
Vriendenkring Personeel VUB-EhB-UZB
Raad van Bestuur - 20/12/2016 

Aanwezig: 
Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers (verslag), 
Tony Tillez, Henri Eisendrath, Maxime Stroobant, Jan Veny, Erica 
Eeckhout, Klaas Chielens, Yves van  der Hoeven 

Volmachten: 
Norbert Van Yperzeele verleent volmacht aan Tony Tillez 
Raf Devos verleent volmacht aan Jim Van Leemput 

Uitgenodigd: 
Serge Vandeput (firma Trinome) ivm ontwikkeling website 

Verontschuldigd: 
Veerle Magits, Norbert Van Yperzeele, Ingrid Kristoffersen, Raf Devos, 
Ignace Van Dingenen 

Agenda: 
1. Welkom 
2. Vaststellen quorum 
3. Goedkeuring agenda 
4. Goedkeuring vorig verslag 
5. Opvolging To Do 
6. Website 
7. Nieuwsflash 
8. Nieuwe ideeën 
9. Datum volgende RvB 
10.Rondvraag 
11.To Do 

Verslag 

1.Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

2.Vaststellen quorum 



Het quorum van de helft + 1 (16:2 + 1) is gehaald: 8 stemgerechtigden 
zijn aanwezig + 2 volmachten 

3.Goedkeuring van de agenda 
   
De agenda wordt goedgekeurd. 

4.Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de RvB van 12/04/2016 wordt goedgekeurd. 

5.Opvolging 

Algemeen: Eventuele wijziging statuten: de werkgroep (Jim, Tony, 
Maxime, Yves) is nog niet samengekomen. Bij de aanwezige 
bestuursleden is er nog weinig animo om de statuten (vnl. de 
samenstelling van de AV) te wijzigen, maar Maxime wijst erop dat dit 
item niet zomaar kan afgevoerd worden wegens ontbreken van een 
specifiek agendapunt. 
Er wordt beslist de 2de week van februari de werkgroep 
statutenwijziging bijeen te roepen. 

To Do vergadering 12/04/2016: 

Jim:  
- concrete uitwerking taken Nancy: momenteel kan Nancy niet meer 
aan de ledenlijsten tgv. invoering van nieuwe software. Na het 
verhelpen van het probleem zal bekeken worden hoe het ledenbestand 
verder kan beheerd worden 
 - oplijsten van VKP-activiteiten en vraag naar concrete verwachtingen 
van de VUB naar de VKP: eerstdaags heeft Jim een onderhoud met de 
nieuwe rector Caroline Pauwels      
 - planning activiteiten atelierbezoek, Museum Dr. Guislain en Huis-
Museum Magritte: OK 

Veerle:  
- versturen verslag AV 25/02: OK 

Tony:  
- volmacht 2de persoon op VkP-bankrekening: moet nog gebeuren  



- planning  activiteit C-Mine Genk: verschoven naar najaar 2017 
- praktische regeling barbecue: OK 
- herfstlunch: OK 
- financieel verslag: OK 

Henri:  
- planning activiteiten wetenschapskaravaan najaar 2016: OK 

Klaas:  
- update website: overwogen wordt het uit te geven aan een privéfirma 
(zie punt 6.) 

6.Website 

Na een eerste bespreking in de werkgroep website (Jim, Henri, Jan, 
Klaas) onderzocht Henri de mogelijkheden van de spelers op de markt. 
Contact werd oa opgenomen met de firma’s Kastaar, Studio Anorak en 
Trinome. Hun prijzen lagen in dezelfde grootte-orde. Vermits Henri 
reeds goede ervaringen had met Trinome (project Quantummechanica) 
werd een gedetailleerde offerte gevraagd aan Serge Vandeput van 
Trinome. Serge is aanwezig op de vergadering om zijn offerte toe te 
lichten. 
Er zijn twee luiken aan de ontwikkeling van de website: een grafisch 
luik en een informaticaluik. Serge is verantwoordelijk voor het grafisch 
luik en werkt voor het software-luik samen met zeer ervaren 
informaticaspecialisten. Hij wijst erop dat het zeer belangrijk is de 
website van bij de aanvang dusdanig te structureren dat hij ook  
aangepast is aan tablet-en smartphonegebruik (tevens van belang voor 
de grafische vormgeving). De ontwikkeling gebeurt op basis van CMS 
(Content Management Service) Wordpress wat een gemakkelijk 
adapteerbaar product oplevert. 
Serge toont de essentie: een homepage met beeld(en), pictogram(men), 
... van waar men scrolt om naar de inhoud te gaan + eveneens een 
normaal menu in de bovenbalk van waaruit alle bladzijden te bereiken 
zijn. Alle inhoud past zich automatisch aan aan het formaat (tablet, 
smartphone), maar: niet noodzakelijk alle inhoud moet beschikbaar 
zijn voor smartphone, dus er zal een keuze moeten gemaakt worden 
(bvb. weglaten van historiek,...). Wel zal ook op smartphone toegang 
tot de inhoud zijn via een menu (pictogram). 
Prijskaartje:  
    -  concept van de site, grafisme: 1500€ 
    - webontwikkeling op basis van Wordpress template (installatie, 
personalisatie):  1585€  



    - additionele functionaliteiten: beheer evenementen: 795€, beheer 
ledenlijsten: 1075€ 
      
Deze prijzen zijn exclusief BTW (21%). Op het grafisch deel kan een 
BTW van 6% toegepast worden. Een eenmalige vorming voor gebruik 
van de website is inbegrepen. Bij de firma zijn verder geen recurrente 
kosten te verwachten. De jaarlijkse kost voor hosting en domeinnaam 
is ongeveer 150€. 
Unaniem wordt beslist de ontwikkeling van de VKP-website uit te 
besteden aan de firma Trinome, inclusief de additionele 
functionaliteiten. 
Binnen de VKP moet gezocht worden naar een geschikte benaming van 
de website en de publicatie (nu NieuwsFlash) (voor alle duidelijkheid: 
de naam van de vzw Vriendenkring Personeel VUB-EhB-UZB blijft 
ongewijzigd). 
Een brainstorming over de naam vindt reeds plaats. Geopperd wordt in 
de naam eventueel te verwijzen naar Brussel, onderwijs, humanisme, 
pluralisme, gepensioneerden (ouderen), ... 
Een eerste idee ziet het licht: over Methusalem (Tony) naar Mebruzalem 
(Klaas). Wegens algemeen enthousiasme over de benaming 
Mebruzalem onder de aanwezige bestuursleden legt Klaas deze 
domeinaam -momenteel nog beschikbaar- onmiddellijk vast. Advies zal 
verder gevraagd worden aan Norbert Van Yperzeele, Dolf Desmet en 
anderen. 
Een eerste deadline voor de ontwikkeling van de website wordt naar 
voor geschoven: het grafisch ontwerp zou moeten rond zijn voor de 
algemene vergadering. Een discussie over de inhoud zal in de 
werkgroep (uitgebreid met Francis -voor EhB en Sabine -voor UZ) 
gevoerd worden begin januari. 

7.Nieuwsflash 

Het principe van communicatie met de leden blijft behouden: een 
Flash in januari, een Flash in juni en tussentijdse mails. 
Er moet uitgekeken worden naar een nieuwe drukker vermits de 
huidige drukker stopt. Er zou een mogelijkheid zijn bij de Post. 
Tony heeft hieromtrent een afspraak deze week. Bij de Post zullen 
we evenwel op een meer formele manier moeten werken (geen last-
minute wijzigingen), maar het zou goedkoper uitvallen. De lay-out 
kan eventueel via een template die eenmalig wordt gemaakt. Klaas 
kijkt dit na. 

Klaarstomen van de inhoud van volgende flash: 



-verslag aktiviteiten 
-planning toekomstige activiteiten: enerzijds eigen activiteiten en 
anderzijds de leden informeren over (een selectie van) UPV-
activiteiten 

Eigen activiteiten voorjaar: 
* Tentoonstelling cartoons Norbert in VOC Vilvoorde georganiseerd 
door Masereelfonds (Maxime): opening 16/03/2017 
* Algemene vergadering in Heers: 30/03/2017 
* Lentelunch (Oostende?): na de paasvakantie met in het 
voorprogramma het item “Wereldreizen door Paul Van Camp” 

      * Barbecue: datum af te wachten 
      * Atelierbezoek: Tom Fransen of Johan Van Mullem 

Eigen activiteiten najaar: 
   -Herfstlunch 
   -Brugge 
   -C-Mine: begin oktober 
   -La Louvière (voorstel Jan Veny) 

8.Nieuwe ideeën 

Maxime stelt voor om leden die actief zijn in lokale verenigingen op te 
roepen om initiatieven te nemen die de uitstraling van de VUB ten 
goede komen (cf. initiatief Maxime met tentoonstelling Norbert Van 
Yperzeele bij het Vermeylenfonds Vilvoorde). Hiertoe zullen de 
ledenlijsten bekeken worden om na te gaan wie kan gecontacteerd 
worden. 

9.Datum volgende RvB 

7 maart 2017 om 10u30 in de lokalen van OSB 

10.Rondvraag 

 / 

11.To Do 

Jim: 

 - bijeenroepen Werkgroep website/nieuwe naam  



 - bijeenroepen vergadering werkgroep statutenwijzigng op 
08/02/17 om 14u 
  -onderhoud met Caroline Pauwels over relatie VUB-VKP 
      -verder beheer ledenbestand bekijken met Nancy zo gauw mogelijk 
      -bijeenroepen werkvergadering website begin januari 
      -advies vragen voor naamgeving website (Norbert, Dolf, ...) 
      -verslag voorbije activiteiten 
      -voorbereiding bezoek atelier voorjaar 
    -ledenlijst bekijken (wie kan aangespoord worden voor uitstraling 
VUB?) 

Tony: -volmacht voor 2de persoon voorzien op VkP-bankrekening 
         -hulp bij verslag aktiviteiten 
         -selectie maken UPV-aktiviteiten voor aankondiging in flash 
         -voorbereiding AV Heers 
         -voorbereiding lentelunch Oostende; contact Paul 
         -data voor Brugge en C-Mine 
Klaas: nagaan modaliteiten template b-Post 
Maxime: alle gegevens tentoonstelling Norbert Vilvoorde bezorgen aan 
Jim 
Jan: uitwerking activiteit La Louvière 
Alle bestuursleden: ideeën naamgeving website voor 31/12 doorsturen 
aan Jim 


