Provincie LIMBURG

Watering DE HERK
VERKITZING van ELF BESTUURSLIDEN,
VOORZITTER en ONDERVOORZITÍER.
De ondergetekenden Marijke BERDEN, voorzitter, en Rudi Briers, ontvanger-Griffier,
van de Watering de Herk delen mee dat er tijdens de ALGEMENE VERGADERING van

26 maart 2019
in zaal ELCKERLYC, Pastorij st ruat 4, te 3 5 00 Hasselt ( S. L.Herk),
zaI overgegaan worden tot de vernieuwing van het bestuur
door de verkiezing van elf bestuursleden, voorzitter en onderyoorzitter
voor een mandaat van zes jaar dat zal eindigen op 30 april 2025.
Volgende bestuursleden zijn uittredend:
Berden Marijke, Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph, Raymaekers Rene (OCMW Zonhoven),
Robijns Lucien (stad Borgloon), Timmermans François, Vandercappellen Jos, Vangeel Eddy,
Voordeckers Andreo Vossius Marc en Werelds Jozef.
Na het vervolledigen van het bestuur door de verkiezing van elf bestuursleden
zal de Algemene Vergadering overgaan tot de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter.

De kandidaatstellingen voor het bestuur moeten ten laatste tien kalenderdagen
voor de stemming (1610312019), om 11.00 uur, schriftelijk voorgedragen worden aan de
voorzitter van de V/atering de Herk, Kapelhoßtraat22,te 3500 Hasselt.
De kandidaten moeten op het ogenblik van hun benoeming, verkiezing of hernieuwing van hun mandaat Belg en meerderjarig
ztln. Z¡ moeten ingelande (eigenaar van gronden binnen de Watering de Herk) zijn of afgevaardigd worden dõor het bevoegdé
orgaan van een rechtspersoon, die ingelande is. Zij moeten hun verblijfplaats hebben in een van de gemeenten waarover dsWatering de Herk zich uitstrekt (Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Heusden-2older, Hoeselt, Kortessem,
Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zonhoven), of in een aangrenzende gemeente.

De kandidaatstellingen voor het bestuur gebeuren op de hiertoe door de Watering de Herk beschikbaar
gestelde formulieren. De formulieren kunnen bekomen worden via de website van watering de Herk op
http://www.waterinqdeherk.be of op het adres van de Watering de Herk, Kapelhofstraa'!.22,
3500 Hasselt (S. L. Herk). Tel. 01 1 131. 1 2.08 E-mail info@wateringdeherk. be.
De vergaderingen van het bestuur van de W'atering de Herk gaan normaal door op de laatste vrijdøg
van iedere maand (iuli uitgezonderd) vanaf 14.00 uur.
De vergaderingen van de Algemene Vergadering gaan door op dinsdagnamiddag om 14.00 uur.
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