Daknam, 13 februari 2015

Aan de leden van Bomen Beter Beheren,
Uitnodiging algemene vergadering op 7 maart 2015,

Hierbij willen wij al onze leden uitnodigen op onze jaarlijkse algemene
vergadering, met aansluitende studiedag.
Gastspreker: Peter Veldeman.
In de jaren’70-'90 van de vorige eeuw deed professor R. Veldeman
experimentele behandelingen van bomen met parasitaire
schimmelaantastingen. Hij gebruikte een zeer brede waaier van
technieken en materialen en probeerde veel nieuwe dingen uit.
Sommige aspecten van zijn werk werden op andere plaatsen in de
wereld ook onderzocht, andere waren bijna uniek.
Met de professor verdween een groot stuk kennis, ervaring en
expertise.
Vandaag neemt Peter Veldeman dit werk weer op en heropent een
aantal onderzoeken van zijn vader.
Wij nodigen hem uit om te komen spreken over dit toch eerder
onbekende onderdeel van boomverzorging.
Hij brengt ons eerst een theoretische uiteenzetting over de werkwijze.
Daarna zullen we op de lokatie een al jaren met Meripilus giganteus
aangetaste beuk bezoeken. Bedoeling is om bij de boom eerst met de
airspade een bewortelingsonderzoek uit te voeren, en daarna zal Peter
Veldeman een voorstel doen voor behandeling.
Het belooft een leerrijke dag te worden met veel stof voor discussie,
niet enkel voor boomverzorgers, maar ook voor beheerders, adviseurs
en wetenschappelijk onderzoekers.

Programma:
9u30: ontvangst met koffie en thee
10u : start algemene vergadering met (her)verkiezing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkomstwoord
vaststellen stemgerechtigde aanwezigen
goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2014
Jaarverslag (voorzitter)
Kasverslag, door penningmeester
aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden en
kastoezichter
7. Toekomstplannen 2015
8. Begroting 2015
9. Stemming bestuursleden,
-ontslagnemend: Wim Van Craeynest, Bart Deblaere, Lukas
Ameye.
-vrijwillig herverkiesbaar Yves De Roder, Koen Linskens, Kurt
Lambert, Nico D'hamers
-nieuwe kandidaten: Tim Heyrman
- bestuur wordt vastgelegd op 11 personen
10. Rondvraag en sluiting

12u einde AV
12-13u: broodjeslunch
13u start namiddagprogramma
16u30: afsluitend open discussie met drankje, einde voorzien rond 18u

Lokatie: Belsele (Oost Vlaanderen), Bisschoppelijk Domein, een mooi
gerenoveerd privé park in bezit van familie Deprez, met voornamelijk
monumentale beuken, en daarnaast een aantal mooie eiken, tamme
kastanje, paardenkastanjes. Een nieuw aangelegde groente- en fruittuin
(oa 90j oude dreef leiperen). Ook een interessant nieuw parkgedeelte.
Ingang langs de kasteeldreef nr 15, parkeergelegenheid op enkele min.
wandelen langs N70 (Nieuwe Baan), Belseledorp en Vijverstraat. Niet in
Kasteeldreef parkeren wegens vrije doorgang voor omwonenden!
Vlakbij de ingang is geen parking voorzien.
Inkom: gratis voor leden, niet leden €25, broodjesmaaltijd, koffie, thee
en water inclusief.
Belangrijk:
Wie niet persoonlijk aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, maar toch zijn stemrecht wil gebruiken, kan een volmacht geven
aan een ander betalend BBB-lid. Elk lid kan echter slechts drager zijn van één enkele volmacht. U vindt op het einde van deze brief
een volmachtformulier. Indien vragen hieromtrent, kunt u steeds contact opnemen met Nico D'hamers (0476 49 10 64), voorzitter.

Wij hopen op uw persoonlijke en massale aanwezigheid op onze Algemene Vergadering en studiedag.

Namens het BBB bestuur,
Nico D'hamers - voorzitter

VOLMACHT
Ondergetekende : …………………..………………………………………………………
betalend lid van Bomen Beter Beheren vzw,
geeft hierbij volmacht aan : …..……………………………………..
tevens stemgerechtigd lid van Bomen Beter Beheren vzw
om in zijn naam te stemmen op de Algemene Ledenvergadering van Bomen Beter
Beheren vzw
op 7 maart 2015, te …………………….
Gedaan te

………………….…

Handtekening:

op ..….. / ….... / 2015

……………………………………………………

Belangrijk: te overhandigen aan de voorzitter of de secretaris van BBB vzw, vóór
aanvang vergadering.

Stemgerechtigd is iedereen die minstens 16 jaar en de ledenbijdrage betaald heeft voor het lidmaatschap gedurende
het werkjaar 2014 en/of reeds voor 2015.
Nog enkele uitreksels uit de statuten:
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door en raad van bestuur van tenminste drie bestuurders. De raad van bestuur
bepaalt jaarlijks het concrete aantal bestuurders, volgens noodwendigheden.
Art. 12. De bestuurders worden benoemd voor maximum drie jaar, maar zijn ten allen tijde herverkiesbaar.
Kandidaat-bestuurders dienen hun kandidaturen schriftelijk te bezorgen op de zetel van de vereniging, uiterlijk 1
maand voor de Algemene Vergadering. Deze dient vergezeld te zijn van de handtekening van 5 werkende leden. Het
aantal vacante plaatsen en de namen van de kandidaat-bestuurders dienen vermeld te worden in de oproeping voor de
algemene vergadering. Indien er meer kandidaten dan vacante plaatsen, kunnen de stemgerechtigde leden zoveel
stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Wanneer
meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, wordt, indien nodig een tweede stemronde gehouden tussen
deze kandidaten . Onthoudingen en ongeldige stemmen worden hierbij niet in rekening gebracht.

