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CONTEXT 

Gezien de uitzonderlijke Corona-omstandigheden en de maatregelen die genomen werden 

betreffende het coronavirus zal vzw S-Plus al zeker voor de volgende Algemene Vergadering de 

schriftelijke procedure volgen. De Algemene Vergadering kan een schriftelijk besluit nemen zonder 

fysieke beraadslagingen mits alle leden akkoord gaan met de voorstellen die u in bijlage kan 

terugvinden. Indien een lid niet akkoord gaat met een welbepaald voorstel zal dit ofwel naar een 

eerstvolgende Algemene Vergadering worden verplaatst of trachten wij een nieuw voorstel op te 

maken dat vervolgens opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd volgens de schriftelijke procedure. 

Op de eerstvolgende fysieke AV zal de beslissing genomen bij schriftelijk besluit nog eens 

bekrachtigd worden, dit om latere betwistingen te voorkomen.  

Agenda: 

De goed te keuren documenten voor onze subsidiërende overheid ten laatste in te dienen 

tegen 31/03/2020. 

1. Begroting nationaal – Bijlage 1 – Akkoord / Niet akkoord 

2. Geconsolideerde begroting– Bijlage 2 – Akkoord / Niet akkoord 

3. Afrekening nationaal– Bijlage 3 – Akkoord / Niet akkoord 

4. Geconsolideerde afrekening– Bijlage 4– Akkoord / Niet akkoord 

5. Balans nationaal – Bijlage 5– Akkoord / Niet akkoord  

6. Geconsolideerde balans – Bijlage 6– Akkoord / Niet akkoord 

7. Resultatenrekening nationaal – Bijlage 7– Akkoord / Niet akkoord  

8. Jaarrekening nationaal Bijlage 8– Akkoord / Niet akkoord  

9. Nationaal revisorverslag – Bijlage 9– Akkoord / Niet akkoord  

10. Unanieme “verzaking” aan de vordering tot nietigverklaring van de genomen 

beslissingen– Akkoord / Niet akkoord 

(punt 10 = alleen voor de AV. Concreet wil dit zeggen dat alle leden afstand 

moeten doen van het recht om achteraf de beslissing genomen bij dit schriftelijk 

besluit ongeldig te laten verklaren wegens gebrek aan fysieke beraadslaging. Als de 

leden hun antwoord sturen met akkoord MOETEN zij deze verzaking ook expliciet 

vermelden). 

 

 

RVB : Datum 30.03.2020. :  

S-Plus :     
Onderwerp : Digitale Raadpleging Algemene Vergadering 
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VRAAGSTELLING 

Kan de Algemene Vergadering goedkeuring geven aan de punten 1→10? 

CONCLUSIE 

De leden van de Algemene Vergadering gaven met éénparigheid van stemmen en zonder 
bemerkingen hun goedkeuring. 
(Bewijsstukken worden bijgehouden op het S-Plus secretariaat, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel) 
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