Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen
Bijzondere Statutaire vergadering 18 april 2017
Aanwezig : zie aanwezigheidslijst
Verontschuldigd : Edwin Somers, Roger Sacré en Mathias Sacré
Door te weinig aanwezige leden tijdens de statutaire vergadering 25 maart 2017, was
het niet mogelijk de statuten aan te passen. Om de aanpassing te doen zijn we
verplicht deze bijzondere statutaire vergadering te houden. Dit om aan de wettelijke
voorwaarden te voldoen.
Agenda
-

Aanpassen van de statuten. Artikel 13 en 24

Artikel13
Ieder jaar wordt een algemene vergadering der statutaire leden gehouden die de
jaarrekeningen van het
afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en het beleid van de bestuurders
goedkeurt.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats
tijdens de tweede helft van de
maand maart, behoudens de raad van bestuur anders beslist, maar zonder de
termijn van drie weken te overschrijden.
Al de statutaire leden der vereniging worden voor de algemene vergadering bij
gewone brief, tien dagen voor de vergadering. De agenda zal bij de oproepingsbrief
gevoegd zijn.
De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander statutair lid, drager
van een schriftelijke volmacht indien ze door een geldige reden, bv ziekte niet in
persoon kunnen aanwezig zijn.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op een plaats
aangeduid in de oproepingsbrief.
Wordt :
Artikel 13 : ……………… Al de statutaire leden der vereniging worden voor de
algemene vergadering uitgenodigd ten minste tien dagen voorafgaand aan de datum
van de algemene vergadering per e-mail of bij gewone brief op het adres dat het lid
daartoe laatst heeft opgegeven. De agenda zal bij de oproepingsbrief gevoegd
worden……………………
Artikel 24
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan.
In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto overblijvend actief, na
vereffening van schulden en het aanzuiveren van lasten, besteed aan een doel
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zoveel mogelijk gelijk is aan dit van de huidige vereniging en hetwelk door de
algemene zal aangeduid worden.
Wanneer op het ogenblik van de vereffening de volgende verenigingen bestaan
zullen zij voorrang genieten in de volgorde zoals ze hierna vermeld worden:
- de Georges de Hasque 1ste Zeescoutsgroep; als feitelijke vereniging
- De vereniging zonder winstoogmerk ” Vereniging der Baden Powel Zeescouts
van Antwerpen”.
- de vereniging zonder winstoogmerk “Vlaams Verbond der Katholieke Scouts” in
haar onderafdeling Zeescouts.
Wordt : ………………….. De vereniging zonder winstoogmerk “ Scouts en Gidsen
Vlaanderen “ in haar onderafdeling Zeescouts.
De aanwezige leden keuren deze wijziging goed.
Vragen?
- Misschien de statuten vermelden op de website van de groep, net als
activiteiten die worden georganiseerd. Er is een link op de site naar
vriendenkring, maar deze is nog niet actief.
- Oud-scouts blijven vragen voor hulp en ook om lid worden van de
vriendenkring. ( via e –mail )
Einde vergadering
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