
                                                          

 
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

 

 

Zoals de statuten het voorschrijven dienen we binnen de drie maanden na het 

afsluiten van het boekjaar (31/12) een algemene vergadering te houden. Doordat we 

“Verloren Maandag” in eer wilden herstellen hadden we dit deze keer wat later dan 

anders gepland. Maar …. ook die maandag hebben we wegens de 

coronamaatregelen “verloren” en wordt dus noodgedwongen moeten afgelast. 

Maar op hoop van zegen en misschien tegen beter weten in behouden we toch 

onze voorziene datum zoals ook al in de Pagadder van oktober gepubliceerd 

werd nl. organiseren we onze jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 3 

februari 2022 om 14:00 in het Hof van Reyen, Oude baan 39 te Boechout. 

Dit is uiteraard – naast de gebruikelijke items – ook een ideale gelegenheid 

om op al de vragen waarmee jullie worstelen rond onze werking te 

antwoorden. Maar om dit ordelijk en inhoudsvol te laten verlopen vragen we 

om je vraag vóór 23 januari 2022 te formuleren in een e-mail aan 

info@kbcpagant.be . 

 

AGENDA 

Zoals je in de afzonderlijke verspreide uitnodiging hebt kunnen lezen hadden 

we op maandag 10 januari een buitengewone algemene vergadering gepland 

om te beslissen over een wijziging van de statuten. Dit kan dus nu niet. 

Voorafgaand aan de gewone algemene vergadering zullen we dus een eerste 

buitengewone algemene vergadering houden. Mocht hierbij het vereiste 

aanwezigheidsquorum niet bereikt zijn, zal er direct daarna een nieuwe 

buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda plaats vinden. 

Deze kan dan met een gewone meerderheid over de wijziging van de statuten 

beslissen. 

 Verwelkoming door de voorzitter 

 Sociaal en financieel jaarverslag 2021 

 Decharge aan het bestuur 

 Volgende bestuursleden zijn einde bestuursmandaat : Jacques Morjaen 

– Marc Vermant – Rudy Van der Kloot. Voorstel om hun mandaat voor 

drie jaar te verlengen 

 Van volgende bestuursleden is bij deze algemene vergadering het 

bestuursmandaat afgelopen wegens het bereiken van de leeftijd van 75 

jaar : André Verheyen – Els Schoepen – Roger Wouters 

 Voorstelling van de door het bestuur verkozen nieuwe voorzitter 

 Vooruitblik op 2022 

mailto:info@kbcpagant.be


 Antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen van kringleden. 

Waarna we jullie met veel plezier zullen uitnodigen voor de aansluitende en 

ongetwijfeld geanimeerde informele nieuwjaarsreceptie met exquise 

hapjes.   

Voor dit laatste willen we wel een kleine bijdrage vragen van 10 euro per 

persoon.   

Je betaling geldt als inschrijving. Maak dus het verschuldigde bedrag over op 

rekening BE85 4097 5200 8106 van Kring van Gepensioneerden KBC Antwerpen, 

met vermelding van " AV + lidnummer ".  Doe dit vóór 20 januari 2022. . Bij annulatie 

na deze datum is terugbetaling slechts mogelijk indien we de kostprijs (die beduidend 

hoger is dan de bijdrage) kunnen recupereren bij Hof van Reyen.  

We rekenen op jullie aanwezigheid en appreciëren dit ten zeerste 

Het kringbestuur. 

 

P.S. uiteraard zullen de dan van kracht zijnde coronamaatregelen door ons strikt 

gevolgd worden. 

 


