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O.Ref 02/GW/LR 
 
Betreft: Uitnodiging tot de Bijzondere Algemene Vergadering van 05 maart  2023. 
 
 
 

Dames en Heren Afgevaardigden, Gewestleiders en Coördinatoren, 
 

Overeenkomstig de voorzieningen binnen het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen van 23 maart 2019 en de statuten van de A.Vi.Bo. vzw art. 9 en 20 wordt U 
vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn - of U via een gevolmachtigde te laten 
vertegenwoordigen - op de Bijzondere Algemene Vergadering op zondag 05 maart 2023 in        
zaal JEUGDCENTRUM aan de Zuiderlaan 46 te Waregem. 

 
Dagorde: 

 
Administratief gedeelte:  

 
vanaf 8.30 uur: 
-  Inzamelen documenten en opname aanwezigheid. 
-  Inzamelen stembiljetten nopens: 

- het financieel beheer 2022,  
- de begroting 2023,  
- kwijting te verlenen aan het Bestuursorgaan voor het voorbije boekjaar,  
- te stemmen over de voorgelegde wijziging van de Statuten, 
- de kandidaturen van de heren Rik Tanghe, Marc Vantieghem en Joeri Haeck - in 

hun vraag om toe te treden tot het Bestuursorgaan - beoordelen.   
 

om 9 uur: 
- Verwelkoming 
- Administratieve beslissingen en mededelingen :  

o een bloemlezing van het jaar  2022, 
o de wijziging van de Statuten. 

- We herdenken onze overleden vinkeniers. 
- Mededeling van de uitslagen van de stemming rond. 

- het financieel beheer 2022,  
- de begroting 2023,  
- het verlenen van kwijting aan het Bestuursorgaan voor het voorbije boekjaar,  
- de voorgelegde wijziging van de Statuten, 
- de kandidaturen van de heren Rik Tanghe, Marc Vantieghem en Joeri Haeck om 

toe te treden tot het Bestuursorgaan.   
             .. 
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… 
 
Pauze 
   
          
Feestzitting : 
 
om 9.45 uur: 
- Welkomstwoord door het stadsbestuur van Waregem. 
- Verwelkoming ereleden en eregenodigden. 
- Inleiding feestzitting en werking A.Vi.Bo.. 
- Voorstelling van en woord door de nieuw aangestelde leden van het Bestuursorgaan. 
- Enkele eregenodigden aan het woord. 
- Voorstelling Kampioenschap van België 2023 en overhandiging trofee. 
- Afleveren van medailles aan verdienstelijke bestuursleden. 
- Bedanking afscheidnemende en verwelkoming nieuwe gewestleiders en regiocoördinatoren. 
- Overhandiging award SWIE PROJECT. 
- Huldiging van Laureaten Ronde van Vlaanderen 2021 en 2022.  
- Huldiging kampioen kooienmakers 2022.  
- Huldiging Kampioen A.Vi.Bo.-kring 2022. 
- Huldiging Kampioenen tentoonstellers 2023. 
- Huldiging Master vinken in het NOFON-Championship 2022. 
- Vaderlands lied en lied van de Vlaamse Gemeenschap. 
- Overhandiging bloemen. 
 
om 11.30 uur  
- Slot- en dankwoord. 
- Groepsfoto. 
 
 

Mogen we vragen dat de vergadering volledig en in stilte bijgewoond wordt? 

  

Gezien het belang voor de toekomst van onze werking rekenen we erop dat maatschappijen, 
gewesten en regio’s die in het verleden niet vertegenwoordigd waren nu een extra inspanning 
doen, hun aanwezigheid bevestigen en daadwerkelijk deelnemen aan deze hoogste vergadering. 

 
 
Aanvaard geachte dames, mijne heren de blijken van onze bijzondere hoogachting. 
Met sportieve groeten, 
     
 

Voor de Koninklijke Nationale Federatie 
Algemene Vinkeniersbond vzw 

        De Voorzitter, 
 
 
 

Gino Welvaert 
 


