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13/03/2021 

Aan alle VGPF clubs 

Uitnodiging Algemene clubvergadering VGPF 2021 

Graag informeren we jullie over de algemene vergadering van de VGPF. 

Online Algemene vergadering  

Datum: Zondag 28/03/2021 om 10u  

Link Meeting: De online link voor de meeting wordt gemaild naar de ingeschreven personen  

De corono pandemie laat ons nog niet toe om een fysieke algemene vergadering te houden. 

Het boekjaar 2020 en de begroting 2021 moeten evenwel officieel afgesloten worden. 

Daarom zullen we op zondag 06/09/2020 via elektronische weg een algemene vergadering 

houden  

Bij deze uitnodiging kunt u ook de oproeping en agenda vinden. 

Voor deze vergadering kunnen de clubs ook agendapunten voorstellen (kandidaturen 

wedstrijdinrichtingen, sportieve voorstellen,….). 

We vragen u om vóór 19/03 uw eventuele agendapunten te bezorgen aan het 

secretariaat. 

Elke reglementair aangesloten club is uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen met 

maximaal twee personen (de secretaris en of voorzitter, of door hen afgevaardigd officieel 

lid van de club).  

We vragen om  de personen die de online meeting van 28/3 wensen bij te wonen  aan te 

melden via secretariaat@vgpf.be (voor 19/3)  

In deze bevestigingsemail moeten ook de e-mails van deze personen staan zodat we de 

uitnodiging voor de online conferentie kunnen mailen.  

 

In naam van het bestuur, 

Secretaris V.G.P.F. vzw 

Bieke Vandenabeele 
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Oproeping Jaarlijkse algemene vergadering 2021 

 

Online Algemene vergadering  

Datum: Zondag 28/03/2021 om 10u  

Link Meeting: De online link voor de meeting wordt gemaild naar de ingeschreven personen  

Agenda 

Openen vergadering 

1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten 
 

Afsluiting 2020 

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 17/10/2020 
3. Goedkeuring jaarrekening 2020 
4. Verlenen van kwijting aan het Bestuursorgaan 

 

Beleid 2021 en later 

5. Auditcomité 
6. Goedkeuring jaarplan 2021 en jaarbegroting 2021 
7. Goedkeuring meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting 
8. Toelichting “Goed bestuur” 

 

Algemene informatie voor de clubs 

9. Toelichting over de algemene activiteiten en situatie van de VGPF 
10. Sportieve informatie 
11. Wedstrijdorganisatie & sportieve kalender  
12. Herhaling: Anti-doping Info & reglementering 
13. Varia 

 

 

In naam van het bestuur, 

Secretaris V.G.P.F. vzw 

Bieke Vandenabeele 
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