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Beste leden van Verlenging Nooit vzw, 
 
 
Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor 2017!   
 
We nodigen jullie vriendelijk uit op onze  
 

Zestiende Algemene Ledenvergadering van Verlenging Nooit vzw  

Vrijdag 24 februari 2017  

Feestzaal Den Boom, Boomkensstraat 4A te 2531 Vremde 
 Aanvang Algemene Vergadering 20.30u 
 Aansluitend receptie, omstreeks 21.30u  
 
Volgende punten worden op de agenda geplaatst: 
 

1. Welkomstwoord van de voorzitter 
2. Wijziging van het bestuur 
3. Kasverslag, begroting en verslag ledenaantal 
4. Overzicht activiteiten 2016 en geplande acties 2017 
5. Vragenronde 

 
Zoals jullie in het tweede agendapunt kunnen lezen, komen er enkele wijzigingen in ons bestuur. Na 
bijna twintig jaar actief werken bij Verlenging Nooit, gaan sommige van onze bestuursleden “op rust”. 
Aangezien onze vzw ondertussen ook één van de stuwende krachten is achter het burgerplatform 
Vliegerplein, hebben we nood aan versterking.  

We zoeken enkele mensen die actief willen meewerken binnen Verlenging Nooit vzw, niet als 
bestuurslid, maar als versterking voor de ploeg. Onze maandelijkse vergadering bijwonen, meewerken 
voor de sociale media, beheren van onze website, activiteiten mee organiseren, het burgerplatform 
Vliegerplein komen versterken…. 
Wil je actief zijn op één van deze terreinen? Stuur ons een mailtje, of laat het weten op 24 februari. 
 
Het overzicht van de activiteiten, gebracht met een power-point voorstelling en pittig toegelicht door 
onze woordvoerder, is de hoofdmoot van het uurtje Algemene Vergadering.  
 

Alhoewel de uitbater van de luchthaven alleen maar good-news-shows brengt, 

luchthavenkrantjes in onze bus gooit en de impact van de nieuwe toeristische vluchten op de 

burger minimaliseert, weten we dat de alsmaar toenemende geluids- en geurhinder voor vele 

burgers zwaar weegt.  

Reden te meer om heel alert te blijven en onze krachten te bundelen. Verlenging Nooit vzw is het 

voorbije jaar  zeer actief geweest, vooral binnen het burgerplatform Vliegerplein. We brengen u 

dan ook graag op de hoogte van de stand van zaken en van het belang van onze leden en onze 

achterban. 

Aarzel dus niet om buren, vrienden en kennissen die ook hinder ondervinden uit te nodigen: ze 

kunnen tot net voor aanvang van de vergadering ter plaatse lid worden voor 5 euro. 

 
Het is voor ons steeds een hart onder de riem als jullie aanwezig zijn op de Algemene 
Ledenvergadering en mee het glas heffen op onze gezellige receptie.  
 
Mogen wij vragen om uw lidgeld voor 2017 reeds over te maken, zodat wij uw nieuwe lidkaart op de 
vergadering kunnen overhandigen. Leden betalen 5 euro, steunende leden 25 euro, en dit op het 
rekeningnummer BE70 7510 0431 5025. Vergeet zeker uw naam niet te vermelden op de 
overschrijving. 
 
 
Vriendelijke groeten en tot 24 februari! 
 
Kristel Daems 
Voorzitter Verlenging Nooit vzw       


