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HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND VAN AALST v.z.w. 
 
 
 
 
 
 

De jaarlijkse algemene ( statutaire ) vergadering van de kleinveevereniging  
" Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst " zal doorgaan op 

zondag  13  maart  2016  om  16u00. 
Het bestuur zou het ten zeerste op prijs stellen dat de leden talrijk aanwezig zijn op deze belangrijke 
ledenbijeenkomst. Het is immers een ideale gelegenheid om met het bestuur en andere leden in 
contact te komen en eens gezellig samen te zijn. 
 

VOORDRACHT 
 

Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering staat dit jaar opnieuw een spreekbeurt gepland, om 

14u15 – 15u45 . De spreker is de dierenarts Filip Boel.  Het onderwerp luidt : 
"Hoe kweek ik de mooiste ?" 

Een boeiend onderwerp dat bij het verloop van het komende kweekseizoen reeds leerrijk kan zijn. Filip 
zal ons immers tips en triks bijbrengen over alle secties heen en het hebben over de start van de 
kweek tot het op de tentoonstelling brengen van onze neerhofdieren. 
Een algemeen onderwerp dat u op een boeiende manier zal gebracht worden. Het bestuur hoopt dan 
ook op een talrijke aanwezigheid. Het is uiteraard ook mogelijk alleen deze voordracht bij te wonen. 
Tot dan ! 
 
 

AGENDA  statutaire vergadering  2016 
 

 1.  Welkomstwoord van de voorzitter. 
 2.  Jaarverslag 2015. 
 3.  Kasverslag 2015 :  tentoonstelling, jaarwerking en kastoestand. 
 4.  Begroting  2016. 
 5.  Activiteiten  2016. 
 6.  Allerlei en rondvraag :  wat verder nog ter sprake komt. 
 
 
Een (gedeeltelijke) bestuursverkiezing is niet gepland. Deze gaat  
telkens door in de onpare jaren. De ene keer voor groep A van het  
bestuur. De andere keer voor groep B. Ter info weliswaar : 
 

GROEP A :  herkiesbaar in 2019 (6) GROEP B :  herkiesbaar in 2017 (2) 
Geert  De Clercq Bernard  De Middeleir 
Lieve  Depaepe Patrick  Van Driessche 
Maurice  Van De Perre  
Martine  Van Draege  
Nadine  Van Liedekerke  
Dirk  Versnaeyen  

 

Kandidaat-bestuursleden mogen natuurlijk steeds hun inzichten kenbaar maken en zich melden bij het 
bestuur. Wij herinneren in dat verband nog eens de bepalingen van artikel 10  : 

Art.10. De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten 
hoogste vijftien leden, verkozen door de algemene vergadering voor ten hoogste vier jaar en te allen 
tijde door haar afstelbaar. 
De kandidaat-bestuursleden moeten aan volgende voorwaarden voldoen :  drie jaar lid zijn van de 
vereniging zonder onderbreking en twee jaar lid zijn van het organisatiecomité ; de kandidaten mogen 
geen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en/of penningmeester zijn van een andere 
kleinveevereniging, uitgezonderd speciaalclubs. Om de twee jaar treden de helft of de helft plus één af. 
Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. 
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