Algemene Ledenvergadering ICOM Vlaanderen vzw
14 juni 2021
Beste leden
Op 14 juni 2021 om 10.30 uur houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door de
uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot het coronavirus, zal de Algemene Vergadering dit jaar
niet op een fysieke locatie plaatsvinden, maar online via een webinar.
Omwille van de technische aspecten rond het geldig stemmen, zullen enkel effectieve leden toegelaten
worden tot het live webinar. Zij zullen dan ook via hetzelfde system kunnen stemmen waar nodig.
Geïnteresseerde toegetreden leden, die geen stemrecht hebben, kunnen na afloop de opname van de
Algemene Vergadering herbekijken.
Effectieve leden kunnen zich tot en met 11 juni inschrijven via het webformulier op onze website. Ten laatste
één dag voor de vergadering ontvangen ze dan een mail met daarin de link en uitleg over hoe ze een dag
later kunnen deelnemen aan de online vergadering. Men hoeft daarvoor geen extra software te installeren,
en men kan deelnemen via pc, laptop, tablet of zelfs smartphone.
Men kan ook een volmacht geven aan een ander ICOM-lid. Deze volmachten moeten ook ten laatste op
11 juni naar het secretariaat verzonden worden via mail (office@icom-belgium-flanders.be).
Leden die zich willen kandidaatstellen voor de Raad van Bestuur sturen het ingevulde formulier en hun
motivatie als begeleidende tekst voor 11 juni 2021 door via mail naar het secretariaat (office@icombelgium-flanders.be).
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Agenda
1.

Mededelingen van de voorzitter

2.

Goedkeuring verslag AV 25 juni 2020

3.

Ontslagnemingen, benoemingen en samenstelling Raad van Bestuur

4.

Jaarverslag 2020

5.

Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 2020 en
kwijting aan de bestuurders

6.

Voorstel tot goedkeuring begroting 2021

7.

Varia

Wij nodigen u uit om op voorhand kennis te nemen van de documenten ‘Verslag AV 2020’, ‘Jaarverslag
2020’, ‘Jaarrekening 2020’, ‘Begroting 2021’, ‘Kandidaatstelling RvB’ en ‘Volmacht’. Deze documenten kan
u vinden op onze website: www.icom-belgium-flanders.be.
We ontvangen graag bevestiging van uw aanwezigheid, volmacht of kandidaatstelling ten laatste op 11 juni
2021.
We hopen u zeer talrijk (virtueel) te mogen begroeten.

De Raad van Bestuur

office@icom-belgium-flanders.be
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