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Betreft: oproeping algemene vergadering Cipal dv van 24 juni 2021 
 
 
Geachte Deelnemer,     
 
De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) uit om deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Cipal (“de Vergadering”) die zal plaatsvinden op donderdag 24 juni 
2021 om 16.00 uur.   
 
Gezien de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding van deze pandemie ziet Cipal zich 
genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen in het kader van deze Vergadering teneinde de gezondheid van de 
vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers maximaal te waarborgen. 
 
De Raad van Bestuur heeft daarom beslist om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de 
richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze Vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden via 
een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.  
 
Het elektronisch communicatiemiddel stelt de vertegenwoordigers van de deelnemers in staat om in eigen persoon 
digitaal vanop afstand deel te nemen aan de Vergadering, te stemmen en schriftelijk online vragen te stellen tijdens 
de Vergadering. Daarnaast zullen vragen van deelnemers die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-
mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden. De digitale zitting van deze 
Vergadering zal ook live gestreamd worden via de webpagina van de Vergadering om te voldoen aan de decretale 
vereiste van openbaarheid. Enkel de leden van het bureau van de Vergadering, bestuurders en de commissaris 
zullen fysiek in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel aanwezig zijn. 
 
Wij vragen iedere vertegenwoordiger die met stemrecht zal deelnemen aan de Vergadering om bij inschrijving via 
de webpagina van de Vergadering ook een e-mailadres te communiceren waarop hij/zij de toelichting en instructies 
tot deelname aan de Vergadering wenst te ontvangen. 
 
Enkel vertegenwoordigers die zich uiterlijk vier dagen voor de Vergadering ingeschreven hebben via de 
webpagina van de Vergadering zullen de bijkomende informatie en instructies per e-mail ontvangen betreffende 
het digitaal deelnemen aan en stemmen op de Vergadering. 
 
De Vergadering heeft de volgende agenda: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van Cipal over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 
december 2020 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2020 

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Voor meer informatie over de agendapunten verwijzen wij graag naar de toelichtende nota.  
 
Alle documenten m.b.t. deze Vergadering zijn ter beschikking op de webpagina van de Vergadering:  
https://c-smart.be/cipal/algemene-vergadering-24juni2021. 
 
De deelnemers worden verzocht om de besluiten m.b.t. de Vergadering uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering 
digitaal via infoavdv@cipal.be aan Cipal over te maken. 
 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij hogervermelde contactpersonen of via infoavdv@cipal.be. 
 
 
 
Met bijzondere hoogachting, 
 
 
 
 
Paul Verbeeck, 
Voorzitter  
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