
GRCB (kkush 1094) Algemene ledenvergadering 21 mei 2021
om 19:00 u via Zoom:

Bij deze nodigen we je graag uit voor de ALV van de GRCB die zal doorgaan op 21 mei om 19 uur bij jou thuis 
omwille van coronamaatregelen.
Je moet je dus niet verplaatsen om de vergadering bij te wonen, alles zal online verlopen via “Zoom” en de even-
tuele stemming via “Election runner”.
Voor de mensen die Zoom niet kennen... Zoom is een digitaal platform om online te vergaderen, via computer, 
tablet of eventueel zelfs smartphone.

Hoe werkt het?
Na inschrijven voor de ALV via de GRCB website ontvang je een bevestiging met de link om de zoom vergadering 
te openen. De dag van de ALV sturen we nog een herinnering met deze link. 
De vergadering start om 19 uur en een kwartiertje voor de start openen we de vergadering zo dat je kunt inloggen.
Dat gaat zeer eenvoudig door op de link te klikken in de bevestigingsmail of de herinneringsmail.
De zoom sessie zal automatisch starten, mocht dit niet lukken dan druk je op “Launch Meeting” om te starten. Je 
komt uiteindelijk op een scherm waar je op “Join with Computer Audio” kan drukken.

Opgelet, net onder deze knop heb je de mogelijkheid om je luidspreker en microfoon te testen.

Op de tablet of smartphone volg je de instructies op het scherm.

Tijdens de meeting vragen we om je microfoon op mute te zetten, dit kan onderaan links door op het microfoon 
icoontje te klikken.

Ook het stemmen zal digitaal verlopen, eerst zal de voorzitter vragen of er moet gestemd worden, als niemand 
vraagt om te stemmen dan zijn alle herkiesbare en nieuwe bestuursleden aanvaard, indien er toch iemand vraagt 
om te stemmen dan starten we “election runner”, dit digitaal stemplatform stuurt dan een mail met link om ano-
niem te stemmen naar alle deelnemers en mensen die een volmacht hebben verkregen om te stemmen.

Let op, enkel mensen aanwezig in de zoom vergadering kunnen stemmen, dit voor een eigen stem en/of voor 
een volmacht die ze hebben ontvangen. Mensen die zijn ingeschreven, maar niet in de zoom sessie aanwezig zijn 
verliezen hun stem en/of volmacht.
Het stemmen kan gebeuren via PC, tablet of smartphone.

Hoe schrijf je in voor onze ALV?
Dit kan eenvoudig door het invullen van het online formulier op onze site.

Elk lid, hoofdlid of bijlid moet dit formulier invullen als hij wenst deel te nemen aan de zoom sessie, en/of als hij 
zijn stem via volmacht aan een ander lid wenst te geven.

Ook als het hoofdlid is ingeschreven en het bijlid volgt de zoom sessie op hetzelfde scherm moeten ze beiden 
inschrijven, om allebei stemrecht te kunnen toepassen!

Indien ze dit niet doen dan krijgen ze maar één stem.

Op het inschrijfformulier vul je eerst de gegevens van je lidmaatschap in. Het volgende vak vul je in als je deel-
neemt aan de zoomsessie en je kan hier dus ook een vraag stellen die je graag zou behandeld zien op de ALV.

Het derde vak dien je in te vullen als je een volmacht geeft aan een ander lid, hier vul je dus de gegevens in van 
het lid waaraan je een volmacht geeft.



OPGELET: na het invullen van het formulier krijg je een scherm te zien met de gegevens die je hebt ingevuld, 
onderaan dit scherm heb je de keuze om terug te keren om die gegevens aan te passen of om het formulier te 
verzenden.

Omdat we zeker moeten zijn dat de formulieren ingevuld zijn door het lid zelf, wordt er via mail nog een bevesti-
ging gevraagd, je moet dus nog eens klikken op de link in deze mail.

Dan pas ontvang je de bevestiging dat je bent ingeschreven en/of dat je een volmacht hebt gegeven.

In geval van een volmacht zal ook de persoon die de volmacht krijgt een bevestiging ontvangen.

We hopen jullie allemaal te zien via de zoom sessie op 14 mei.

AGENDA ALV 21-5-2021, 19:00 u via Zoom:

1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de :
• Secretaris.
• Penningmeester.
• Werkcommissie-verantwoordelijk.
• Fokbeleidverantwoordelijke.

3.Ontheffing (demissionering) van het bestuur.

4.Verkiezingen:
indien dit gevraagd wordt bij de start van de vergadering kan er tot 20:00 u gestemd worden.
a)uittredend en herkiesbaar:
• Hans Blancke,
• Brigitte Bracke,
• Kathy Braeckman
b) Kandidaten bestuurslid:
• Emilie Van Campenhout
(Indien vraag tot stemming, zal een kortepauze volgen om de stemming te controleren en kenbaar te kunnen 
maken, blijf in die tijd aub online!)

5.Aanstelling van het nieuwe bestuur

6.Vragen & antwoorden,
constructieve ideeën & voorstellen.

We hopen op ieders aanwezigheid en een vlotverloop van deze vergadering.

Zoals je weet is de ALV het hoogste orgaan van een VZW, in andere woorden, je bent van het grootste belang 
om je vereniging vorm en inhoud te geven!

We danken je voor de steun in het afgelopen jaar en zeker ook voor de toekomst!
De GRCB, KKUSH 1094


