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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
• De statuten EVA vzw De Fietsambassade, artikel 9, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
• De statuten van EVA vzw De Fietsambassade.

Motivering

EVA vzw De Fietsambassade nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt
op 8 juni 2022, vanaf 17.30 u. op Stadhuis, Botermarkt 1, Gent, in de Jacques Monsaertzaal.
De agendapunten zijn:
1. Welkom met toelating derden
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 06 09 2021
3. Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels
4. Goedkeuring jaarrekening 2021 (goedkeuring balans en resultatenrekening)
5. Kwijting van bestuurders
6. Goedkeuring begroting 2022
7. Kennisgeving ontslagen bestuurders
8. Goedkeuring benoemingen bestuurders
Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad
Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering
met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen.

Bijgevoegde bijlage(n):




Bijlage 1 Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels.pdf
Bijlage 2 Jaarrekening FA 2021 (nog goed te keuren op bestuursvergadering).pdf
Bijlage 3 Jaarrekening FA 2021 controles (nog goed te keuren op
bestuursvergadering).pdf




Bijlage 4 Begroting FA 2022 (nog goed te keuren op bestuursvergadering).pdf
Bijlage 5 Ontslag en benoeming bestuurders.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de
algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade op 8 juni 2022 om 17.30u Stadhuis
Botermarkt 1, Gent, Jaques Monsaertzaal:
1. Welkom met toelating derden
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 06 09 2021
3. Goedkeuring van wijziging in waarderingsregels
4. Goedkeuring jaarrekening 2021 (goedkeuring balans en resultatenrekening)
5. Kwijting van bestuurders
6. Goedkeuring begroting 2022
7. Kennisgeving ontslagen bestuurders
8. Goedkeuring benoemingen bestuurders
Artikel 2:
Het mandaat aan de vertegenwoordigers van stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van EVA De Fietsambassade vzw die plaatsvindt op 8 juni 2022 om 17.30u te
Stadhuis Botermarkt 1, Gent, Jaques Monsaertzaal,
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene
vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

