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UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 
 
Daar er op de Algemene vergadering van dinsdag 19 april 2022, volgens de in artikel 8 eerste lid van de 
wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw’s bedoelde meerderheid van de leden niet aanwezig was om 
een statutenwijziging te rechtvaardigen, zal op dinsdag 07 juni 2022 een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen alsook de wijzigingen kan aannemen met een twee derde 
meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) en aansluitend 
een Bestuursvergadering (BV) van de Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw, 
die zal plaatsvinden op dinsdag 07 juni 2022 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Hotel Mess 
Continental, Joseph Casselaan 3, 8430 Middelkerke. 
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging. 
 
Agenda Bijzondere Algemene Vergadering 
 
Overeenkomstig art. 8a. van haar statuten wenst de Raad van Bestuur: 
 
De bestaande statuten (versie BS 31 mei 2013, zie bijlage 1) in overeenstemming te brengen met 
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit ter gelegenheid van de 
eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 
1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht. 
Voorstel nieuwe statuten (zie bijlage 2) 
 

Volmachten 
 
Art. 9 van de statuten: “(…) Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Eén lid kan 
niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen (…).” Gelieve uw volmachtdrager op voorhand te 
verwittigen teneinde dubbele volmachten en afwezigheden te vermijden. (zie ook volmachtenformulier 
in bijlage) 
 
Gelieve uw volmacht (zie afzonderlijk document) te mailen naar de secretaris  
( rene.declercq@telenet.be ) of per post te verzenden naar de maatschappelijke zetel van de 
vereniging (Weststraat 26 – 8420 De Haan) vóór 03 juni 2022. 
 
Agenda Bestuursvergadering (BV) 
 
1. Verslag van de vorige Raad van Bestuur 
2. Verslag van S1, S2, S3, S4 en S5 
4. Nieuws uit de regio’s 
5. Varia 
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