Leuven, 21 januari 2019.
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Beste vertegenwoordiger bedrijfslid Atic,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Voordrachten van ATIC van
woensdag 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 zal de Algemene vergadering van ATIC doorgaan in het
Atomium in Brussel. Deze vergadering wordt gevolgd door een paar voordrachten. Het
programma voor de namiddag ziet er als volgt uit :

Waar?
Atomium
Atomiumplein 1
B-1020 Brussel
*U kan onderaan het Atomium op de straat parkeren, mits uw parking te betalen (parkingmeter). GPS: coördinaten :
N 50°53'41,47" - E 4°20'29,48"
Het Atomium bevindt zich in het noordelijke deel van de stad Brussel, op 5 minuten wandelen van het metrostation
Heizel/Heysel (lijn 6) en recht tegenover Mini-Europa.
*Ga binnen, de mensen van het Atomium en de security verwachten u, u krijgt voorrang op de bezoekers van het
Atomium om te lift te gebruiken, u zegt dat u voor ATIC komt en alle deuren gaan voor u open. U wordt begeleid
naar de ruimte die Atic heeft voorzien voor de vergadering, zaal Prigogine. Voor beelden van het restaurant (diner)
of van de zaal Prigogine (waar de vergadering doorgaat), ga naar de website www.atic.be en klik rechts op de
activiteit Algemene Vergadering 2019 en namiddagprogramma..

Vanaf 18 uur eten we op hetzelfde adres, in het restaurant (ander bol); Belgium Taste
Restaurant. Voor dit gedeelte moet u zich apart inschrijven. De bijdrage in de kosten
bedraagt 50€ (tenzij anders overeengekomen), te storten op onze IBAN rekening:
BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB met de mededeling: "Diner AV 2019".
Wij sturen u een factuur na ontvangst van de overschrijving met de vermelding 'voldaan’. U
kunt ook contant of met bancontact dezelfde dag betalen aan onze operating manager, zij
zal u een ontvangstbewijs geven.
Laat ons weten of u aanwezig zal zijn en schrijf u in via de website www.atic.be/nl/, gele
kader aan de rechterkant "Algemene Vergadering", klik erop en schrijf u in voor elke module
afzonderlijk, evenals voor het diner (maak uw keuze voor vlees-vegetarisch of vis).
In de hoop u te mogen verwelkomen op 20 maart a.s. tekenen wij, met vriendelijke groeten.

Joris Mampaey - Voorzitter ATIC

ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 20 MAART 2019
DAGORDE
•
•
•
•

Notulen van de Algemene Vergadering van 21 maart 2018 - Goedkeuring
Verslag van de Raad van Bestuur
Verslagen van de commissies
Financiën
o Toestand op 31 december 2018 - Rapport van de Penningmeester
o Begrotingsvoorstel en vaststelling van bijdragen voor 2019-2020
o Verslag van de Rekeningtoezichters

•
•
•

Ontheffing van de Bestuurders
Ontheffing van de Rekeningtoezichters
Verkiezingen
Zijn uittredend en terug verkiesbaar:

Jean-Pierre Minne
Joris Mampaey
Sylvano Tusset
Gabrielle Masy
Patrick De Visscher
Ivan Piette
Is verkiesbaar:
Bart Bleys

De lijst van de kandidaten zal 8 dagen voor de Algemene Vergadering worden
afgesloten. De aandacht van de leden wordt gevestigd op art.2 van het
Huishoudelijk Reglement dat luidt : 'De kandidaturen voor de benoeming tot raadslid
moeten uiterlijk 8 dagen voor de verkiezing door 10 effectieve leden van de
Vereniging worden ingediend'.
•
•

Benoeming van twee Rekeningtoezichters voor 2019
Varia

ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 20 MAART 2019
INSCHRIJVEN

VIA DE WEBSITE: www.ATIC.be/nl/
Schrijf u in LIEFST via de ATIC-website, via de homepagina rechts (gele kader,
2de item in de agenda, doorklikken, daarna voor elke module die u wenst bij
te wonen uw gegevens invullen op de INSCHRIJVEN link). www.atic.be/nl/.

Mocht het echt niet lukken u in te schrijven via de website, stuur ons dan een mailtje op
info@atic.be!, of bel ons, dan doen wij dat even zelf via de site met uw gegevens!

VOLMACHT
Terug te mailen naar info@atic.be of te faxen naar +32(0)16 39 48 01 of op te sturen naar Atic
vzw – Interleuvenlaan 62 – B-3001 Leuven
Ik ondergetekende ………………………………………………………lid van ATIC
verklaar bij deze volmacht te verlenen aan de heer/mevrouw…………………………
teneinde mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van woensdag 20 maart 2019 en in
mijn plaats te beraadslagen over:
ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 20 MAART 2019
DAGORDE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Notulen van de Algemene Vergadering van 21 maart 2018 - Goedkeuring
Verslag van de Raad van Bestuur
Verslagen van de commissies
Financiën
o Toestand op 31 december 2018 - Rapport van de Penningmeester
o Begrotingsvoorstel en vaststelling van bijdragen voor 2019-2020
o Verslag van de Rekeningtoezichters
Ontheffing van de Bestuurders
Ontheffing van de Rekeningtoezichters
Verkiezingen en Benoeming van de Bestuurders
Benoeming van twee Rekeningtoezichters voor 2019
Varia

en deel te nemen aan de verkiezingen voorzien voor de benoeming van bestuurders.
Opgemaakt te ……………………………
op …………………………………………

Handtekening : ……………………………
(de handtekening laten voorafgaan met de handgeschreven vermelding
“Goed voor volmacht”)

