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Brussel, november 2018
Beste vrienden,

In overeenstemming met de statuten van de Seniorenclub KBC Brussel nodigen wij alle leden uit op
de

ALGEMENE VERGADERING GEVOLGD DOOR
NIEUWJAARSFEEST
op dinsdag 29 januari 2018
in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek

Een nieuw jaar, een nieuwe start van ons activiteitenjaar.
Zoals de titel van de uitnodiging het al aangeeft starten we met een dubbele activiteit. Onze agenda
zal dus secuur gevolgd moeten worden.
Agenda:
13.00 uur

Aankomst van de leden

13.45 uur

Welkomstwoord + Algemene Vergadering
1. Algemene Vergadering
- overlopen en goedkeuren van de verslagen van het afgelopen werkjaar 2018 ontheffing van de bestuursleden voor het werkjaar 2018
- vernieuwing van de bestuursmandaten: de mandaten van Jonas De Jonge,
Adrien Lamair, Dominique Van Eycken en Bert Demunter vervallen.
Zij stellen zich terug herkiesbaar voor een mandaat van 3 jaar.
- Hubert Walravens en René Bauwens beëindigen op eigen verzoek hun
bestuursmandaat.
2. Jaarplanning 2019 incl. de Hobbyclubs.
3. Varia en rondvraag
De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben de ‘voorrangsregel deelname
activiteiten’.

14.45 uur

Optreden van Luc Steeno

15.30 uur

Nieuwjaarsreceptie

17.45 uur

Einde

4

Het zal dus een goed gevulde namiddag worden waar een beetje inspanning en wat ontspanning,
afgerond wordt met een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje welke bestaat uit een koud
bordje mix vis/vlees en een duo van gebak.
Jullie kunnen van dit alles genieten door tussen 7 en 18 januari 2019 een bedrag van 21 euro per
persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding AV + Nieuwjaarsfeest.
In CC. Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil
je samen zitten kom dan ook samen en neem samen plaats (geen vrijgehouden zitjes).
Wij rekenen alvast op uw deelname.
Het Bestuur
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