
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
Maandag 10 januari 2022 – 14:00 in Hof van Reyen, Oude baan 39 
te Boechout 

 
 

Enig agendapunt : voorstel tot statutenwijziging 

 

Elke vereniging heeft statuten waarbij het doel en de werking in een aantal regels 

vastgelegd worden. Dus ook de seniorenkringen van KBC.  

Maar het is ook logisch dat deze van tijd tot tijd eens tegen het daglicht gehouden 

worden en waar nodig aan de veranderende omstandigheden aangepast.  

Een werkgroep bestaande uit de voorzitter van het Sociaal Fonds KBC en de 

voorzitters van de respectieve kringen heeft van de coronapauze gebruik gemaakt 

om deze oefening te doen. Omdat er ook nogal wat verschillen waren in de 

onderscheiden statuten was de bijkomende bedoeling om tot uniforme versies van 

de statuten per kring te komen.  

Het resultaat mag gezien worden. Waar nodig werden zaken vereenvoudigd, 

geschrapt en/of aangepast aan de dagelijkse praktijk.  

Maar om deze opgefriste statuten nu in werking te laten treden dient er dus door de 

kringleden van elke kring een statutenwijziging goedgekeurd te worden. En dit dient 

te gebeuren volgens de voorschriften vervat in de verouderde statuten van de 

desbetreffende kring. 

Voor onze kring zeggen die het volgende : 

“Beslissingen m.b.t. de wijziging van de statuten of m.b.t. de ontbinding van de kring 

“dienen genomen te worden door de meerderheid van twee derden van de stemmen 

“op een buitengewone algemene vergadering waarop minstens de helft van de 

“stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt het 

“aanwezigheidsquorum niet bereikt dan wordt een tweede vergadering met dezelfde 

“agenda belegd, welke ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 

“rechtsgeldig kan beslissen met twee derde meerderheid van stemmen. 

Vandaar hierbij een uitnodiging tot het bijwonen van een buitengewone algemene 

vergadering op maandag 10 januari 2022 om 14:00 in het Hof van Reyen te 

Boechout.  

Mocht vastgesteld worden dat op deze datum het quorum van minstens de helft van 

de stemgerechtigde of vertegenwoordigde leden niet bereikt wordt zal er een tweede 

buitengewone algemene vergadering gehouden worden voorafgaand aan de 

jaarlijkse algemene vergadering van donderdag 3 februari 2022 in dezelfde locatie. 



Vermits de eerste buitengewone algemene vergadering samenvalt met de 

worstenbrood en appelbollennamiddag op hetzelfde uur en plaats geldt de 

inschrijving voor deze activiteit ook als inschrijving voor de buitengewone algemene 

vergadering. Leden die wel de buitengewone algemene vergadering willen bijwonen 

maar niet wensen deel te nemen aan de samenvallende activiteit kunnen inschrijven 

via een e-mail naar info@kbcpagant.be . Via dit kanaal kan ook gebruik worden 

gemaakt om volmacht aan een ander lid te geven indien men niet aanwezig kan zijn 

maar toch wenst bij volmacht deel te aan de stemming over de statutenwijziging. Er 

mogen echter wel maar maximaal vijf volmachten aan een stemgerechtigd lid 

gegeven worden. 

Uiteraard zullen we bij de praktische organisatie rekening houden met de 

coronamaatregelen die op dat moment van kracht zullen zijn. 

Eenzelfde werkwijze zal gebruikt worden indien de noodzaak zich aandient om door 

het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum een tweede buitengewone 

algemene vergadering te houden op 3 februari. 

Een exemplaar van de oude versie van de statuten evenals een exemplaar van de 

voorgestelde nieuwe versie kan bekomen worden door een e-mail te richten aan 

info@kbcpagant.be . 

 

Johan De Bruecker      Roger Wouters 

Secretaris       Voorzitter 
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