
Melle 7 november 2019.

Uitnodiging tot Algemene vergadering VWT Rhodeland op vrijdag
29 november 2019.

Beste fietsvrienden van VWT Rhodeland,

Onze 13de Algemene vergadering komt eraan.

Statutair zijn we verplicht deze vergadering elk jaar in te richten zodat onze leden hun stem kunnen
laten horen zoals vermeld in onze statuten. 

We rekenen er dan ook op dat jullie massaal aanwezig zullen zijn. Het is tenslotte jullie club en jullie
moeten over bepaalde onderwerpen uw stem uitbrengen.
Volgens artikel 20 moeten twee bestuursleden herverkozen worden. Voor dit jaar zijn dat Robert en 
Willy.

Verder voorziet de AV ook dat leden zich kunnen aanmelden om toe te treden tot het bestuur. Deze
kandidatuur moet 14 dagen voor de AV toegestuurd worden naar de voorzitter. De AV stemt dan
meerderheid tegen minderheid of deze persoon aanvaard wordt als bestuurslid(dit is een formaliteit).

Volgend jaar gaat onze fietsweek door in Italië aan het Gardameer van 5 tot 12 september. De 
jongsten onder ons (sic) zullen zich herinneren dat dit het trainingsoord was van de keizer van 
Herentals Rik Van Looy.
Ons fietsweekend zal doorgaan van 15 tot 17 mei in Giethoorn in Nederland. 

Ook dit jaar is er gratis kledij te verloten. Tweedehandskledij van Staf en Rita wordt verloot. Wie geen 
tweedehandskledij wil hoeft niet deel te nemen.

Verder hebben we ook nog enkele stuks kledij in stock van Decca. Deze stukken zullen te koop 
aangeboden worden aan de helft van de prijs.

Deze aanbieding geld enkel voor de aanwezigen op de AV.

Alle andere fietsvoorstellen voor 2019 zijn eveneens welkom. 

De AV heeft plaats op vrijdag 29 november om 19u30 in het lokaal van de pétanqueclub van 
Melle gelegen in de Ovenveldstraat te Melle. Als je vanuit Melle de Geraardsbergse steenweg 
neemt is dit de 2de straat links net voor de spoorwegbrug. Zie ook op google maps

Agenda

1. Verwelkoming: Kris

2. Overzicht van 2019 : een terugblik op de verschillende organisaties (sportieve en extra-sportieve)    
(Robert)
VTT, ontbijtrit, MBM, weekendje Moezel, sterritten Overzet en Bassevelde en weekje Ardèche

3. Planning 2020

 Overzicht van de ritten ingericht door onze club : Robert
MBM, VTT, sterritten

https://www.google.be/maps/place/Sportdienst+gemeente+Melle/@50.9958607,3.8068057,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3770e9c502483:0x3b7a278d110f1ead?hl=nl


 Ontbijtrit op zondag 23 februari 2020. Zelfde formule als dit jaar met ritje als weer het toelaat.

 Eventuele fietsuitstappen.

 Fietsweekendje Giethoorn van 15 tot 17

 Alle voorstellen voor andere wielermonumenten in binnen- en buitenland zijn steeds
welkom.

 Jaarlijkse Fietsreis naar het Gardameer in Italië.

4. Kasverslag

5. Goed/afkeuring financieel verslag door vergadering

6. Herverkiezing van 2 bestuursleden (Willy en Robert) 

7. Huldiging meest verdienstelijke fietser van onze club: Jean Pierre De Smedt

8. Evolutie leden

9. Kledij Kris

11. Vragen van de leden 

12. Helpers voor VTT

Het bestuur

Indien je niet kan komen kan je volgende volmacht invullen en meegeven aan een ander lid.

Volmacht (slechts 1 volmacht per aanwezig lid)

Ik …………………………... geef hierbij volmacht aan mr/mevr 

……………………………… om mij te vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van VWT Rhodeland welke gehouden wordt op 29 november 2019 te 
Melle en geef hierbij volgende antwoorden:
Antwoord(schrappen wat niet past)

Herverkiezing Robert:  Ja/Nee

Herverkiezing Willy:  Ja/Nee

Handtekening volmachtgever:

Einde Volmacht


