Volmacht formulier AV Bronsgroen zaterdag 18 mei 2019
Merk op:
 uiterlijk op woensdag 15 mei met de post te verzenden naar het adres van
onze exploitatiezetel, zijnde Bronsgroen cvba-so, Geraetsstraat 25, 3500
Hasselt of uiterlijk vrijdag 17 mei ingescand en ondertekend mailen naar
info@bronsgroen.be
 een volmachthouder kan slechts 1 coöperant vertegenwoordigen
 een volmachthouder dient zelf ook coöperant te zijn van Bronsgroen cvba-so
 indien u geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde beslissingen, kan u ook
een geldige volmacht geven door de gegevens van de volmachthouder open
te laten. De Raad van Bestuur kan dan bij de start van de vergadering, de
volmacht toewijzen aan één van de aanwezige bestuurders of coöperanten.

Ondergetekende,
........................................................................................... (naam en voornaam)
.......................................................................................(straat, nummer en bus)
......................................................................................... (postcode, gemeente)
Vennoten nummer: .......................... (dit vindt u op uw aandeelbewijs)
Rijksregisternummer: ............................................................................
stelt aan als zijn / haar volmachthouder, met recht op indeplaatsstelling:
........................................................................................... (naam en voornaam)
.......................................................................................(straat, nummer en bus)
.......................................................................................................... (postcode,
gemeente)
Vennoten nummer: ..........................

(dit vindt u op uw aandeelbewijs)

Rijksregisternummer: ............................................................................

Aan wie alle machten worden verleend om:
1. De volmachtgever te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering
van Bronsgroen cvba-so, die plaatsvindt op 18 mei 2019 om 10u in de
jeugdherberg van Hasselt (Spoorwegstraat 80):
 Goedkeuring agenda
 Werking 2018 en Sociaal verslag 2018
 Jaarrekening 2018 en bestemming resultaat 2018
 Boekjaar 2019: Planning en Begroting
 Kwijting Raad van bestuur voor boekjaar 2018
 Wijzigingen in de Raad van Bestuur
2. In naam en voor rekening van de volmachtgever deel te nemen aan alle
beraadslagingen en stemmingen op deze Algemene Vergadering, er
voorstellen te doen, in te trekken, te wijzigen, enz.
3. Alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten
betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen,
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze
volmacht.
Ondertekend te .............................................................................. (plaats) op
..................................... (datum)

(handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “goed voor
volmacht”)

