Algemene vergadering 2020

ALGEMENE VERGADERING 2020: VERLOOP
Beste collega, beste lid,
Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis en de regeringsmaatregelen zal de algemene
vergadering van de BKVT-CBTI, die aanvankelijk bijeengeroepen was op zaterdag 21 maart
2020, dit jaar vooral op afstand plaatsvinden. Hierna leggen we u graag het verloop uit van onze
algemene vergadering.
Er gelden bij de organisatie dit jaar twee grote principes:
(1) We behouden de mogelijkheid tot interactie met de raad van bestuur tijdens de
“virtuele” voorvergadering via het platform Zoom; en
(2) We houden de stemming uitzonderlijk op afstand en vóór de algemene vergadering
met behulp van een beveiligd systeem: zo kunnen we elektronisch stemmen over de
agendapunten die u werden meegedeeld.
NB: Dit is in overeenstemming met artikel 6 §1, 1° van het KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende
diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in
het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.
De resultaten worden gevalideerd en meegedeeld tijdens de algemene vergadering waarbij
slechts een beperkte groep persoonlijk aanwezig zal zijn, nl. de voorzitter en enkele leden van
de raad van bestuur.
Concreet gezien zal alles in drie grote fases verlopen:
a. Virtuele vraag- en antwoordsessie via Zoom op 12/06 om 14 uur:
• U kan ook deze keer vragen stellen aan de leden van de raad van bestuur en aan de
kandidaten. Omwille van de maatregelen in het kader van de “social distancing” moet
dat dit jaar echter op afstand gebeuren. We willen u vragen om het jaarverslag en de
presentatie van de kandidaten grondig door te nemen en om uw vragen dan schriftelijk
aan het secretariaat over te maken. Op 8 juni ontvangt u een e-mail waarin u wordt
gevraagd u in te schrijven en uw vragen in te dienen.
b. Beveiligde elektronische stemming over de statutaire verplichtingen en de
verkiezing van de kandidaten voor de raad van bestuur
Deze stemming zal in de week van 22/06 tot 26/06 (tot uiterlijk 14 uur) plaatsvinden via
www.electionbuddy.com. De steminstructies ontvangt u op 19 juni 2020.
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OPGELET:
Alleen de werkelijke leden die op de dag van de Algemene Vergadering (26 juni 2020)
hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald, hebben stemrecht.

c. Algemene vergadering in beperkt comité (zonder “publiek”)
Vrijdag 26 juni 2020 van 14 tot 16 uur
De voorzitter en een beperkt aantal bestuurders zal aanwezig zijn op de zetel van de
vereniging, Montoyerstraat 24 in 1000 Brussel. De op afstand georganiseerde elektronische
stemmingsrondes zullen op dat moment gevalideerd worden.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring van de agenda
Aanstelling van 3 stemopnemers
Aanstelling van de 3 kascommissarissen
Aanstelling van de leden van de tuchtraad voor de periode van 26 juni 2020 tot en met de
Algemene Vergadering 2021 op 20 maart 2021 (statutair de derde zaterdag van maart)
5. Mededeling van de resultaten van de stemmingen en de verkiezingen voor de raad van
bestuur
• Goedkeuring van de rekeningen voor het afgelopen boekjaar en decharge van de
penningmeester en de raad van bestuur
• Ontwerpbegroting voor het boekjaar 2020
• Vastlegging van de lidmaatschapsbijdrage voor de werkelijke leden, de geassocieerde
leden en de steunende leden voor 2021
• Kandidaten voor de raad van bestuur:
De Brouwer Max, Devogele Sébastien, Tatchou Cyrille Ndijtat.

We willen graag preciseren dat dit verloop in drie fases werd mogelijk gemaakt door de regering
middels het KB nr. 4 om tijdens de Coronacrisis onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven
op een voor onze leden veilige manier.
Mr. Karine Roobrouck, de advocate van de BKVT, heeft ons hierin bijgestaan. Ze blijft ter
beschikking voor alle vragen over deze procedure. Voor alle andere vragen mag u ook contact
opnemen met het secretariaat.

Patrick Rondou
Secretaris-generaal

Guillaume Deneufbourg
Voorzitter

