
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 31.12.2022 

 

 

“Algemene ledenvergadering & 

nieuwjaarsdiner 2023” 

 

 

Beste leden van smart-club.be, 

 

Na de virtuele, elektronische vergadering van vorig jaar is het bestuur van de vzw verheugd u uit te 

nodigen op de fysieke algemene ledenvergadering 2023, gevolgd door een nieuwjaarsdiner. 

 

Praktische info: 

 

Datum:   29.01.2023 

Locatie:   Feestzaal ‘t Berkenhof (traiteur Ronny – Affligem) 

   Stationsstraat 262 te 1770 Liedekerke 

 

Programma: 

 

10.30 u – 11.00 u: Ontvangst van de leden 

11.00 u – 12.30 u: Ledenvergadering met koffie, frisdrank en versnapering aangeboden door het 

bestuur – Agenda hieronder 

12.30 u:  Start van het nieuwjaarsdiner – menu hieronder 

 

Agenda algemene ledenvergadering:  

 

1. Toelichting en goedkeuring resultaat boekjaar 2022 

2. Kwijting aan het bestuur boekjaar 2022 

3. Voorstel herbenoeming bestuur en eventueel bijkomende kandidaten bestuur 

4. Vastleggen lidgeld 2023 

5. Toelichting en goedkeuring budget 2023 

6. Vastleggen bijkomende bijdrage 1ste rondrit niet-leden 

7. Kalender 2023 – voorlopige kalender hieronder 

8. Rondvraag en varia 

 

  



Menu diner: 

 

- Minestrone-soep 

- (A) Kalkoenfilet met sausje en groenten of 

 (B) groenteburger 

 beide met kroketten 

- Dessertenbord 

- Dranken (wijn, bier, frisdranken) inbegrepen 

 

Deelnameprijs: 

 

Voor het evenement na de ledenvergadering is de deelnameprijs vastgesteld op EURO 55,00 per 

persoon all-in. 

 

Voorlopige kalender: 

 

Volgende leden hebben zich reeds gemeld om een rondrit te organiseren. De maanden zullen tijdens 

de vergadering ingevuld worden.  

 

- De Nil André en Els: 1 rondrit 

- Hendrycks Danny en Veerle: 1 rondrit  

- Hendrycks Danny en Veerle: X-Mas-drive, december 2023 

- Symons Frank, Carla en Nina: 1 rondrit, juli 2023 

- Vanuytven Danny en Ingrid: 1 rondrit 

- Verberckt Sven: 1 rondrit 

- Verberckt Sven: 1 weekend 

 

We hebben nog enkele bijkomende rondritten van Danny en Veerle, Frank, Carla en Nina en Sven in 

reserve. Echter zouden wij het sterk op prijs stellen dat meerdere leden het initiatief nemen tot het 

organiseren van een rondrit of een andere club-activiteit. Ken je een bepaalde regio die je wenst te 

ontdekken en/of te delen met de club, doe gerust suggesties. Ook een rondrit koppelen aan een 

deelname aan bepaalde events is mogelijk. Aangezien we meer en meer met GPS-coördinaten 

werken, is het opmaken van een gedetailleerd roadbook niet meer noodzakelijk. Verder kunnen jullie 

altijd rekenen op de support van het bestuur voor de praktische uitwerking van de rondrit. 

 

Inschrijving: 

 

Graag ontvingen wij van jullie volgende info per mail voor 21.01.2023 

 

- Bevestiging deelname aan de jaarvergadering 

- In geval van niet deelname bijgaande volmacht ingevuld terug  

- Aantal deelnemers diner met opgave menukeuze (A) of (B) en betaling op de clubrekening 

BE77 1030 4346 3142 

- Eventuele voorstellen die kunnen opgenomen worden in de kalender 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Fijne feestdagen gewenst en een voorspoedig 2023. 

Het bestuur 

  



 
 

 

 

Volmacht 

 

 

 

Ondergetekende: 

 

Effectief lid van de vzw smart-club.be, 

 

geeft hierbij volmacht aan de heer / mevrouw 

eveneens effectief lid van de vzw smart-club.be, 

 

om in zijn / haar naam te stemmen op de Algemene Ledenvergadering van de vzw smart-club.be, die 

doorgaat te Liedekerke op zondag 29.01.2023. 

 

 

Gedaan te        op  / / 2023 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Terug te sturen via mail naar info@smart-club.be, uiterlijk tegen 21.01.2023. 

mailto:info@smart-club.be

