
 

De Raad van Bestuur van de Belgian Air Force Association heeft het genoegen alle leden uit te nodigen op 

de  

Algemene Vergadering (AV) die zal plaats vinden op woensdag 16 september 2020 om 11.00 uur in het 

Huis der Vleugels, zaal Leboutte, Montoyerstraat 1 te Brussel.  

Gezien de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zal de AV 

2020 uitzonderlijk beperkt worden tot de Algemene Vergadering (geen voorafgaande briefing, geen aperitief en geen 

maaltijd). Elke deelnemer zal een masker meebrengen en registratie is verplicht. 

INSCHRIJVING 

Per mail aan de secretaris. (baf.association.srt@gmail.com)  

Indien een beperking van het aantal deelnemers door de overheid wordt genomen, zal de lijst beperkt worden tot de eerste 

ingeschreven leden. In dit geval zullen we degenen die niet geselecteerd zijn, informeren. 

Dagorde 

1. Inleiding door de Voorzitter. 

2. Eerbetuiging aan de overleden leden 

3. Goedkeuring van de notulen van de AV van 30 maart 2019. 

4. Rekeningen: - goedkeuring balans 2019 

-kwijting aan de bestuursleden en aan de controleur 

5. Begroting:     - voorstel van de begroting 2020 

- aanstelling van de controleur(s) 

4. Verkiezingen van leden van de Raad van Bestuur: er zijn 4 plaatsen vacant. 

a. Overleden: Gilbert Parewyck 

b. Ontslagnemend: Nihil. 

c. Uittredend en herkiesbaar: François Florkin, Jan Bossuyt, Danny Van Brusselen. 

d. Effectieve leden, die zich kandidaat willen stellen, kunnen hun naam opgeven aan de voorzitter of de secretaris ten 

laatste op maandag 07 september 2020 

5. Vooruitblik op de toekomstige activiteiten. 

6. Slotwoord. 

7. Divers. (buiten vergadering) 

*********************************************************************************************************** 

Volmachten.  

Hieronder vindt u een formulier “Volmacht” voor de eventuele stemmingen tijdens de AV. De volmachten dienen aan de secretaris 

bezorgd te worden vóór aanvang van de AV.  

Wie een volmacht aan een ander lid wil geven zonder deze brief te beschadigen, hoeft deze uiteraard niet uit te knippen. Een kopie, 

een zelf geproduceerd gelijkaardig formulier of een met de hand geschreven tekst voldoen. Wel moeten alle gevraagde gegevens 

daarop vermeld staan.  

***********************************************************************************************************   

VOLMACHT  

Ondergetekende (Naam en Voornaam):  

………………………………………………………………………………………………………………. wonende 

te (Straat, nummer, bus, postcode, Woonplaats):  

………………………………………………………………………………………………………………. geeft 

hierbij volmacht aan (Naam en Voornaam):  

……………………………………………………………………………………………………………….  

om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Belgian Air Force Association die plaats heeft op 16 september 

2020 te Brussel.  

Datum: …………………….  Handtekening:  

NB:  

1. De handtekening dateren en laten voorafgaan door “Goed voor volmacht”. 

2. Meegeven aan een ander lid of tijdig opsturen naar de secretaris. 
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