Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge v.z.w.
DOC Den Arend
Gesticht in 1930
Heropgericht in 1946
ondernemingsnummer: 0642478312

Ledenvergadering
+ bestuursverkiezing K.S.K. Doven Brugge
op zaterdag 2 juni 2018
Beste leden KSKD Brugge en DOC Den Arend,
U wordt vriendelijk uitgenodigd om de Ledenvergadering van K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend bij te wonen
op zaterdag 2 juni 2018 in ons vertrouwd lokaal DOC “Den Arend” Arendstraat 34B te Koolkerke - Brugge.
Het is voor alle leden aangewezen om aanwezig te zijn, zodat iedereen hun voorstellen, punten, opmerkingen kan
indienen of zeggen tijdens de Ledenvergadering + bestuursverkiezing.
Op die zelfde dag is er maandelijkse Arendpetanque, daarna wordt er gratis etentje
aangeboden door K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend.
 hiervoor dient men wel verplicht in te schrijven !



verrassingbroodjes

Programma :
13u00
14u00
18u00
19u00
20u15
21u00

samenkomst + inschrijving Arendpetanque
start petanque - 4de ronde  geen inhaalronde !!
einde van de petanque
Etentje gratis aangeboden door K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend  verrassingbroodjes
Voorlichting werking Doof Vlaanderen (door Pascal Mollet, coördinator Ledenbeweging Doof
Vlaanderen)

Ledenvergadering + bestuursverkiezing K.S.K.Doven Brugge

22u30 Einde en gezellig samenzijn
Hopend u te mogen begroeten op 2 juni !
Namens het bestuur van K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend


Inschrijvingsstrookje: verrassingbroodjes op 2 juni 2018.
Naam: …………………………………………………………………………… schrijft zich in voor ………….. (aantal) personen.
Naam:



………………………………..

Naam:

………………………………..

hiervoor dient men wel verplicht in te schrijven !

Voor 25 mei 2018

inschrijven bij Van den Braembussche, Balgerhoeke 85, 9900 Eeklo of mailen naar:
jvdbraembussche@telenet.be.

Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge v.z.w.
DOC Den Arend
Gesticht in 1930
Heropgericht in 1946
ondernemingsnummer: 0642478312

Kandidatuur Bestuur K.S.K. Doven Brugge
bestuursverkiezing op 2 juni 2018
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wens zich kandidaat te stellen voor het mandaat van:
O
O
O
O

ondervoorzitter
secretaris
bestuurslid 2
bestuurslid 4

2018
2018
2018
2018

-

2022
2022
2022
2022

(NIET herkiesbaar Jenny Schotte)
(NIET herkiesbaar Jenny Schotte)
(herkiesbaar Jean-Pierre Desmidt)
(open plaats)

O

u kan ook andere functies kandidaat stellen binnen KSK Brugge als medewerker binnen diverse afdelingen

Op te sturen naar Jan Van den Braembussche, Balgerhoeke
jvdbraembussche@telenet.be ten laatste tegen 25 mei 2018.

85,

9900

Eeklo

of

mailen

naar:

 Invullen wat u wenst.
Datum:

Handtekening:

KSKD Brugge is op zoek naar 3 nieuwe bestuurders.
Wat houdt de taak als bestuurslid in:
• Maximaal 6 bestuursvergaderingen per jaar + aanwezigheid op Algemene vergadering +
Ledenvergadering.
• Ondervoorzitter: vervangt de voorzitter bij gelegenheid. Vertegenwoordigt KSKD Brugge bij gelegenheid op
vergaderingen van Dovensport Vlaanderen en Belgian Deaf sport Committee (2 x per jaar). Neemt een
bepaalde taak op bij taakverdeling binnen het bestuur.
• Secretaris: behandelt samen met de voorzitter en bestuur diverse correspondenties, maakt bestuur
verslagen op, is gerechtigde correspondent voor Dovensport Vlaanderen, Belgian Deaf sport Committee en
Sporta Federatie (invoeren ledenlijst en agenda)
• Bestuurslid: Vertegenwoordigt KSKD Brugge bij gelegenheid op vergaderingen van Dovensport Vlaanderen
en Belgian Deaf sport Committee (2 x per jaar). Neemt een bepaalde taak op bij taakverdeling binnen het
bestuur.

