
 

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
VAN VENNOTEN VAN SOFAM VAN 18 MEI 2020 

 

De ondergetekende, 
 

Natuurlijke persoon: 

Naam en voornaam: 

Lidnummer: 

Wenst deel te nemen aan de algemene vergadering en verklaart hierbij volmacht te geven aan 

mevrouw Marie GYBELS, directeur zaakvoerder van SOFAM; 

 

Rechtspersoon: 

Naam en rechtsvorm: 

Lidnummer: 

 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

De heer/mevrouw: 

Wenst deel te nemen aan de algemene vergadering en verklaart hierbij volmacht te geven aan 
mevrouw Marie GYBELS, directeur zaakvoerder van SOFAM; 

 
 

Om: 

 Hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van SOFAM c.v. op 
maandag 18 mei 2020 om 16 uur, 

 Aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen, 

 Te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en 

 Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is. 

 

 

 



Agenda van de vergadering 

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20 mei 2019 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

2. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2019 

 Kennisname van het verslag van de commissaris over het jaar 2019  

 Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2019 en van het jaarverslag van 
het jaar 2019 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

3. Kwijting aan de Raad van Bestuur, aan elk lid van de Raad van Bestuur in het bijzonder en aan de 
commissaris voor de uitvoering van hun mandaat in 2019 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

4. Ontslag en verkiezing van bestuurders  
 

Verkiezing van de heer Geoffroy Libert 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

Verkiezing van mevrouw Delphine Kayaert 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

  



Verkiezing van mevrouw Caroline Tanghe 

Voor  

Tegen 

Onthouding 

 

5. Algemeen beleid (artikel XI 248/ 6 WER) - goedkeuring: 

A. Algemeen beleid inzake de belegging van rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van 
rechteninkomsten, in overeenstemming met artikel XI.250 WER; 
 
Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

B. Algemeen beleid inzake de bedragen ingehouden op rechteninkomsten of inkomsten uit de 
belegging van rechteninkomsten; 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

6. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. 
XI 258 WER) 

Voor 

Tegen 

Onthouding 

 

 

Gedaan op                                            te 

 

De volmachtgever 

(Handtekening) 


