
 

HUMANITAIR FONDS VAN DE LIONS CLUBS VAN BELGIE 

Vereniging zonder winstoogmerk 

Houba-de Strooperlaan 90, 1020 Brussel 

Ondernemingsnummer: 887.666.695 

Rechtspersonenregister: Brussel Hoofdstad 

Verslag van de virtuele Algemene Vergadering van 03.12.2022 om 12u30 

Zowel effectieve als toegetreden leden konden de uitzending van de Algemene Vergadering volgen op de website 

van de vereniging. Enkele leden meldden de uitzending niet te kunnen bekijken; dit wordt toegeschreven aan de 

door de gebruiker gekozen webbrowser of internetprovider. 

De effectieve leden konden hun elektronische stem uitbrengen dankzij het systeem dat ons ter beschikking werd 

gesteld door onze ICT-partner, Sinergio, die met de nodige garantie voor anonimiteit en controle ervoor kon 

zorgen dat men slechts eenmaal kon stemmen. Enkele leden melden buiten de daarvoor toegekende termijn dat 

ze de link om te stemmen niet hadden ontvangen, zonder dat dit de uitslag fundamenteel kon veranderen. 

BUREAU 

- Voorzitter: Eric Benoit 

- Secretaris: Ghislaine Estiévenart 

- Penningmeesters: Eric Berger, Peter Dudal 

- Stemopnemer: Marc Allaer 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

Alle leden van de vereniging werden uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen; alle effectieve leden 

(clubvoorzitters, en ook districtsgouverneurs, vicegouverneurs en voormalige districtsgouverneurs van het 

Multiple District 112 van Lions Clubs International, waarvan de lijst in bijlage is opgenomen), d.w.z. dat 373 leden 

die 800 stemmen vertegenwoordigden, de link ontvingen waarmee zij hun stem konden uitbrengen over de in 

de uitnodiging vermelde agendapunten.  

RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERGADERING 

De Algemene Vergadering werd op 10 november 2022 op geldige wijze bijeengeroepen door toezending van een 

oproeping aan de leden.  

Alle leden hebben kennis kunnen nemen op de website van de vereniging van de documenten die hun 

overeenkomstig de wetten en de statuten ter beschikking zijn gesteld. 

DAGORDE 

1. Goedkeuring van de notulen van de AV van 11.06.2022 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het jaar 2021-2022 

3. Verslag van de controleurs  

4. Kwijting aan het bestuursorgaan 2021-2022 bestaand uit Patrik Vervinckt (voorzitter), Luc Amez 

(bestuurder), Magda Baptist (bestuurder), John Stoefs (bestuurder), Joseph D’Huyvetter (bestuurder) 

5. Kwijting aan de controleurs 2021-2022: Luc Bacq en Bernard Vandenborre 

6. Benoeming van de interne controleurs voor 2022-2023: Luc Bacq en Pierre Vermaut 



 7.           Goedkeuring van de herziene statuten in overeenstemming met de wet van maart 2019 

BERAADSLAGINGEN 

1. Goedkeuring van de notulen van de AV van 11 juni 2022: 

Deze resolutie werd AANGENOMEN met 

- Ja stemmen: 94% 

- Neen stemmen: 2% 

- Onthoudingen: 4% 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het jaar 2021-2022 op 30 juni 2022: 

Deze resolutie werd AANGENOMEN met 

- Ja stemmen: 87% 

- Neen stemmen: 6% 

- Onthoudingen: 7% 

3. Kwijting aan het bestuursorgaan 2021-2022: 

Deze resolutie werd AANGENOMEN met 

- Ja stemmen: 88% 

- Neen stemmen: 4% 

- Onthoudingen: 8% 

4. Kwijting aan de controleurs 2021-2022: 

Deze resolutie werd AANGENOMEN met 

- Ja stemmen: 93% 

- Neen stemmen: 1% 

- Onthoudingen: 6% 

5. Benoeming van de interne controleurs voor 2021-2022: 

Deze resolutie werd AANGENOMEN met 

- Ja stemmen: 98% 

- Neen stemmen: 1% 

- Onthoudingen: 1% 

6. Goedkeuring van de herziene statuten: 

- Ja stemmen: 93% 

- Neen stemmen: 1% 

- Onthoudingen: 6% 

SLOTBEPALINGEN 

Aangezien er verder geen punten meer zijn, wordt de vergadering om 13u00 geschorst. 

 

 

 

Ghislaine Estiévenart       Eric Benoit 

Secretaris       Voorzitter van het bestuursorgaan 


