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- waarderingsregels 
Waarderingsregels opgenomen in het document  ‘Nota waarderingsregels’ goedgekeurd 
 
- jaarrekening 2015                                                                                                                                                                             
Vooraf overgemaakte ontwerp-jaarrekening 2015 overeenkomstig art 92 van het wetboek van 
vennootschappen goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering over te leggen 
Tevens beslist, overeenkomstig artikel 39 van de statuten, de jaarvergadering te verzoeken zijn 
goedkeuring te hechten aan volgende resultaatverwerking van de winst van het boekjaar  
 
- algemene vergadering donderdag 26 mei 2016 
Kennisneming agenda 
 
 

AKTENEMING VERSLAGEN 
 
- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité 
 
- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités 
 
 
 


