
Algemene vergadering van de Vriendenkring VUB-EhB-UZB 
30.03.2017 

Aanwezig:  
Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers (verslag), Tony Tillez, Henri Eisendrath, Jan Veny, 
Maxime Stroobant, Rudi Willem 

Verontschuldigd met volmacht:  
Gerda De Cock (volmacht aan Francis Vander Mynsbrugge), Norbert Van Yperzeele (volmacht aan Tony Tillez), Raf 
Devos (volmacht aan Jim Van Leemput) Jan Van Raes (volmacht aan Sabine Lauwers), Ingrid Kristoffersen 
(volmacht aan Jan Veny), Roland Aerden (volmacht aan Jan Van Droogenbroeck, helaas verontschuldigd), Bart De 
Schutter (volmacht aan Henri Eisendrath) 

Verontschuldigd zonder volmacht:  
Ignace Van Dingenen, Veerle Magits, Erika Eeckhout, Klaas Chielens, Yves Van Der Hoeven 

Agenda 

1.Welkomstwoord + openen vergadering 
2.Goedkeuring agenda 
3.Goedkeuring verslag vorige Algemene vergadering 
4.Samenstelling van Raad van Bestuur en Algemene vergadering 
5.Nieuwe secretaris VKP 
6.Werkingsverslag 2016 
7.Financiëel verslag 2016 
8. Begroting 2017 
9.Nieuwe activiteiten 
10.Nieuwe website 
11.Datum volgende AV 
12.Rondvraag 
13.To Do 

Verslag 



1.De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de AV en na vaststelling dat het vereiste quorum bereikt is (8  
aanwezigen + 7 geldige volmachten) opent hij om 10:20 de vergadering. 

2.De voorgelegde agenda wordt goedgekeurd. Er zijn geen toegevoegde punten ingediend. 

3. Het verslag van de vorige Algemene Vergadering op 25.02.2016 wordt goedgekeurd. 

4. Met spijt wordt akte genomen van het ontslag van onze secretaris Veerle Magits uit de RvB en van het ontslag van 
Jan Van Droogenbroeck uit de AV.  
De voorzitter verwelkomt Rudi Willem als nieuw lid van de AV. 

5.Nieuwe secretaris VKP: Tony had reeds contact met Luk Vangansbeke ivm het vinden van een nieuwe secretaris 
binnen UPV. In principe is Luk hiermee akkoord maar momenteel heeft hij nog niet voldoende inzicht in het 
personeelsbestand om iemand voor te stellen. In elk geval zal het aspect voorbereidend werk NieuwsFlash niet 
evident zijn. Voor de volgende NieuwsFlash kan nog tewerk gegaan worden zoals voor de vorige.  
In afwachting van de aanstelling van een nieuwe secretaris wordt Jan Veny formeel aangeduid als secretaris ven de 
VKP. 

6.Het werkingsverslag 2016 wordt overlopen door de voorzitter (activiteitenverslag in bijlage). Het verslag wordt 
goedgekeurd. 

7.Financieel verslag 2016: de rekeningen 2016 worden goedgekeurd onder voorbehoud van een gunstig verslag van 
de commissarissen. Kwijting wordt verleend aan de bestuurders onder hetzelfde voorbehoud. 

8.Begroting 2017: wordt goedgekeurd. Rudi Willem stelt de vraag of het noodzakelijk blijft een papieren 
NieuwsFlash te voorzien: voorlopig blijft dit zo. Maxime Stroobant stelt een merging voor van de rubrieken 
“administratieve kosten” en “secretariaat”: dit zal gebeuren. 

9.Nieuwe activiteiten:  
-Voorstel Maxime: seminarie organiseren over de sociale rol v/d universiteit. Daarnaast plaatselijke activiteiten 
blijven inschakelen in de werking v/d VKP.  
-Voorstel Jim: Kinderfeest organiseren voor (klein)kinderen. 

10.Nieuwe website: Henri stelt de structuur en lay-out van het concept van Trinome voor de nieuwe website voor: 
homepagina met tabs en met bovenaan vaste roterende foto’s van de 3 instellingen; verder de 3 komende 
evenementen (met vaste foto), de kalender, en onderaan 4 rubrieken (cf. tabs) eveneens met 4 vaste foto’s; tenslotte 



de logo’s (om een kleurenclash tussen de logo’s te vermijden worden niet alle logokleuren hernomen). Naamgeving: 
MeBruzalem.  
Opmerkingen: Maxime merkt op dat na “wie zijn we” een aparte sub-rubriek “wat is onze missie” moet voorzien 
worden.  
Verder moet “Flashnieuws” voorzien worden (was even uit het oog verloren).  
De AV is akkoord met dit concept en de huidige voortgang. 

11.Datum volgende vergadering: laatste donderdag van maart 2018    
     (29.03.2018) 

12.Rondvraag:  
- TonyTillez vraagt of we volgende AV nog zouden koppelen aan een activiteit? Ja, indien mogelijk 

 - Henri wijst erop dat het afgelasten van de voordracht over familierecht (Wetenschapskaravaan) NIET gebeurde 
tgv.  te weinig ingeschrevenen (er waren 12 mensen ingeschreven)         
              
- Maxime stelt voor een attentie te voorzien voor Veerle 

13.To Do: 
Jim: adressenlijst van de leden van de AV rondsturen                                       


