VERSLAG VAN DE SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BFOV
15 juni 2020
1. Aanwezigheden
73 effectieve leden
Het wettelijk minimum aantal werd bereikt om over te gaan tot een geldige schriftelijke algemene vergadering
met als doel de rekeningen van 2019 en de begroting van 2020 goed te keuren
2. Wettelijk kader
Wegens de Covid-19 pandemie kon de geplande algemene vergadering van 21 maart 2020 niet plaatsvinden onder
de gebruikelijke omstandigheden.
Gelet op het feit dat we onze jaarrekeningen moesten neerleggen, dienden we gebruik te maken van het
Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en
verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 09/04/2020, dat onze vereniging de mogelijkheid bood om deze goedkeuring schriftelijk te organiseren, ook
al is dit niet voorzien in de statuten.
Er werd gevraagd een schriftelijke stem uit te brengen voor 15/06/2020.
3. Goedkeuring van de rekeningen van 2019 en kwijting aan de raad van bestuur
De rekeningen van 2019 werden goedgekeurd.
-

2 onthoudingen
58 hebben de rekeningen goedgekeurd
13 hebben niet deelgenomen aan de schriftelijke stemming

4. Goedkeuring van de begroting 2020
De begroting van 2020 werd goedgekeurd.
-

2 onthoudingen
58 hebben de rekeningen goedgekeurd
13 hebben niet deelgenomen aan de schriftelijke stemming

5. Aanduiding van de twee controleurs van de rekeningen voor 2020
De huidige controleurs zetten hun mandaat verder tot de volgende algemene vergadering in 2021, namelijk Wim
Bernaerts en Christian Bertrand.
6. Bepaling van het lidgeld 2021
Gezien de begroting goedgekeurd werd, blijft het lidgeld voor 2021 ook ongewijzigd

a) Voor de clubs die gebruik maken van de BFOV database

Jaar

Lid

Forfait

Supplement

2021

Clubs
Organisatoren van
rally’s

30,00 EUR
30,00 EUR

5,00 EUR/aangesloten lid
5,00 EUR/ aangesloten lid +
kalenderrechten te bepalen door de raad van
bestuur

b) Voor de clubs die GEEN gebruik maken van de BFOV database
Jaar

Lid

Forfait

Supplement

2021

Clubs
Organisatoren van
rally’s

30,00 EUR
30,00 EUR

7,50 EUR/ aangesloten lid
7,50 EUR/ aangesloten lid +
kalenderrechten te bepalen door de raad van
bestuur

Jaar

Lid

Forfait

Supplement

2021

Trade & Skills

100,00 EUR

c) Trade & Skills

d) Professionals Oldtimer Certified
Jaar

Lid

Forfait

2021

Professionnels

500,00 EUR

Verslag opgesteld door Peeter Henning, CEO BFOV
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