Aan de leden van de Zoneraad
van de Brandweerzone Oost - OVL

Beknopte lijst beslissing Zoneraad – Zitting van vrijdag, 16 april 2021
Aanwezig:
Piet Buyse, Voorzitter;
Katja Gabriëls, Ondervoorzitter;
Pierre Claeys, Raf De Wolf, Filip Anthuenis, Hans Knop, Jan De Graef (ter vervanging van Herman
Vijt) Raadsleden;
Wouter Van Den Broeck, Zonecommandant;
Yves Poppe, Zonesecretaris
Verontschuldigd:
Herman Vijt, Zoneraadslid

Open vergadering
1.

Goedkeuring notulen zoneraad - Goedkeuring

De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van vrijdag, 19 maart 2021 goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

2.

Ontwerp samenwerkingsovereenkomst voor een provinciale AGS-permanentie Goedkeuring

De zoneraad keurt het voorontwerp van de samenwerkingsovereenkomst en het bijhorend
addendum voor het opzetten van een provinciale AGS-permanentie goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

3.

Agenda en agendapunten TMVS - Goedkeuring

De zoneraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
Brandweerzone Oost
Noordlaan 33 - 9200 Dendermonde
052 25 07 82












Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers
en de overdracht van een deelnemer
Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
Verslag van de commissaris
Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Aanpassing huishoudelijk reglement
Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van
TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te
stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
4.

Eervol ontslag vrijwillig luitenant-geneesheer - Goedkeuring

5.

Eervol ontslag vrijwillig luitenant-geneesheer - Goedkeuring

6.

Eervol ontslag vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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Aldus besloten op de Zoneraad van vrijdag, 16 april 2021,
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Piet Buyse
Voorzitter

