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Kandidatuurstelling als effectief lid van de
Algemene Vergadering van DGZ-Vlaanderen
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden
voor het effectief lidmaatschap van de Algemene Vergadering van Dierengezondheidszorg
Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen), conform artikel 6 van de statuten van 31 januari 2018, met name:
• niet ouder zijn dan 67 jaar op 26 mei 2021;
• veehouder zijn met een landbouwactiviteit als hoofdberoep.
Hierbij wenst ondergetekende zich kandidaat te stellen als effectief lid van de Algemene
Vergadering van DGZ-Vlaanderen voor het hierna genoemde mandaat (gelieve aan te kruisen
wat van toepassing is):
☐ Sector herkauwers, provincie Antwerpen
☐ Sector herkauwers, provincie Oost-Vlaanderen
☐ Sector pluimvee, provincie Antwerpen
Daarbij heeft ondergetekende kennis genomen van de bijzondere voorwaarden van het
lidmaatschap, zoals opgenomen in artikel 6 van de statuten van 31 januari 2018, en de
gedragscode van DGZ-Vlaanderen, zoals opgenomen in Hoofdstuk VI van het Huishoudelijk
Reglement van 31 januari 2018, die beide hierna worden herhaald:
De bijzondere voorwaarden (art. 6 van de statuten):
• Zich houden aan de gedragscode zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement van
DGZ-Vlaanderen;
• Op regelmatige basis deelnemen aan de vergaderingen die door de vereniging
georganiseerd worden volgens de modaliteiten bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
De gedragscode (hoofdstuk VI van het huishoudelijk reglement):
• De leden van de Algemene Vergadering verbinden er zich toe de statuten, de
reglementen en de beslissingen te respecteren en op te volgen. Zij werken op een
constructieve en loyale wijze mee bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de
vereniging en dragen persoonlijk zorg voor de goede naam van DGZ-Vlaanderen.
• Drie opeenvolgende afwezigheden op een vergadering van de Raad van Bestuur (voor de
bestuurders) of op de Algemene Vergadering (voor alle leden), zonder gemotiveerde
reden, wordt aanzien als een inbreuk op de bijzondere voorwaarden.
• De bestuurders behouden de nodige afstand tot het personeel zodat de werknemers hun
taken kunnen uitvoeren zoals dit vereist wordt in een geaccrediteerde omgeving.
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•

Van de leden en bestuurders wordt de nodige discretie verwacht, zowel naar binnen als
naar buiten de vereniging, wanneer beslissingen genomen dienen te worden die
rechtstreeks betrekking hebben op personen.

Voornaam en naam ondergetekende: ......................................................................................
Geboortedatum:
Dag

Maand

Jaar

Adres: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................
Telefoon/gsm: .......................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................
Datum: ......................................
Handtekening:

Gelieve dit document ingevuld te bezorgen aan:
Via post:
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
T.a.v. de voorzitter en/of de directeur
Industrielaan 29
8820 Torhout
Via e-mail: AVenRVB@dgz.be

