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Waterloo, 19 April 2022 

Beste Vriend(inn)en, leden van de vriendenkring MTS 

Enkele maanden geleden heb ik u onze nieuwjaarswensen voor 2022 toegestuurd.   Ik had toen gemeld dat we 

ons uiterste best zouden doen om onze volgende Algemene Vergadering met effectief aanwezige leden te 

organiseren, desnoods op een iets latere datum. We zijn nu zo ver. 

Hierbij nodig ik u dus uit om deel te nemen aan deze Algemene Vergadering op vrijdag 13 mei om 9u30 in de 

Prins Albert club, Karmelietenstraat 20 te 1000 Brussel.   U vindt het programma hieronder.  En het zal 

natuurlijk een plezier zijn om mekaar eindelijk terug te zien. 

We zouden nog steeds met plezier nieuwe beheerders zien toetreden tot de Raad van Beheer.   Kandidaten dienen 

dit te vermelden op hun inschrijvingsformulier.   Ik dank u bij voorbaat. 

In bijlage vindt u het formulier voor uw inschrijving en voor uw mogelijke kandidatuurstelling als beheerder, 

alsmede een volmacht formulier. 

Programma voor de dag: 

Vanaf 9u30 verwelkoming en koffie 

10u: algemene vergadering in de Madou zaal 

11u30: voordracht door Gen (b.d.) Claude Paelinck: "Les dessous de la création de l'EFO" 

12u15-12u30 aperitief gevolgd door de maaltijd (zaal Rotonde) 

Agenda van de AV 

Toespraak van de voorzitter 

Goedkeuring van het PV van de AV van 11-06-21 

Verslag van de secretaris 

Verslag van de penningmeester en van de controleur van de rekeningen, verslag van de webmaster en kwijting 

aan de beheerders 

Tussenkomst (onder voorbehoud) van Katrien Jacobs betreffende het project "Honorine" in Kinshasa 

Oproep tot kandidaten en verkiezing van de nieuwe beheerders van de Raad van Bestuur 

Verscheidene 

Slotwoord 

Enkel de leden die hun bijdrage hebben betaald kunnen aan de vergadering deelnemen (ter herinnering: € 10 te 

storten op de rekening BE37 0012 5169 0828). 

 Ik zou het op prijs stellen indien u uiterlijk op 04 mei uw ingevuld inschrijvingsformulier (of desgevallend uw 

volmacht) zou willen terugsturen hetzij naar het hierboven vermelde adres hetzij  per e-mail 

(secretaire.cerclectm@gmail.com). Gelieve eveneens de onderwerpen te vermelden die u graag behandeld zou 

zien gedurende het agendapunt "allerlei". 

Ik reken op uw talrijke aanwezigheid, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

J-P URBAIN 

Voorzitter 
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