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Koksijde, dinsdag 29 januari 2019 
 

 
Geacht lid van de Algemene Vergadering, 

Geacht lid van de Raad van Bestuur van TCK vzw, 

 
 

Hierbij hebben wij de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene (statutaire) vergadering, die 
doorgaat op vrijdag 15 februari 2019 om 19.30 uur in het clubhuis. 

Vaste leden die afwezig blijven op de algemene vergadering, zonder enige uitleg, worden 

verondersteld hun ontslag in te dienen en verliezen aldus hun status ‘vast lid’.  Wie niet aanwezig kan 
zijn, kan toch zijn/haar stem laten gelden door het geven van een volmacht aan een ander vast lid 

(zie bijlage).  Toegetreden leden (gewone TCK-leden) kunnen aanwezig zijn, maar hebben geen 
stemrecht. 

 
Dagorde van de algemene vergadering: 

1. Verwelkoming door de voorzitter. 

2. Verslag van de vorige algemene vergadering. 
3. Jaarverslag – enkele highlights vanuit de voornaamste beleidsdomeinen (leden, sportief, 

jeugd, tornooien, personeel, facilitair en financiën). 
4. Begroting boekjaar 2019. 

5. Kwijting van de bestuurders. 

6. Bepalen van het quorum inzake aanwezigen en stemgerechtigden. 
7. Vaststelling van de kandidaturen voor de functie ‘vast lid’: 

Eric DECADT, Kristel SCHELLENS, Luc COULIER, Luc ROUSSEL 
8. Verkiezing van de vaste leden. 

9. Vaststelling van de kandidaturen lid van de Raad van Bestuur: 
- ontslagnemend: niemand 

- uittredend en herverkiesbaar: Walter SENNESAEL en Stephan WYDOOGHE 

- nieuwe kandidaat: niemand 
10. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur. 

11. Toekomstperspectieven en mededelingen. 
12. Slotwoord van de voorzitter. 

 

 
 

sportieve groeten, 
 

Stephan WYDOOGHE      Jos EXSTEENS 

secretaris tennisclub Koksijde     voorzitter tennisclub Koksijde 
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MODEL VAN VOLMACHT 
 
 

Ondergetekende ...................................................................................................................... 

verleent hierbij volmacht aan .................................................................................................... 

eveneens vast lid van TCK vzw om in zijn/haar naam te stemmen op de algemene vergadering van 

TCK op vrijdag 15 februari 2019. 

 
 

Koksijde, ……… / ……… / ………………… 
 

 
Handtekening 

 

 
 
 

 
 

MODEL VAN ONTSLAG 
 

 

Ondergetekende ...................................................................................................................... 

neemt hierbij ontslag als vast lid van TCK vzw. 

 
 

Koksijde, ……… / ……… / ………………… 
 

 

Handtekening 
 

 
 
 

 

Bezorgen vóór 14/02/19 aan:  Stephan Wydooghe 
secretaris TCK 

Blauwe Reigerstraat 3 
8670 Koksijde 

0495 46 11 50 

secretaris.tckoksijde@gmail.com 
 

 


