
 
 

 :  
Op de VBFlw Algemene Vergadering op  dinsdag 21 november  e.k. dient zoals 
voorzien in de statuten  een nieuwe  Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur  
worden voorgesteld en verkozen. 
Alle huidige raadsleden ( sector afgevaardigden ) zijn eventueel herkiesbaar   
indien zij dit wensen en/of  worden voorgedragen door hun sectorbestuur. Naast 
het effectief lid dient eveneens een plaatsvervanger worden voorgedragen. 
De ambterende Provincie- voorzitters maken van ambtswege deel uit van de 
zittende Raad van Bestuur. 
De leden van het VBFlw Dagelijks Bestuur zijn per functie  verkiesbaar en elke 
meerderjarig aangesloten lid van  de federatie kan en mag zich kandidaat stellen. 
Deze functies zijn : Voorzitter , Onder-Voorzitter, Secretaris-Generaal 
Penningmeester, Technisch Directeur, Adjunct Technisch Directeur  en 
Materiaalmeester. 
Naast deze verkiezingen dienen eveneens alle commissies opnieuw worden 
samengesteld  op basis van de voordrachten, kandidaturen  en/of  ambtshalve 
bepaald volgens het Huishoudelijk Reglement.  
 
Ben je kandidaat VBFlw bestuurder of wenst U deel uit te maken van een 
permanente commissie voor de periode van:  1 jan. 2018 tot & met 31 dec.2021 ? 
Stuur dan per kerende post een bericht , ten laatste op 31 oktober 2017 met 
opgave  van uw volledige identiteit en vermelding van uw lidnummer naar het 
VBFlw secretariaat : adm.secretariaat@vbflw.be. 
 

     en ......... 



 

   VLAAMSE BOOGSPORTFEDERATIE  
“Liggende Wip” vzw 

VBFlw vzw Algemene Vergadering   21 nov. 2017 

KANDIDATUUR 
De heer / mevrouw : 
................................................................................................................................... 
                                                                  ( Naam - Voornaam) 
................................................................................................................................... 

 (Club- & Sectorbenaming  - VBFlw lidnummer) 
..................................................................................................................................  

(Adres - Tel. nr. - E-mail) 
 

 stelt zich kandidaat als:                                                                  
                                                                                 (*) schrappen wat niet past 
 a. Lid van het Dagelijks Bestuur - functie: 
     1. Voorzitter             2. Ondervoorzitter                        3. Secretaris Generaal  
     4. Penningmeester                                                       5. Technisch Directeur     
     6. Adjunct Technisch Directeur                                     7. Materiaalmeester 
        
 b. Lid van de Raad van Bestuur - functie:  
     8. Raadslid (effectief of plaatsvervanger) 
         
 c. Lid van een Directiecomité - Commissie: 
       9. Administratief Directie comité                         
     10.Technisch Directie comité                               
     11.Promotie- Propaganda- Redactie comité             
     12.Scheidsrechter- Verzoening- & Tucht- commissie                         

voor de duur van 4 jaar ( 1.1.2018 t./m.31.12.2021 ) 
 
 Handtekening van de kandidaat : .......................................................................... 
 
  Handtekening 2 mandatarissen (bestuursleden) van de sector :.......................... 
(enkel noodzakelijk voor de functie sectorafgevaardigde als lid raad van bestuur) 

 
 (get.) ........................................       (get.).............................................. 
  .................................................      ........................................................ 

            Naam -Voornaam)                                             (Naam -Voornaam) 
 

 Opgemaakt te : ............................................, de ..... / ....../ 2017 
 Opgelet de kandidaturen moeten binnen zijn  ten laatste op 31 OKTOBER 2017 


