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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 2020: 

Volgens de statuten dienen in de regionalen jaarlijks verkiezingen te worden gehouden voor de samenstelling van 
het bestuur. Dit betekent dat op onze algemene vergadering van  zondag 19 januari 2020  de bestuursleden 
dienen verkozen of herkozen worden. Alle bestuursleden zijn ontslag nemend. 
De kandidaturen, voor een bestuursfunctie, dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat. 

Corstjens Marcel Beukenlaan 24  3910 Neerpelt 
De kandidaturen dienen voor donderdag 20 december 2019  ( minstens één  maand voor de A. V. )  
Ingestuurd worden  
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  22 december 2019  of  Info bij de 
secretaris tel: 0478633789   ofwel via E-mail: marcel.corstjens@proximus.be 
 
De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 19  januari 2020 vanaf  10.00u. gedurende de jaarlijkse A.V. 
Zie agenda. 
 
Agenda: 
Welkomstwoord van de voorzitter of plaatsvervanger stipt om 10.00u. 

 1.  Kasboek is ter inzagen van alle effectieve leden. 
 2.  Goedkeuring van het kasboek  door de twee rekenplichtigen ter ontlasting van 
               het huidig bestuur. 
 3. Verkiezing van een nieuw bestuur. en 2 rekenplichtigen  

          4. Voorstel Programma 2020 
         Uitstap, activiteiten enz. 
Indien er vragen en suggesties zouden zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de 
vergadering op het secretariaat ingediend geworden. 
Aanwezigheid gewenst!! 

Het bestuur 
________________________________________________________________________________________________ 

Kandidatuur bestuurslid (effectief lid) 
Ik ondergetekende (naam, voornaam)………………………………………… 
adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel:.......................................... E-Mail ………………………………….. 
stel mijn kandidatuur (functie)……………… als bestuurslid van de A.N.P.C.V. 
Regionale Leopoldsburg Hiermede bevestig ik dat ik effectief lid ben van de 
vriendenkring. Indien ik op de A.V. van zondag 19 januari 2020   verkozen wordt  start 
vanaf 1 februari 2020  mijn functie. 
Datum en handtekening………………………………………………………………… 
 
 



 

 

 
 



 

 

Een tweedaagse club uitstap naar Winschote, Flinsterwolde & Veele. 
Waar de Belgische S.A.S. deze dorpen als eerste zouden betreden en bevrijde. 
Het voorlopig programma zou zijn : aankomen in Winschoten en inchecken in hotel De stallen.          
Een Nacht , Bij aankomst +- 12:00 uur bezoek aan de rotonde met monument dat de Heer Jaak en De 
Heer Strating hebben ingehuldigd. 
Op 12 April voormiddag naar Flinsterwolde en daarna door rijden naar Veele, waar op elke plaats 
kransen worden gelegd. En vervolgens terug huiswaarts. 
 
Kostprijs voor het hotel met morgenontbijt , 

  1 persoonskamer inclusief ontbijt : € 63.50 p.n.  
            2 persoonskamer inclusief ontbijt:  € 78.00 p.n. 

   Exclusief toeristenbelasting a : € 0,95 p.p.p.n. 
S’avonds een diner kost prijs +- 27 euro. Dag 2 vertrek naar huis in de namiddag. 
  

Het vervoer van en naar Veele is ongeveer 800 km. De manier van vervoer zal nog wel besproken worden. 
Wie mee wil gaan gelieve het inschrijving formulier in te vullen en af geven in ons Home. 
Het definitief  programma zal later medegedeeld worden. 
Betaling en of voorschot zal later bepaald worden. Aan de hand van de deelnemers. 
 

 
 

Club uitstap naar Nederland 11 & 12 april. 

Naam en voornaam _______________________________________________________ 

Straat __________________________________________________________________ 

Plaats___________________________________________________________________ 

Tel of GSM________________________________E-mail__________________________ 

Handtekening____________________________________________________________ 

 


