
 

 

Proces Verbaal van de Algemene Vergadering  van de VZW Vereniging 

van de Lionsclubs van het District 112C – Belgium  

Op zaterdag tien december twee duizend tweeëntwintig heeft via visio conferentie , de Algemene Vergadering 

plaatsgevonden van de VZW » Vereniging van de Lionsclubs van het District 112C – Belgium «. 

De zitting werd on line ( virtueel ) geopend op 10 december 2022 onder het voorzitterschap van Matthias 

Munny , voorzitter van het bestuursorgaan  van de VZW.  

De voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering rechtsgeldig is samengesteld et dat zij aldus tevens 

rechtsgeldig kan beslissen als gewone Algemene Vergadering. 

Dagorde 

- Goedkeuring van de rekeningen van de jaren 2021-2022 ( beschikbaar op http://www.lions112C.org/) 

 

- Kwijting geven aan het bestuursorgaan voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 bestaande uit  : 

 

John Stoefs, voorzitter van de bestuurraad van  de VZW en goeverneur van het District 112C 

Marc Allaer, bestuurder en immediate past goeverneur van het District 112C 

Matthias Munny, bestuurder en eerste vice-goeverneur van het District 112C 

Didier De Coninck, bestuurder en tweede vice-goeverneur van het District 112C 

Jean Luc Collard, secretaris van  de VZW en van het District 112C 

Matthias Munny, schatbewaarder  van  de VZW en van het District 112C 

 

- Kwijting geven aan de rekeningcommissarissen  : Luc Bacq en Bart Vande Voorde. 

 

De voorzitter heeft vervolgens de 3 punten van de dagorde  ter stemming gebracht . 

De Algemene Vergadering heeft de mogelijkheid gehad om elektronisch te stemmen ( via de vennootschap 

Synergio , rechtsgeldig gemandateerd ). 

De procedure van de virtuele stemming heeft  zich uitgestrekt van 10 december 2022 te 10 uur tot  11 december 

te 24 uur voor de sluiting van de stemming  volgens de principes vervat in  artikel 13 van de statuten van de 

VZW.  

137 stemmen werden uitgebracht en de 3 punten van de dagorde werden met eenparigheid van stemmen 

aanvaard en goedgekeurd , zonder één enkel negatieve stem of onthouding .  

 

 

                                          Dirk VAN WALLE  

                                          Secretaris van het District 112 C 

                                          Bestuurder van de VZW 

http://www.lions112c.org/

