Leuven, 22 december 2021
Aan: alle Torpedo-leden

Beste leden,
TORPEDO richt haar jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering in op:
Vrijdag 04 februari 2022
om 20.30 uur – start van de vergadering stipt om 21.00 uur
bij Diveolution (Tiensesteenweg 325, Kessel-Lo)

Bij deze word je vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering. Je aanwezigheid
tijdens deze vergadering is erg belangrijk, wij organiseren deze vergadering voor al onze leden en om
de werking van onze club te garanderen. Om stemgerechtigd te zijn, moet je lidmaatschap voor 2022
in orde zijn (lidgeld betaald en medisch strookje afgestempeld), ben je +18 jaar en reeds één volledig
jaar lid van Torpedo.
OPGELET: INSCHRIJVEN VERPLICHT en dit ten laatste op 31 december 2021. Indien de
coronaregels ons verbieden om deze vergadering te laten doorgaan, schakelen we over op een
online vergadering via Teams. De link zal tijdig verstuurd worden naar de ingeschrevenen. Leden die
geen Teams-software hebben, kunnen ook deelnemen via een internetbrowser of via de Teams-app
op hun smartphone. Laat ons weten als er hierover vragen zijn.
Indien je niet op de vergadering aanwezig kan zijn, vragen wij je om je te laten vertegenwoordigen
door een schriftelijke volmacht te geven aan een aangesloten stemgerechtigd lid.
Leden die een punt op de agenda willen laten opnemen worden verzocht dit ten laatste op 21 januari
2022 kenbaar te maken.
We zoeken ook nog twee commissarissen die de boekhoudkundige stukken willen nakijken
tijdens de vergadering, in de pauze. Als de vergadering online doorgaat, zullen we de
boekhoudkundige stukken ten laatste één week voor de start van de vergadering bezorgen.
Via het mailadres inschrijven@torpedo.be kan je je inschrijven, je volmacht doorgeven, een puntje
voor de agenda doorgeven en jezelf kandidaat stellen als commissaris.
Uiteraard is ieder lid welkom op deze vergadering, ook de niet-stemgerechtigden!

Hartelijk dank en tot dan!
Namens het bestuur van Torpedo,
Stijn, Xavier, Luc, Peter, Tom, Jan en Marijke

Ps. Een schriftelijke volmacht hoeft niet specifiek aan de voorzitter verleend te worden, aangezien elk
lid (ook de voorzitter) maar één ander lid mag vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.
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AGENDA jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering 2022
1:

Openingsrede door de voorzitter

2:

Verslag van de secretaris

3:

Verslag van de verantwoordelijke duikonderricht

4:

Verslag van de feest- en andere activiteiten

5:

Verslag van de materiaalmeester

6:

Verslag van de PR-verantwoordelijke/webmaster

7:

Verslag van de verantwoordelijke boetiek

8:

Verslag van de schatbewaarder en bekendmaking van twee commissarissen

9:

Statutaire ontslagnemende en herverkiesbare bestuursleden (Tom Veltens, Marijke Pasteels en
Jan Van Gent) en ontslagnemend bestuurslid (Peter Janssens)

10: Verkiezing nieuwe bestuursleden

KORTE PAUZE

11: Verslag van de commissarissen
12: Volmacht budgettaire zaken voor het jaar 2022
13: Aanvaarding nieuwe statuten
14: Bespreking van het lidgeld
15: Vooruitzichten van de activiteiten voor 2022
16: Allerlei: bijkomende agendapunten van de leden
17: Bedankingen
AFSLUITING MET EEN DRANKJE
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