Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang VZW
Sociale zetel : rue du Linchet, 4
1435 CORBAIS

ALGEMENE VERGADERING 2022
Uitnodiging
Beste Compagnon,

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene vergadering van de VZW "Belgische Vereniging van
Veteranen en Compagnons van de Ommegang" die zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2022 in de
“ Prins Albertclub ”, Karmelietenstraat 20 te 1000 Brussel.

DAGPROGRAMMA
- 1030Hr : ontvangst + koffie in de bar “Rotonde”.
- 1100Hr : Algemene Vergadering in de zaal “Madou”.
- 1200Hr : aperitief + toast aan de Koning
- 1300Hr : maaltijd in de zaal “Karmeliet”.

ALGEMENE VERGADERING

1. DAGORDE

a. Inleiding door de Compagnon voorzitter.
b. Overhandiging van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang aan de aanwezige
rechthebbenden (zie punt 6 hieronder).

c. Goedkeuring verslag van de statutaire AV 2021 (Zie TTO 192).
d. Verslag van de penningmeester en kwijting van de beheerders.
e. Verslag van de secretaris.
f. Beheerraad.
g. Situatie van de leden.
h. Tam Tam Ommegang.
i. Internetsite.
j. Lidgeld 2023.
k. Allerlei.
2. INSCHRIJVINGEN : Door middel van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier. Het ingevuld en
ondertekend formulier moet teruggestuurd worden voor zondag 15 mei 2022 naar Compagnon Joël
DE DECKER, JoelDeDecker@gmail.com, of avenue Reine Élisabeth 10 te 1410 Waterloo. U bent
slechts ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsformulier en van uw betaling (zie punt 4
hieronder).

3. VOLMACHT : Indien u in de onmogelijkheid verkeert om de Algemene vergadering bij te wonen,
gelieve dit te laten weten door het invullen van de rubriek "VOLMACHT" op het antwoordformulier.

4. DEELNAME IN DE KOSTEN : 45 € /persoon.
Koffie (ontvangst), aperitief/toast aan de Koning, 3-gangen menu, wijn, waters en koffie inbegrepen in
deze prijs. Supplementaire dranken zullen contant betaald worden.
Er wordt gevraagd uw deelname te storten vóór zondag 15 mei 2022 op rekeningnummer :
BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB). U vermeldt in mededeling de “AV 2022 :”, uw naam en
aantal maaltijden.

5. LIDGELD 2022
Ter herinnering : alleen de Compagnons die hun lidgeld betaald hebben beschikken over stemrecht
tijdens de AV.

6. ERKENTELIJKHEISMEDAILLE VAN DE OMMEGANG
Zijn in de voorwaarde om de medaille te ontvangen in 2022 voor trouw (25 jaren membership) :
Edouard ROSES, Christian DELATTRE en Raymond VAN CALSTER.

7. BEHEERRAAD
De kandidaatstellingen voor een bestuursmandaat moeten vóór 18 mei 2022 bij de secretaris worden
ingediend.

8. INSCHRIJVING VAN EEN PUNT OP DE DAGORDE
De Compagnon, die een punt wenst in te schrijven op de dagorde, moet dit schriftelijk doen (bij te
voegen bij het inschrijvingsformulier).
De vragen die een studie of documentatie vereisen, zullen niet beantwoord worden indien ze niet op
voorhand werden geformuleerd.

9. ALLERLEI
•

Kledij : onze Vereniging wenst het dragen van stadskledij met das en vest in het Prins Albertclub.
Blue-jeans zijn niet toegelaten in sommige zalen.

•

De Compagnons, titularis van de Erkentelijkheidsmedaille van de Ommegang, zullen deze dragen.

•

LET OP ! Er is weinig parkeerplaats beschikbaar in de Prins Albertclub. De dichtstbijgelegen
betalende parking “Naamse Poort” bevindt zich op 300 m.

Aanvaard, beste Compagnon, onze vriendschappelijke groeten.

De voorzitter

De secretaris

Léon DE WULF

Guy BRUNEEL

