
            

Antwerpen, 24 juni 2021 

 

 

De agenda is als volgt: 

Formeel gedeelte:  
1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

2. Mededeling samenstelling van het bureau van de gewone algemene vergadering  

 

3. Voor zover als nodig, goedkeuring agenda: akkoord wordt gegeven 

 

4. Samenstelling - vaststelling van het quorum voor de gewone algemene vergadering: 27 

stemgerechtigden, 2 niet-stemgerechtigden 

 

5. Voorstelling en kennisname van het jaarverslag 2020: benadrukking dat AXXON  op een 

performante, transparante en controleerbare manier de kinesitherapie en kinesitherapeuten in alle 

richtingen willen waarborgen, promoten, versterken en ondersteunen. 

2020 geen evident jaar, toch zeer veel verwezenlijkt. Wat 2021 betreft werd een overzicht gegeven 

van wat op de AXXON-planning staat.  

Algemene maatregelen Covid blijven nog zeker tot september ’21. 

 

6. Voorstelling en kennisname van het financieel verslag 2020:  
Overzicht door Marina Gasten. Detail per mail gestuurd naar de leden van de AV.  

Inkomsten hoger dan gebudgetteerd owv kasoverdracht van 2019 waar geen rekening is mee 

gehouden bij het opstellen van de begroting 2020. Ook stijging van ledenaantal alsook een 

gemiddeld hoger lidgeld.  

Qua uitgaven ook gestegen tov 2019, echter lager dan voorzien owv Covid-19.  

Alle kosten in lijn met gebudgetteerde en in lijn met vorige jaren.  

Verzekeringspolis hoger door meer medewerkers.  

Ledenaantal: 4238 in 2019, 4773 in 2020 waarbij Z in hoofdberoep de grootste groep is.   

Opmerkelijk: 1511(32%) leden die niet in kring zitten.  

Totaal aantal leden stijgt reeds 2 jaar op rij tot 5991. 

 

      Wij zijn verheugd een aantal nieuwe kandidaten in de algemene vergadering te  

      verwelkomen. 

  
7. Voor de stemming: 23 aanwezigen die geldig kunnen stemmen 

a. Jaarverslag 2020: 23/23 is 100% 

b. Financieel verslag 2020: 23/23 is 100% 

c. Kwijting door de A.V. van de bestuurders voor het werkjaar 2020: 22/23 is 96% 

 

8. Notulen Algemene Vergadering 24 juni 2021 

a. Lezing door de secretaris 

b. Goedkeuring: aanvaard door de algemene vergadering  

 

9. Slotwoord door de voorzitter: dank voor het vertrouwen in werkjaar 2020 en we kijken uit naar 

2021. 

 


