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Aan alle VGPF clubs 
 
 
 
 

Uitnodiging Algemene clubvergadering VGPF 2020 
 
 

Graag informeren we jullie over de algemene vergaderingen van de VGPF. 
 
Op 17 oktober zal de algemene vergadering plaatsvinden met verkiezing van het VGPF 
bestuur voor 2021-2024. Later meer info hierover. 
 
Fysieke Algemene vergadering  
Datum: 17/10/2020  van 13u30 tot 17u30  
Adres : Sportverblijf Sport Vlaanderen, Zuiderlaan 14, 9000 Gent  
 
Officiële uitnodiging en agenda volgt nog. 
 
De eerste algemene vergadering, die normaalgezien plaats moest vinden in het eerste 
semester werd wegens COVID uitgesteld. 
Het boekjaar 2020 en de begroting 2020 van de vzw moeten evenwel officieel afgesloten 
worden. Daarom zullen we op zondag 06/09/2020 via elektronische weg een algemene 
vergadering houden om de wettelijk verplichte punten af te handelen: 
1. Goedkeuring jaarrekening 2019 
2. Kwijting aan de bestuurders over 2019 
3. Goedkeuring begroting 2020 
Bijkomende agendapunten 
- Bekrachtiging TD power ad-interim tot aan de verkiezing 
- Punten van de clubs 

 
Voor deze vergadering kunnen de clubs ook agendapunten voorstellen (kandidaturen 
wedstrijdinrichtingen, sportieve voorstellen,….). 
We vragen u om vóór 28/8 uw eventuele agendapunten te bezorgen en de 
gedetailleerde agenda en extra info volgt daarna. 
 
Online Algemene vergadering  
Datum: Zondag 6/9/2020 om 10u  
Link Meeting: De online link voor de meeting wordt gemaild naar de ingeschreven personen  
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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 6/9 wensen bij te wonen  aan te 
melden via tom.goegebuer@telenet.be.  
 
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 
Tom Goegebuer 
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