
 

 
 
 

Aan alle Leden 
 

Vilvoorde, 12 februari 2021 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

De Raad van Bestuur heeft de eer u bij deze uit te nodigen om de gewone algemene vergadering van 
aandeelhouders van onze vennootschap online bij te wonen ( de link en de steminstructies worden u 
later bezorgd, enkel de aandeelhouders die geregistreerd zijn – zie bijlage – ontvangen de link en 
verdere instructies ) 

 
 

Zondag 28 februari 2021 om 10u00  
Registratieformaliteiten (Zie Huish.Regl. Art 19) 

AGENDA 

1. Benoeming Secretaris en samenstelling Stembureau 
 
 

2. Bespreking van de jaarrekeningen en de balans mbt het boekjaar eindigend op 31 december 
2020. Bestemming van het resultaat. 

 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de rekeningen en de balans van het boekjaar eindigend op 
31 december 2020 en overdracht van 13.674.99€ naar het volgend boekjaar.                                

 
 

3. Verslag van de Raad van Bestuur 
 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur mbt het boekjaar 
eindigend op 31 december 2020. 

 
 

4. Kwijting Bestuurders 
 

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat 
tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2020. 

 
 
 

5. Verkiezing Bestuurders (Statuten Art 17) 
 
 

Zijn uittredend : 
 

• Dhr Geert Gaens 
• Dhr Wim Staelens 
• Mevr Kim Verburgh 

 
Stellen zich herverkiesbaar : 
 

• Dhr Geert Gaens 
• Mevr Kim Verburgh 

SELECTAIR cvba 
Maatsch. Zetel: Mechelsesteenweg 518 C02 

B 1500 VILVOORDE 
RPR Brussel – BTW 0422 875 557 



 
 
 

 
Ontvangen kandidaturen bij verzending van de 
agenda:   
 

• Dhr Glenn Stevens ( Selectair Mira 
Tours ) 

 
Verkiezing van 3 bestuurders volgens de procedure bepaald in Art 17 van de 
statuten. Hun mandaat eindigt na de algemene vergadering die zal worden gehouden om de 
rekeningen van het boekjaar 2023 goed te keuren. 

 
 
 

6. Ontvangen kandidatuur HEIDE TRAVEL – Heidestatiestraat 80 b1- 2920 Heide ( Kalmthout) ; 
dagelijks bestuurder mevr. Isabel Geerts. 
Ontvangen bezwaar van Selectair Sedona Travel Kapellen ( Mevr An Vreven ) 

. 
7. Varia 

- Tijdens het boekjaar 2020 zijn de volgende 
leden:- 

• Uitgetreden:  
  - Selectair Baens Reizen 
   - Selectair Bizet Reizen 

    - Selectair De Reisduif 
    - Selectair Insight Travel 
 
  

• Uitgesloten : nihil  

. 
Conform Art 412 van het Wetb Venn kunnen vragen betreffende de bovenvermelde agendapunten 
schriftelijk worden ingediend op het Secretariaat ter attentie van de Voorzitter per e-mail naar 
anne@selectair.be,  ten laatste 21 februari 2021. 

 

Voor een vlotte regeling verzoeken wij u bijgaand registratieformulier, degelijk ingevuld en ondertekend, 
toe te sturen per e-mail naar anne@selectair.be ;  ten laatste 25 februari 2021. 

 
 

Hoogachtend, 
 

Voor de Raad van Bestuur, 
Pieter Demuynck 
Voorzitter 

 
 

Bijlagen: 6 
- Aanmelding 
- Volmacht 
- Interne staat Uitgaven/Inkomsten Selectair cvba 
- Verslag van de Raad van Bestuur 
- Jaarrekening Selectair cvba 
- Info AV/AG 

 
 

gelieve deze agenda en bijlagen bij de hand te hebben tijdens de vergadering 




