
 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 27-03-2018 

RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÈNÈRALE DU MARDI 27-03-2018 

 

Welkom : Dona (waarnemend voorzitter) 

Secretaris/verslaggever : Daniel 

Aanwezigen: 8/10 + 1 volmacht = rechtsgeldig 

 

Verslag 15-11-2016 : goedgekeurd 

Moreel verslag/Bilan moral : rapport d’activités/verslag van de activiteiten 

 -voortzetting van de resterende activiteiten na de overgang van Feitelijke Vereniging naar VZW 

  met succes (zie lijst Antoine): ok 

Financiën/Finances 

 -balans/bilan 2017: -goedgekeurd door HR 

    -goedgekeurd op de bestuursvergadering van 27-03-2018 

    -goedgekeurd door de AV op 27-03-2018 

 -budget gebruiken om meer deelnemers aan te trekken = goedkoper maken? 

 -budget 2018: subsidies gevraagd aan HR: € 28000 – toegekend € 29000 

 -gevraagde budgetten van de afdelingen goedgekeurd 

 -Ontlasting/décharge administrateurs boekjaar (année civile) 2017: goedgekeurd 

Leden: -nieuw lid bestuur: Anny Simons 

 -effectieve leden: 10 

 -aangesloten leden: 1422 (betaald 390) 

 -ontslag Litsa Derventlis als voorzitter – ontslag Leo Wittens als verantwoordelijke Muziekafdeling 

 -geen nieuwe kandidaten voor Algemeen Bestuur 

 

 



 
Verkiezing Algemeen Bestuur 

 -Voorzitter: Dona De Smaele: aanvaard met eenparigheid van stemmen 

 -Ondervoorzitter: Guy Stuckens: aanvaard met eenparigheid van stemmen 

 -Secretaris: Daniel Van den Abeele: aanvaard met eenparigheid van stemmen 

 -Penningmeester: Antoine Tas: aanvaard met eenparigheid van stemmen 

 -Effectieve leden: Léon Poncé – Danièle Jacoby – Anny Simons – Michel Van Criekingen – 

          Stanly Simon – Gummaar Baeck 

 -Nazicht rekeningen (commissarissen) Léon Poncé en Michel Van Criekingen 

Aanpassing statuten: 

Art 32: “De VZW Kunstkring neemt de activiteiten en de tegoeden over van de Feitelijke Vereniging   
   Kunstkring”. 

 

Vooruitzichten 

Ontdekkingen/Découvertes: aanvragen voor rondleidingen blijven binnenkomen, al dan niet in het kader 
van teambuilding 

Foto-toerisme: Prolognan – Céroux-Mousty… 

Schilders en beeldhouwers : activiteiten gepland in Boreaal en Kruidtuin 

Andere: -200 jaar Société Générale in 2022 ?? Iets voor Verzamelingen/Collections (My stamp) ?? 

  -Schone kunsten: speelgoed ?? 

 

VARIA 

-Leo Wittens contacteren na zijn ontslag voor een persoonlijk contact – waar naartoe met de 
Muziekafdeling ?? 

-Problemen met de toegang voor de ex-werknemers en anderen om deel te nemen aan activiteiten 

 


