
Nieuws Flash 
                    01/20/2020 - 11 

 

 

 

 

- 

Beste vrienden denk aan uw jaarlijks bijdragen !!!!!! 

Staat er een N voor uw adres dan bent u uw bijdragen vergeten te betalen 

voor 2020 hopelijk is het maar een vergetelheid. En wenst U nog lid te 

blijven van onze vriendenkring. 

Leden die nu nog betalen kunnen hun lidkaarten afhalen in het home. 

 

 

 



VERSLAG VAN DE ALGEMENE  LEDEN VERGADERING   19 JANUARI  2020 

   Algemene ledenvergadering van ANPCV Regionale Leopoldsburg 19 januari 2020 

De leden vergadering startte om 10:00 uur 

Aantal aanwezigen leden aan de vergadering was  personen op 75 eff Paracommando's leden. 
Onze voorzitter opende de vergadering met 1 minuut stilte voor onze overleden leden en 
familieleden. 
En dankte de leden voor hun aanwezigheid, waarna hij het woord gaf aan de penningmeester Jan 
Deckers. 
 
Jan verklaarde dat op 15 januari door de 2 commissarissen het kas boek werd na gezien, en gaf het 
woord aan de commissarissen. 
De commissarissen lazen hun verslag voor en vroegen de goedkeuring aan de vergadering. 
 
De commissarissen gaven het woord terug aan Jan waarna Jan de balans van 2019 verduidelijkte. 
De kasboeken en balans werden ter beschikking gesteld door  Jan voor de leden voor nazicht als 
ze dat wenste. 
 
De bestuur verkiezing verliep vlot daar er gaan kandidaten waren opgegeven voor 2020. 
Dus het bestuur van 2019 blijft op post in 2020. 
 

Voor Marcel Corstjens secretaris  en Jan Deckers penningmeester  is het jaar 
2020 het laatste jaar dat ze verkiesbaar waren, hun functie werd 25 jaar door 
hen waargenomen en achten nu de tijd daar om de fakkel door te geven aan 
die zich geroepen voelt. 
Hopelijk zullen er kandidaten zich opgeven om geen vacuüm te hebben voor 
het jaar 2021. 
Jan en Marcel zullen de nieuwe bestuursleden met raad en daad bijstaan. 
Marcel wil nog wel verder de web-side en de Flash verzorgen. 
Er werden ook voor 2020 twee commissarissen en 2 reserve verkozen. 
Zie web-side 
Marcel lichte het programma toe voor 2020 waar hopelijk elk lid zijn gading in kan vinden. 
 
Om 11:00 uur werd de vergadering door de voorzitter gesloten en bedankte de leden nogmaals 
voor hun interesse voor de werking van onze Regionale ANPCV Leopoldsburg. 
 
Zie verder alle informatie op het prikbord in ons Home en op onze web-side 
www.anpcvleopoldsburg.be 
 
 
Het bestuur 

 


