Leuven 27 december 2020
Aan: alle Torpedo-leden
Beste leden,
TORPEDO richt haar jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering in op:
Vrijdag 29 januari 2021
om 20.25 uur – start van de vergadering om 20u30
UITZONDERLIJK VIA ONLINE VERGADERING
tgv. de Coronapandemie.

Bij deze wordt u 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! Om
stemgerechtigd te zijn moet je lidmaatschap voor 2021 in orde zijn en ben je +18 jaar en reeds 1 volledig
jaar (eerste) lid van Torpedo.
Indien je niet op de vergadering aanwezig kan zijn, vragen wij je om je te laten vertegenwoordigen door
een schriftelijke volmacht (dit kan via de link in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar Stijn via
secretariaat@torpedo.be) te geven aan een aangesloten stemgerechtigd lid.
Uiteraard is iedereen, ook de (nog) niet-stemgerechtigden, zeer welkom!
Leden die een punt op de agenda willen laten opnemen worden verzocht dit ten laatste op 15 januari
2021 kenbaar te maken via mail aan Marijke (voorzitter@torpedo.be).
De online vergadering zal verlopen via Teams. Leden die geen Teams-software hebben op hun
computer kunnen ook volgen via een internet browser of via de Teams-app op hun smartphone.
We zoeken ook nog twee commissarissen die zo vriendelijk willen zijn om de boekhoudkundige stukken
na te kijken ten laatste één week voor de start van de vergadering (aangezien het fysiek niet mogelijk
is om deze tijdens de vergadering na te kijken). Ze worden digitaal bezorgd.
Daarnaast vragen we je ook om zeker je medisch attest (nodig voor het Nelos lidmaatschap en
verzekering) en ook je ingevuld duikboekje door te sturen (via scan of foto). Neem dit ook mee naar de
eerstvolgende clubactiviteit waaraan je deelneemt, zodat het afgestempeld kan worden.
Hopelijk tot dan!
Namens het bestuur van Torpedo,
Stijn, Xavier, Luc, Peter, Tom, Jan en Marijke
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AGENDA jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering 2021
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 schatbewaarder en aanduiding van twee commissarissen, die kunnen overgaan
tot het nazicht van de rekeningen tijdens de pauze

8:

Volmacht budgettaire zaken voor het jaar 2021

9:

Verslag van de verantwoordelijke boetiek

KORTE PAUZE
10: Verslag van de commissarissen
11: Bespreking van het lidgeld
12: Sportraad
13: Vooruitzichten van de activiteiten voor 2021
14: Allerlei: Leden die nog een punt ter bespreking willen voorstellen worden verzocht dit kenbaar te
maken voor het begin van de vergadering, dit om een regelmatig verloop van de vergadering te
waarborgen, het spreekt vanzelf dat wij graag uw stem horen.
15: Bedankingen
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