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ALGEMENE VERGADERING 2021  
Beste Leden,  
First things first: het voltallige bestuursorgaan wenst jullie en al wie je dierbaar is een 
gezond en voorspoedig 2021. Laten we positief de toekomst inkijken en 2020 achter ons 
laten zoals we een slechte duik (met 0 zicht, felle tegenstroom, haperend materiaal, weg 
terug of - erger - buddy kwijt, of een combinatie van deze malheurs) verticaal klasseren: 
vanaf nu andere en betere.  
We hopen in 2021 de vrijheid te herwinnen waarvan we niet beseften ze te bezitten, tot 
er plots een einde aankwam. En ik voeg er als persoonlijke noot aan toe: een pint 
drinken met de buddies na een duik of een pittige training mis ik meer dan ooit.  
We trachtten er in 2020 met RDS nog iets van te maken met respect voor de Corona-
regels, het jaar was veelbelovend gestart met de introductie van een nieuwe website, de 
nieuwsbrief, toffe geplande activiteiten, maar het zal niemand verwonderen dat het item 
‘overzicht van de activiteiten’ op de algemene vergadering minder tijd zal in beslag 
nemen dan gebruikelijk.  
Bepaalde tradities moeten gerespecteerd worden, zoals de Algemene Vergadering. Die 
is dit jaar van bijzonder belang aangezien er zoals elke drie jaar verkiezingen zijn voor 
een nieuw bestuur. Een flink deel van de bestuurders ruimt na 3, 6 of meer jaren de 
plaats voor nieuwe krachten. Let op: het is geen strategische terugtocht of vaandelvlucht, 
RDS is er op elk terrein goed aan toe, met een stabiel ledenaantal, gezonde financiën en 
vooral een opperbeste sfeer. Maar nieuw bloed zal zeker deugd doen.  
Vandaar nog eens een warme oproep naar de vaste leden onder jullie om je kandidaat te 
stellen voor het bestuur. Een eenvoudig mailtje naar luc.neyt@telenet.be voor 5 januari 
volstaat. Doen!  
 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering 
van Recreational Diving Society vzw, die zal plaats vinden op maandag 01 februari 
2021 om 20.00 uur via ZOOM met volgend link  

https://us02web.zoom.us/j/84619365714 

 
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging, enkel de vaste leden 
hebben stemrecht.  

 

https://us02web.zoom.us/j/84619365714


Agenda:  
1. Opening van de vergadering – aanwezigheden – volmachten  

2. Woordje van de voorzitter  

3. Bespreking en goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering  

4. Verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar  

5. Financieel verslag  

6. Verslag van de kascommissaris  

7. Goedkeuring financieel verslag  

8. Kwijting van de raad van bestuur.  

9. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2021 

10. Planning aanpassing statuten en intern reglement  

11. Planning voor het volgend werkjaar  

12. Verkiezingen – voorstelling kandidaten  

13. Aanduiding stemopnemer – eigenlijke stemming  

14. Aankondiging van de samenstelling van het nieuwe bestuursorgaan  

15. Verdeling van de functies binnen het nieuwe bestuur  

16. Voorstellen en suggesties van de leden/rondvraag  

17. Varia  
 
Bespreking van de andere agendapunten:  
Wanneer 5% van de leden een ondertekend verzoek richten in die zin aan het 
Bestuursorgaan, kan de agenda worden uitgebreid met andere punten.  
 
Volmachten:  
Art. 10. van de statuten: “(…). Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander 
lid. Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. (…).”  
 
De volmachten dienen gemaild te worden naar luc.neyt@telenet.be tegen 30/1/2021 
 
U vindt een volmachtformulier in bijlage.  
We hopen u allen te ontmoeten via ZOOM op de Algemene Vergadering.  
 
 
 
Duikgroeten.  
Brugge, 24.01.2021 
 
  
Rik Demeyer    Luc Neyt  
Voorzitter    Secretaris  
 
Bijlagen :  
- volmachtformulier  

- ontwerp verslag van de Vorige Algemene Vergadering  
  

 

mailto:luc.neyt@telenet.be


VOLMACHT:  
Ondergetekende ……………………………………………………(naam en voornaam), 
vast lid van RDS vzw, verleent hierbij volmacht aan volgend vast lid van RDS:  
………………………………………… .......................om hem/haar te vertegenwoordigen 
op de Algemene Vergadering van 1 februari 2021 en deel te nemen aan alle punten ter 
stemming.  
Datum: Handtekening:  
Op te sturen naar het secretariaat: Dubbelsingel 12 te 8310 Brugge, via mail aan 

luc.neyt@telenet.be of af te laten geven vóór het begin van de vergadering. 


