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    Leuven, 29 november 2022 

 
 
Beste NIA-vrienden,    
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse statutaire (gewone) algemene vergadering (AV), op vrijdag 9 dec. 
2022 om 20h30 uur in het clublokaal (Patriahuis), gevolgd door een buitengewone algemene vergadering op 
dezelfde locatie, om 21.30 u, met als enig agendapunt wijziging van de statuten door aanname van nieuwe 
statuten (zie voorgestelde nieuwe statuten in bijlage). 
 
Agenda van de jaarlijkse statutaire (gewone) AV 2022 
- Begroeting door de voorzitter 
- Overzicht van de activiteiten van het voorbije clubjaar  
- Financieel verslag van het boekjaar 2021-2022 en toelichting bij de begroting voor het boekjaar 

2022-2023 
 -  Verslag van de toezichters op de boekhouding 

- Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2021-2022 
- Décharge van de bestuurders van NIA en van de toezichthouders op de boekhouding 
- Kennisname van het ontslag van Vera Verscheuren als bestuurder 
- Kennisname van het ontslag van de toezichthouders op de boekhouding 
- Verkiezing van twee nieuwe toezichthouders. 
- Slotwoord door de voorzitter 
 

 
Agenda van de buitengewone AV 09.12.2022 

1/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de naam, de zetel, duur en het 
belangeloos doel en het voorwerp van de vereniging; samenstelling van de vereniging, lidmaatschap, 
toetreding, uittreding, schorsing en uitsluiting van leden; de bijeenkomst en werking van en 
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de bijeenkomst en de werking van het 
bestuursorgaan; de controle; de rekeningen en de begrotingen; de ontbinding en vereffening, het 
intern reglement en de slotbepalingen – goedkeuring van statutenwijziging. 
 
2/ Statutenwijziging bestaande in actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig 
nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van 
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de 
vroegere vzw-wet – bespreking ontwerp van nieuwe statuten (gevoegd in bijlage bij deze oproeping), 
met mogelijkheid tot vraagstelling – goedkeuring ontwerp 
 
3/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten 
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4/ Varia en vragenronde 
 

Gelet op de belangrijkheid van de agenda en het feit dat tot statutenwijziging slechts kan besloten worden 
indien ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn (de statuten staan geen 
vertegenwoordiging toe, in toepassing van art. 22, eerste lid), zijn wij zo vrij aan te dringen op uw 
aanwezigheid. Zodoende kunnen de besluiten worden genomen. 
 
Mag ik u, omwille van organisatorische redenen, verzoeken om uiterlijk tegen 6 dec. 2022 aan Helga 
Gielen op e-mailadres: helga.gielen@jonac.be uw aanwezigheid te melden. 
 
Datum voor de volgende buitengewone Algemene vergadering is 17 febr. 2023 (in clublokaal) indien het 
vereiste 2/3 quorum niet bereikt wordt op 9/12/2022. 
   
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuursorgaan van de Vereniging, gedaan op 21/11/2022, in uitvoering van besluit d.d. 
18/10/2022. 
 
Helga Gielen, secretaris – Dany Vanden Eynde, voorzitter 
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