
Uitnodiging Algemene Vergadering Docomomo.be, 09/12/2014 

Beste leden en sympathisanten, 

Dankzij jullie steun en de inzet van een vaste kern vrijwilligers heeft DOCOMOMO.be de voorbije jaren 
een aardig palmares aan activiteiten (lezingen, bezoeken, consulting, acties, …) kunnen ontwikkelen. Je 
vindt een neerslag daarvan op de website (www.docomomo.be). De huidige bestuursploeg is nu aan het 
einde van haar mandaat en moet vervangen en uitgebreid worden. Met dit bericht willen we je daarom uit-
nodigen op de Algemene Vergadering van 09/12. We willen je ook graag aanzetten om je kandidaat 
te stellen als bestuurder – of, als je het nog niet was: om lid te worden van docomomo.be!

Tijdens de algemene vergadering moet door de (effectieve, betalende) leden van de vzw een nieuwe 
raad van bestuur verkozen worden voor de periode 2015-2017. Deze raad telt minstens 4 en maximum 
20 leden en duidt een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris aan. De raad 
van bestuur controleert de werking van de vzw op inhoudelijk, financieel en juridisch vlak en zorgt er voor 
dat DOCOMOMO.be de doelen nastreeft zoals ze in haar statuten zijn bepaald. Om de continuïteit te 
garanderen komt de raad maandelijks samen. 

Conform de wetgeving op de vzw’s moeten de kandidaat-bestuursleden hun intentie formeel ken-
baar maken voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Als je wil opkomen als kandidaat, vragen we je 
daarom om ons per e-mail of per post volgende gegevens te bezorgen: 
	 •	Naam,	adres,	telefoonnummer,	e-mail,	geboorteplaats	en	–datum,	rijksregisternummer.	
	 •	In	je	bericht	moet	je	volgende	verklaring	opnemen:	 
    “als effectief lid van DOCOMOMO.be heb ik mijn lidgeld voor 2014 betaald, en stel 
     ik mij kandidaat als bestuurder van de vzw voor de periode van 2015 tot 2017”. 
	 •	Licht aub ook in een paar regels je motivatie toe om als bestuurder verkozen te willen worden.

Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid! 
Pablo Lhoas, voorzitter;     Sven Sterken, vice-voorzitter 

PRAKTISCH: 
De Algemene Vergadering vindt plaats op dinsdag 9 december 2014, om 20u in het station 
Brussel-Congres, Pachecolaan 25, 1000 Brussel (tegenover het vroegere Rijks Administratief Centrum).

Op de agenda staan volgende punten: 
	 •	Korte	lezing	(45’)	door	Jean-Marc	Basyn	over	de	rol	van	de	architectenfamilie	Brunfaut	in	de 
		 			bouw	van	de	Noord-Zuidverbinding	(Maxime	Brunfaut	ontwierp	de	halte-Congres	waar	de 
     Algemene Vergadering doorgaat). 
	 •	Goedkeuring	begroting	en	jaarrekening;	voorstel	tot	wijziging	van	de	statuten;	benoeming 
     nieuwe bestuurders (enkel voor leden) 
	 •	Een	glas	op	de	nieuwe	bestuurders!	

Gelieve	je	aanwezigheid	of	kandidaatstelling	te	bevestigen	voor vrijdag 20 november 2014 via email 
op info@docomomo.be of per post aan DOCOMOMO Belgium vzw, Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussel.
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