
Naam van de VZW 
Straat van de vzw 
Postcode en gemeente/stad 
Website en email (indien dat er is) 
ond.-nummer: 0xxx.xxx.xxx 
RPR : Ondernemingsrechtbank xxx 

 
 

Betreft: uitnodiging algemene vergadering van DATUM te PLAATS en eventueel het uur van aanvang 
 
Geachte 
 
Als lid van Naam van de VZW wordt u uitgenodigd op de algemene vergadering op DATUM om UUR 
die via VERMELDING DIGITAAL PLATFORM zal doorgaan via volgende link : xxx. 
Als bureau van de algemene vergadering zullen persoon X en persoon Y de vergadering volgen vanuit 
het ADRES (MAATSCHAPPELIJKE ZETEL). Zij zijn verantwoordelijk voor de geldige samenstelling en 
verloop van deze digitale algemene vergadering.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: KEUZE MAKEN EN EVENTUEEL AANVULLEN 

 
1. de statutenwijziging; 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval 

een bezoldiging wordt toegekend; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging; 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen 

van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid; 
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
9. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 
10. Varia 

 
Indien u niet aanwezig kan zijn, kan u zich laten vertegenwoordigen door een ander lid per schriftelijke 
volmacht door onderstaand strookje in te vullen en terug te mailen naar XXX. Elk lid mag slechts één 
volmacht hebben. 
 
Vriendelijke groeten 
 
PLAATS en DATUM 
 
xxx 
Voorzitter (of secretaris of andere bestuurder) 
 

 
Ondergetekende [naam, voornaam, adres]  
______________________________________________________________________bevestigt 
hierbij een volmacht te geven aan [naam, voornaam, adres] 
_________________________________________________ om hem/haar te vertegenwoordigen op 
de algemene vergadering van NAAM VAN DE VZW , d.d. DATUM te PLAATS en er geldig te stemmen in 
zijn/haar naam. 
 
[handtekening, datum en plaats] 
 


