Proces-verbaal Algemene Vergadering 12ME, vzw —11 juni 2021
Op vrijdag I I juni 2021 vond de jaarlijkse algemene vergadering van 12ME, vzw plaats op het adres:
Sint-Laurentiusstraat 87, 9700 Oudenaarde.
De drie leden van de vzw, die allen bestuursleden zijn, werden op voorhand geïnformeerd over de
algemene vergadering, in overeenstemming met de statuten van de vzw. De volgende leden tekenden
present:
Kristien De Vos, Voorzitter - aanwezig
Michiel Tack, Ondervoorzitter - aanwezig
Dascha van Beurden, Secretaris - online aanwezig
Geen van de afwezige leden wenste zich bij volmacht te vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering
werd voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, Kristien De Vos. Secretaris Dascha van Beurden
nanl digitaal aan de vergadering en stemming deel.
De volgende agendapunten werden op de Algemene Vergadering besproken:
I) Jaarrekening 2020. De jaarrekening voor 2020 werd unaniem goedgekeurd.

II) Begroting 2021. Door Secretaris Dascha van Beurden en Ondervoorzitter Michiel Tack werd
voorafgaand aan de vergadering een provisoire begroting opgemaakt voor de verwachtte uitgaven en
ontvangsten in het jaar 2021. Er werd opgemerkt dat de coronacrisis het moeilijk maakt om uitgaven en
inkomsten in te schatten. Het blijft namelijk onduidelijk wanneer publieke evenementen opnieuw door
kunnen gaan. Tevens zijn heel wat 12ME-activiteiten afhankelijk van de gezondheid van vrijwilligers velen onder hen zijn ME/CVS-patiënt - wat tevens een accurate inschatting van kosten en inkomsten
bemoeilijkt. De aanwezige bestuursleden keurden de begroting unaniem goed.

III) Rechtspersonenbelasting. Een vzw heeft de wettelijke verplichting aangifte te doen van de
rechtspersonenbelasting ook indien er geen belastbare inkomens zijn. Ondervoorzitter Michiel Tack en
secretaris Dascha van Beurden werden aangewezen om de vzw statutair te vertegenwoordigen bij de
aangifte van de rechtspersonenbelasting en bijhorende jaarrekening.
IV) Kwijting. Tot slot besloten de aanwezige leden unaniem tot een kwijting van de bestuursleden van
12ME.

Kristi

De vos, Voorzitter 12ME

Gedaan te I I juni 2021.

Michiel Tack, Ondervoorzitter 12ME

