ten einde op de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen.
Binnen de raad van bestuur worden er a priori, twee (2) plaatsen voorbehouden aan het
andere geslacht. De kandidaat moet wel voldoen aan Art 11.
De raad van bestuur kan maximum twee (2) experten coöpteren.
Stemming:
 Ja stemmen:
 Nee stemmen:
 Onthoudingen:

4
0
0

Conclusie: het amendement wordt goedgekeurd.

6. Slotwoord
Voorzitter Johan Druwé dankt de aanwezigen voor de geleverde inspanning.

Verslaggever: Stefaan Depaepe
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