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Judoka Clubs Provincies Federatie

Dagorde AV 2019

Home Dagorde AV 2019|

Voormiddagprogramma Workshops:
11.00-12.00 uur : 
Multimove: Hoe en waarom Multimove in jouw club? / Good Practice VJF
of
Organisatie tornooi: Hoe organiseer ik een succesvol en rendabel judo tornooi?
 
12.00-13.00 uur :
Ethiek in jouw club: Het belang van een club API, implementatie van nieuwe gedragscodes, gebruik van het vlaggensysteem in jouw club?

Voor deelnemers die enkel de AV  bijwonen :

Tijdsindeling AV:
13.15 uur -13.45 uur : Controle van de volmachten en de vergunningen
(opgelet : om stipt 13.45 worden de inschrijvingen afgesloten. Na dit tijdstip kan u geen stemrecht meer worden verleend)
 
13.45 uur : toegang tot zaal
14.00 uur : aanvang algemene vergadering

-------------------------

Dagorde :

1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmachten  
(de heer Rik Joye, secretaris-generaal VJF)

2. Goedkeuring van het verslag van de algemene  vergadering van 17 maart 2018  te Gent 
(de heer Bart Demuynck, voorzitter VJF)

3. Openingswoord en korte toelichting inzake de bedrijvigheid van de federatie gedurende het werkingsjaar 2018 door de voorzitter
VJF
(de heer Bart Demuynck, voorzitter VJF)

4. Jaaroverzicht 2018
(de heer Rik Joye, secretaris-generaal VJF)

5. Financieel overzicht
(de heer Mike Van de Rostyne, financieel beheerder VJF)
5. 1 Financiële toelichting 2018
5. 2 Verslag 2018 van accountantskantoor Hélon
5. 3 Goedkeuring toestand algemene rekeningen en balans 2018
5. 4 Kwijting van de raad van bestuur
5. 5 Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2019
5. 6 Goedkeuring kantoor Hélon als rekeningnazichter
5. 7 Bijdrage leden-clubs
5. 8 Financiële wijzigingen 2019

6. Werking 2018 technische  en organisatiecommissies (de verslaggeving zit integraal vervat in het jaaroverzicht 2018)
 

7. Goed bestuur : Goedkeuring bestuursprofielen
7.1 Algemeen bestuursprofiel
7.2 Commercieel en juridisch bestuursprofiel
 

8. Statutaire verkiezingen (stembrief)

8.1 Uittredend en niet herkiesbaar : Nihil

8.2 Herkiesbare mandaten: Nihil

8.3 Nieuwe kandidaten

Commercieel profiel:
Vangheluwe Marnix (zie kandidatuur en motivatiebrief)
Juridisch profiel:
nihil

9. Voorstel statutenwijziging (zie voorstel)

10. Mededelingen omtrent aansluitingen/schorsingen van leden-clubs      

10.1Ledenlijst clubs (vzw en feitelijke verenigingen )

10.2 Leden-clubs met minder dan tien leden

11. Algemene bondsmededelingen

11.1 Actieplan basiswerking en beleidsfocussen 2019

11.2 Actieplan topsport 2019

12. Aangevraagde punten op de dagorde door de leden clubs : geen aangevraagde punten

13. Huldigingen

14. Einde vergadering met aansluitende  receptie.

Bevestig om organisatorische redenen uw inschrijving of verontschuldiging AV (klik hier voor inschrijving)  voor 11/03/2019.
Volmachtformulier (bij aanvang van de AV degelijk ingevuld en samen met een geldige vergunning voor te leggen bij de controle
van de volmachten)
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