
 
 

Maatschappelijke Zetel vzw : Het Huis der Vleugels – Montoyerstraat 1/21 – 1040 Brussel – België 
Siège Social de l’asbl : La Maison des Ailes – Rue Montoyer 1/21 – 1040 Bruxelles – Belgique 

 
Correspondentieadres : BPMF – Cardijnplein 2 bus 22 – 8400 Oostende – België 

Adresse de correspondence : FBPM - Cardijnplein 2 bus 22 – 8400 Oostende – België 

 

 

Oostende, 13/01/2015 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015. 

 

Beste Collega’s, 

 

Op zaterdag 28 februari 2015 om 17h worden jullie allen van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van de BPMF. Deze gaat door in de grote zaal van Brussels Kart Center 

A. Gossetlaan 71  B-1702 Groot-Bijgaarden. 

In bijlage vinden jullie de agenda van de algemene ledenvergadering voor 2015. 

Na de vergadering (rond 20h) is er een receptie voorzien voor alle leden en dit tot 21h. 

Wie zijn/haar kandidatuur wil stellen voor de Raad van Bestuur, dient hiervoor een schriftelijk schrijven 

te richten naar de federatie op volgend emailadres: info@paramotorfederatie.be of per post; BPMF 

Cardijnplein 2 bus 22  8400 Oostende 

De aanvragen moeten binnen zijn uiterlijk 48 uren voor aanvang van de algemene ledenvergadering. 

Om geldig te kunnen stemmen op de kandidaten moet het lidgeld voor 2015 uiterlijk op vrijdag 27 

februari gestort zijn. Dit laat ons toe de ledenlijst voor 2015 op tijd samen te kunnen stellen. 

Wie niet aanwezig kan zijn op de algemene ledenvergadering kan een volmacht meegeven. Slechts 

één volmacht per aanwezig lid is geldig. De volmacht moet ook ondertekend zijn door de persoon 

die de volmacht geeft en door de persoon die de volmacht indient. De volmacht vindt U terug op het 

agenda formulier. 

Wie deelneemt aan de receptie, vragen wij om het “contact formulier” dat U terug vindt op de site 

onder de rubriek “contact” in te vullen voor deelname en dit voor woensdag 25 februari 2015. 

Gelieve te vermelden op het formulier: “deelname aan de receptie”. 

In afwachting van jullie massale opkomst, danken wij jullie met vriendelijke groeten 

Namens het bestuur. 

Prévot Jean-Paul 

Voorzitter BPMF-FBPM 
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