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                                                                                                 Brussel, februari 2022 

         

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen we jullie uit op de 

 

ALGEMENE VERGADERING 
van maandag 4 april 2022 in CC DE MEENT 

 Gemeenveldstraat 34 1652 Alsemberg 

 

 

dit ter vervanging van de geplande en intussen afgelaste AV op 24 februari. 

 

 

Agenda: 

 

13.00 uur Aankomst van de leden, vestiaire en aanmelding. 

13.45 uur Welkom 

 

Buitengewone Algemene Vergadering: (1) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

  Indien het statutair quorum aanwezige leden niet bereikt is, volgt een 

 

Buitengewone Algemene Vergadering (2) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

   

Gewone Algemene Vergadering  

  

1. Jaarverslag 2021 

      Goedkeuren verslagen en Kwijting Bestuur 

2. Bestuursmandaten  

                        Voorstelling vernieuwde bestuursploeg. 

3. Jaarplanning 2022 

      Activiteiten 

                Begroting  

                        Tombola 

  

14.45 uur Optreden van Nathalie Denyft, sopraan, Jan Debel aan de piano. 

  

                                                                                                           

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
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 15.45 uur Receptie  

  Koud bordje: mix vis/vlees (ook een vegetarische schotel is mogelijk) 

  Dessert: duo van gebak 

  

  Maak kennis met de nieuwe bestuursleden en geniet van het samenzijn met  

  vrienden met een hapje en een drankje. 

 

En … een late Sint of vroege Paasklok? 

 

17.45 uur Einde 

 

De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben de ‘voorrangsregel deelname activiteiten’. 

 

Autobussen (max. 50 plaatsen per bus) 

- Zellik, parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg / Noorderlaan CC Den Hoorinck, 

vertrek 12.30 uur -  bus verantwoordelijke: Jo Debruyne tel.0496 72 39 16 

-Aalst, Osbroek, Frans Blanckaertdreef, vertrek: 12.15uur  - bus verantwoordelijke: Jean-Paul 

Devillé, tel. 0494 63 83 11 

 

Prijs en inschrijving: 

11 euro per persoon, 

met bus: 7 euro per persoon extra. 

 

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub KBC Brussel vanaf 7 maart tot 21 maart 2022, met mededeling ‘AV x (aantal 

deelnemers/bij gebruik bus: toevoegen Bus A(alst) of Z(ellik) + V indien optie voor vegetarisch 

bordje. 

 

Bij deelname zijn de geldende COVID-maatregelen van toepassing. Op dit ogenblik is 

dat vertoon van het Covid Safe Ticket en dragen van mondmasker.  

 

Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats 

(geen voorbehouden zitjes). 

 

Wij vieren samen verder in ons jubileumjaar en maken er een Anti-Virus feest van. 

 

Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten. 

 

Het Bestuur  

  

Nathalie studeerde zang en piano aan het Lemmensinstituut 

te Leuven en vervolgde haar studie solozang en opera aan het 

Conservatorium Maastricht. Denyft is een veelgevraagde  

zangeres in opera en operette. Ze zong o.a. de rol van 

Königin der Nacht (Die Zauberflöte) en de rol van Hanna 

Glawarie in Die Lustige Witwe. 

Zij brengt een heel gevarieerd licht klassiek programma: 

operette, musical, … liederen die jullie bekend in de oren 

zullen klinken. 


