
OPROEP VOOR NIEUWE VASTE LEDEN / BESTUURSLEDEN /   PENNINGMEESTER  

Beste leden van ‘In Derde Versnelling’,

Wij doen een dringende oproep tot de “jongere” leden van onze vereniging om 
zich kandidaat te stellen als “vast lid” (ook werkelijk lid genoemd), voor een 
bestuursfunctie en voor een penningmeester.

Een vast lid heeft recht :
– om uitgenodigd te worden op de Algemene Vergadering (1 x per jaar)
– om een speciale Algemene Vergadering samen te roepen
– om punten op de agenda van de Algemene Vergadering te zetten
– heeft stemrecht op de Algemene Vergadering
– heeft inzagerecht op de Boekhouding en Financiële Verslagen
– kiest de Bestuursleden (normaal om de 4 jaar)

Van een Bestuurslid wordt verwacht dat zij / hij éénmaal per maand de 
vergadering bijwoont, twee à drie activiteiten per jaar organiseert en daarvoor 
de nodige steun van de oudere bestuursleden meekrijgt. De prospectiekosten 
en de verplaatsingen naar de bestuursvergadering (VRT-Reyers) worden 
vergoed. De laatste 2 jaar verlopen de bestuursvergadering digitaal.

Penningmeester/Beheerder
Wie zich kandidaat stelt zal een opleiding krijgen en gedurende 6 maanden 
begeleid worden.  Een kennis van Word en Exel is gewenst.
In begeleidende brief wordt meer uitleg verstrekt over deze functie.

Wie geïnteresseerd is kan dit melden door het inschrijfformulier op te sturen 
naar: In derde versnelling vzw Waversesteenweg 604 1040 Brussel

U kan de inschrijving ook mailen naar inderdeversnelling@skynet.be

Meer info kan u bekomen bij Marc Baetens 03 458 02 38 of 0498 25 60 25
marc.baetens1@skynet.be

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en beste groeten. Het Bestuur

 ---------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFFORMULIER VAST LID / BESTUURSLID / PENNINGMEESTER
In derde versnelling vzw Waversesteenweg 604 1040 Brussel

Genaamde…………………………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………….

Telf …………………………… gsm……………………………

e-mail…………………………………………………………….

0 Wenst zich kandidaat te stellen als “vast lid”
0 Wenst zich kandidaat te stellen als bestuurslid
0 Wenst zich kandidaat te stellen als penningmeester

Handtekening ………………………………………………………


