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Waarom ?  

 

Een uitgebreide verslaggeving om de VME te beschermen  

De verslagen van onze algemene vergaderingen zijn gekend als robuust en uitgebreid. De reden voor 

deze (zeer) uitgebreide verslaggeving is om de VME zo goed mogelijk te kunnen verdedigen in geval 

van geschillen, juridische procedures, e.d. Verslagen zijn immers zeer belangrijke stavingstukken en de 

goede uitkomst van een geschil / betwisting kan afhangen van de volledigheid en correctheid van die 

verslaggeving.  Om die reden worden (al) onze verslagen systematisch gecontroleerd door de directie 

en ondergaan onze standaardteksten regelmatig revisies onder leiding van onze juridische dienst. 

Zo kunt u als VME op beide oren slapen wanneer een betwisting de kop zou opsteken. 

Hoe ?

 Tegenstemmen en onthoudingen worden gedetailleerd genotuleerd in de verslagen

Vereiste meerderheden worden per agendapunt correct weergegeven. 

Modaliteiten m.b.t. volmachten, stemgerechtigden, stemreductie, enz… worden correct toegepast

De geldigheid en interpretatie van agendapunten wordt telkens gemotiveerd a.d.h.v. wetteksten 

De betekenis van een voor- tegen- en onthoudingsstem wordt per agendapunt concreet 

omschreven (weten wat je stem betekent).

Voorbeeldverslag

Een voorbeeld van een verslagtekst van een opstartvergadering vindt u in bijlage. Zo weet u wat u mag 

verwachten van onze eerste vergadering. 

Opgelet ! een (eerste) opstartvergadering is steeds wat complexer en uitgebreider dan een normale 

jaarlijkse vergadering omdat hierin o.a. de startaudits beschreven worden. Laat u niet afschrikken door 

de vele details  en complexiteit.
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