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Díscloimer artíkel 14 GDPR - Gerechtsdeurwodrderskontoor Davidts-Vindevogel-Geets verwerkt uw volledige persoonsgegevens en neemt deze op in een

datobonk voor zuiver wettelíjke doeleinden. De verwerkte persoonsgegevens worden bewoard gedurende 10 jaor na ofsluíten dossier.

Overeenkomstíg de privacywetgevíng heeÍt u het recht om uw gegevens in te kijken en verbetering te vragen von oniuiste of onvolledige gegevens. Bii vrogen

kon u e-moilen noor privdcy@gdwleuven.be

PROCES.VE RBAAL VAN VASTSTE LLI NG

Het jaar tweeduizend éénentwintig, op DERTIG NOVEMBER

OP VERZOEK VAN :

De Vereniging Zonder Winstoogmerk BEtGISCH ARABISCHE PAARDENSTAMBOEK, KBO nr 0415,358.453, met
zeiel gevestitd te 3220 HoLSBEEK, De Vunt, 13 / 3,

Overwegende dat verzoeker mij bij 'monde van de Heer Marc Somerhausen verzoekt om de stemmen te

ontvangen mbt de jaarlijkse vergadering en de uitslag van deze stemming te tellen en op te nemen in de PV,

Overwegende dat het stembiljet er als volgt uitziet:
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# Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw
Studbook Belge du Cheval Arabe asbl

De Vunt 13 bus 3 - 3220 Holsbeek - Belgium
+32 t6 26 23 58 - info@arabianhorse.be

Holsbeek, 26,t0.2021

STEMBILJET VOOR DE ALGEMENE VERGADERING BAPS vzw 2021
BULLETIN DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE SBCA asbt 2021

Overeenkomstig de statuten van de vzw heeft elk effectief lid recht op één stem. Gelet op het thans toegepaste stemsysteem omwille van
covid'19 is er geen stemming mogelijk bij volmacht. Enkel de gerechtsdeurwaarder controleert de stemmen, zodat de stemming anoniem
blijft voor de leden en de besiuurders van het BAPS.
Conformément aux statuts de I'asbl un membre effectif a droit à un vote. Etani donné le mode de scrutin d0 à la Covid-19, il n'y a pas de vote
par procuration. Seul I'huissier de justice vérifie les votes, de sortê que le vote reste anonyme pour les membres et les administrateurs du
SBCA,

1. Bekrachtiging van het verslag van de A.V, 2020 (zie de publicatie in het BAPS Jaarboek2O2O)
Ratification du rapport de l'A.G, 2Q20 (v. publication dans l'Annuel 2020 SBCA)

O Ja/Oui O Neen/Non O Onthouding/Abstention

2, Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (zie publicatie in het BApS Jaarboek 2020)
Approbation des comptes de I'année 2020 (u. publication dans I'Annuel 2020 SBCA)

O Ja/Oui O Neen/Non O Onthouding/Abstention

3. Kwijling van de bestuurders - Décharge des administrateurs
O Ja/Qui O Neen/Non O Qnthouding/Abstention

4. Goedkeuring van de begroting 2021 (zie publicatie in het BApS Jaarboek 2020)
Approbation du budget 2021 (v. publications dans I'Annuel 2O2O SBCA)

O Ja/Oui O Neen/Non O Onthouding/Abstention

5.

O Ja/Oui O Q Onthoudlng/Abstention

6. Verkiezing van 3 bestuurders - Election de 3 administrateurs :

1 voor de Nederlandstalige gemeenscha
- De heer/Mr Bart Beckers - O Ja/Oui

p - 1 pour la communauté néerlandophone
Vi

fi

O Neen/Non O

2 voor de Franstalige gemeenschap - 2 pour la communauté francophone
- Geen kandidaten - pas de candidats.

Uiterste datum voor terugzending van het stembiljet : 19.11.2021 (de postdatum geldt als bewijs).
Date limite de retour du bulletin de vote : 19.i1.2021 (le cachet de la poste faisarit foi).

om geldig te zijn dient het onderhavige BAPS stembiljet in de bijgevoegde omslag te worden verzonden.
door de gerechtsdeurwaarder geopend.
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Andere omslagen

Pour être valable, le présent bulletin de vote SBCA doit être renvoyé dans I'enveloppe ci-jointe. D'autres enveloppes ne seront pas
ouvertes par l'huissier de justice.

De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website www.arabianhorse,be van het BApS vzw.
Les résultats seront publiés sur le site web www.arabianhorsébe du sBcA asbl.

Adressticker Handtekening - signature

Vraag gesteld door het bestuur van Baps vzw;
Keurt u de beslissing van de RVB van 08.03.21 goed met
betrekking tot het mandaat van de heer K. DetailÍeur als
bestuurder? Bestuurder K. Detailleur heeft zijn lidgeld niet
betaald binnen de door onze vereniging voorgeschreven
termijnen, Bijgevolg stelt artikel I HR dat de bestuurder die
zich in deze situatie bevindt, geacht wordt ontslag te hebben
genomen. Gezien de omstandigheden van zijn verkiezing, in
december 2020 in plaats van maart 2020, en het feit dat hr1

geen tegenstander had bij deze verkiezing, besliste de RVB
om hem de mogelijkheid te bieden dit op te lossen en zijn
mandaat verder uit te oefenen.

Question posée par le CA du Sbca asbl :

Approuvez-vous la décision prise par le CA du 08.03.21
concernant le mandat d'adminisirateur de Mr. K.

Detailleur ?

L'Administrateur K. Detailleur a omis de payer sa cotisation
dans les délais prescrits par notre association. De ce fait,
l'art.B du ROI dit que I'administrateur qui se trouve dans
cette situation est démissionnaire. Vu les circonstances de
son élection, en décembre 2020, au lieu de mars 2020, et
le fait qu'il n'avait aucun opposant lors de son élection, le
CA a choisi de lui laisser la possibilité de corriger le
problème et de mener son mandat à son terme,



Overwegende dat de volgens de Heer Marc Somerhausen de uiterste terugzending van het stembiljet eerst
wordt gesteld op t9.tL.2Q2L met poststempel als bewijs,

Overwegende dat er maar 1 stem per lid kan worden aanvaard en dat gezien het voorgaande mij dan ook

een lijst wordt bezorgd van alle stemgerechtigden.

Om deze redenen:

Heb ik ondergetekende Hendrik De Clerck, plvv gerechtsdeurwaarder voor Kristina VINDEVOGEL,
gerechtsdeurwaarder met standplaats te 3000 LEUVEN, Engels Plein, 35/0107 het volgende vastsesteld:

lk open op mijn kantoor alle ontvangen brieven met het logo van verzoeksters waarop steeds de datum van

ontvangst door ons kantoor werd vermeld en ik kruis in het rood op de ledenlijst aan welk lid zijn/haar stem
uitbrengt; deze lijst voeg ik hierna toe:
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lk weer l envelop uit de stemming gezien deze brief werd ontvangen op 30.11.2021 en geen poststempel
vermeldt die leesbaar is; deze brief blijft gesloten,

Er worden in totaal 30 stemmen geteld en het resultaat ervan is de volgende

Ja Neen Onthouding
Vraag L: Bekrachtiging verslag van de A.V. 2020 22 3 4

Vraag 2: Goedkeuring jaarrekening 2020 27 2

Vraag 3: Kwijting van de bestuurders 27 2

Vraag 4; Goedkeuring begroting 2021 27 2

Vraag 5; Keurt u de beslissing van de RVB van 08,03.21 goed
mbt het mandaat van de heer K. Detailleur als bestuurder?

16 11 3

Vraag 6: Verkiezing 3 bestuurders 26 2 L

Ter staving van hogervermelde vaststellingen volgen hierna alle stemmen met de bijhorende envelop
alsook de geweerde, dewelke ik allemaal samen in 1. envelop steek dewelke wordt toegekleefd met tape en
waarbij ik op de sluiting mijn handtekening aanbreng.
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Van alle bovengenoemde verklaringen heb ik akte genomen onder alle voorbehoud en zonder enige
nadelige erkentenis

En van dit alles heb ik tegenwoo rbaal van vaststelling opgemaakt om verzoeker te dienen en

te doen als naar recht, on voorbehoud en zonder enige nadelige erkentis,

De Gerechtsdeurwaarder,
Kristina Vindevogel p-d ,/u

REGISTRATIERECHTE N

Toepassing van Artikel 8bis van het W. Reg

Registratierecht: 50 €
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