
Brussel, 26 april 2018

Geachte mevrouw, heer, 
Beste vennoot,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van 
Sabam die zullen plaatsvinden op maandag 28 mei 2018 om 14 u in het Thon Hotel EU (Wetstraat 
75 – 1040 Brussel – ingang zie bijgaand plan).

Om u in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om u zo vroeg 
mogelijk aan te melden aan het inschrijvingsbureau. Dit zal toegankelijk zijn vanaf 13 u.

> Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Welkomstwoord
2. Wijziging van de artikelen 10, 12, 24, 35, 36 en 38 van de statuten

> Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag 2017 (verslag van de raad van bestuur)
 1.1. Voorstelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2017
 1.2. Verslagen van de commissaris
 1.3. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 (verslag van de raad van   
 bestuur)

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris

3. Wijziging van de artikelen 16, 25 en 27 van het algemeen reglement

4. Statutaire verkiezingen

 4.1. Verkiezing van vijf bestuurders, van wie twee van het Nederlandse taalstelsel en drie  
 van het Franse taalstelsel. De volgende vennoten zijn kandidaat voor de functie van   
 bestuurder:

 4.1.1. Van het Nederlandse taalstelsel (twee mandaten) 
  4.1.1.1 Eén vacant mandaat van vier jaar in de discipline muziek in de   
  hoedanigheid van auteur: 
  - Jo DE CLERCQ
  - Tom KESTENS
  - Filip TURTELBOOM

  4.1.1.2 Eén vacant mandaat van vier jaar in de disciplines toneel, choreografi e,  
  audiovisueel, beeldende kunsten, fotografi e en literatuur in de hoedanigheid van  
  auteur:
  - Bram RENDERS
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 4.1.2 Van het Franse taalstelsel (drie mandaten) 
  4.1.2.1 Twee vacante mandaten van vier jaar in de discipline muziek in de   
  hoedanigheid van auteur: 
  - Pierre DUMOULIN
  - Manuel HERMIA
  - Isabelle RIGAUX

  4.1.2.2 Eén te voltooien mandaat (tot mei 2019) in de discipline muziek in de   
  hoedanigheid van uitgever:
  - Het Gerucht bvba (vertegenwoordigd door Herman Van Laar)

 4.2. Verkiezing van vier toegevoegde leden van het college voor toneel, literaire,   
 audiovisuele rechten en beeldende kunsten, waarvan twee van het Nederlandse taalstelsel  
 en twee van het Franse taalstelsel voor een mandaat van twee jaar. De volgende vennoten  
 zijn kandidaat: 

 4.2.1. Van het Nederlandse taalstelsel (twee mandaten): 
  - Johannes BUCHER
  - Charlotte VANHECKE

 4.2.2. Van het Franse taalstelsel (twee mandaten): 
  - Céline CHARLIER
  - Thierry DORY

Bijgevoegd vindt u:
 1. een aanwezigheidsbericht voor natuurlijke personen;
 2. een aanwezigheidsbericht voor rechtspersonen;
 3. een volmachtformulier voor de buitengewone algemene vergadering en de gewone   
 algemene vergadering;
 4. de voorstellen tot wijziging van de statuten;
 5. de voorstellen tot wijziging van het algemeen reglement.

Voor de goede gang van zaken herinneren wij u eraan dat eventuele interventies enkel agendapunten 
kunnen aanbelangen. Er mogen geen vragen van persoonlijke aard gesteld worden.

Inmiddels verblijven wij met de meeste achting, 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR,

De secretaris,   De vicevoorzitter,   De vicevoorzitter,
Ignace CORNELISSEN  John TERRA   Benoît COPPEE
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