
Vriendenkring Personeel VUB-EhB-UZB
Raad van Bestuur 24/10/2017 

Aanwezig:  
Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers (verslag), Tony 
Tillez, Henri Eisendrath, Jan Veny, Maxime Stroobant, Roland Aerden, Gerda 
Decock, Erika Eechout 

Verontschuldigd: 
Ignace Van Dingenen, Raf Devos, Norbert Van Yperzeele 

Agenda: 
1.Welkom 
2.Vaststellen quorum 
3.Goedkeuring verslag RvB 28/03/2017 
4.Opvolging To Do 
5.Activiteiten najaar 2017 
6.Activiteiten voorjaar 2018 
7.Nieuwsflash 
8.Website: voortgang 
9.Problematiek ledenbestand en lidkaarten 
10.Personeelsvoordelen 
11.Rondvraag 
12.To Do 

Verslag 

1.Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

2.Vaststellen quorum 

Het quorum van de helft + 1 (16:2 + 1) is gehaald: 10 stem-gerechtigden zijn 
aanwezig 



3.Goedkeuring vorig verslag 
  
 Het verslag van de RvB van 28/03/2017 wordt goedgekeurd. 

 4.Opvolging To Do vergadering 28/03/2017 

     Jim 
     -bijeenroepen werkgroep statutenwijziging: nog te doen 
     -agendapunt voorzien op volgende BV ivm selectie UPV-aktiviteiten: al   
      in orde 
     -Annemie Henkens contacteren: nog te doen 
     -bijsturen praktische info website: OK 

 -eerstkomende 3 aktiviteiten plaatsen op website under construction;  
  niet meer  nodig  

     

Tony 
-financiëel verslag laten goedkeuren door commissarissen: nog te doen 
-2de handtekening voorzien op bankrekening VkP: zal gebeuren na    
 overstap naar Argenta 
-data Brugge en C-Mine: zie verder 
-contact Ludo Lemmens: nog te doen; vraag: hoe toegang tot alle 
 campussen mogelijk maken voor VkP-leden (niet evident ivm  
 toekomstige plannen met personeelsbadge)  
-probleem management flash bespreken met Luc: OK 

Henri 
kalender en nieuwsflash voorzien in website under construction: niet 
meer nodig  

Klaas 
nagaan modaliteiten template b-Post: niet meer nodig 
  
Jan  
uitwerking aktiviteit La Louvière: in november stuurt de toeristische 
dienst de groepsvoorstellen door voor 2018; een bus moet voorzien  



worden; ev. kan ook een traject van 4km te voet worden afgelegd.  
Mogelijkheden: Bois du Luc, oudescheepsliften, keramiekmuseum,     
Cantine des Italiens...  
  
Yves 
versturing bulkmails bekijken met Nancy: Jan neemt contact op met  
Nancy;  
ondertussen blijft OSB (Jana Peeters) bulkmails versturen 

Sabine 
opleiding Trinome voor update website: is gebeurd (22 september) 

5.Aktiviteiten najaar 2017 

    -Herfstlunch en VUB-concerten: zie nieuwsflash oktober 
    -Wetenschapskaravaan: EDU 21 november 2017 (14:00): moet gemaild  
     worden 

6.Aktiviteiten voorjaar 2018 

   -voorstel van Maxime: tonen van Sociale film: I, Daniel Blake van Ken  
    Loach in Rits, met inleiding door Wouter Essens; wordt goedgekeurd, 
    er zal ook gemikt worden op een studentenpubliek; zal gekoppeld  
    worden aan de AV (zie verder) 
    -januari: nieuwjaarsrecepties   
    -maart: AV 29/03: vergadering (10:00) in Bloemenhof of Rits; lunch in 
     La Manufacture (Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat); om 15:00 film in  
     Rits 
    -mei: C-mine + lentelunch 
    -juni: BBQ 
    -sept/oktober: Brugge 
   -oktober: atelierbezoek Johan Van Mullem in Waterloo; Jim probeert een  
     datum af te spreken rond half oktober 
    -november: herfstlunch 
    -wetenschapskaravaan: 2 in het voorjaar en 2 in het najaar 
     



  Voorstel van Jan voor 2019: bezoek Kazernes (politiemuseum en stallen)  
  via Sam Biesemans; wordt goed bevonden 

7.Nieuwsflash 

De volgende flash wordt voorzien voor 15 februari 2018; voor de  
nieuwjaarsrecepties zal een mail verstuurd worden. 

8.Website: voortgang 

    Is zo goed als klaar. Moet wel nog inhoudelijk opgevuld worden. Henri  
    wijst erop dat in de toekomst oa de informatie over aktiviteiten in de 
    flash moet geschreven worden met het oog op gemakkelijke import in  
    de site (op elk niveau moet relevante informatie getoond worden, dus  
    geen ‘gezwam’ in de 
    eerste zinnen). 

 Voorlopige toegang:  HYPERLINK "http://mebruzalem.totheweb.be" 
 http://mebruzalem.totheweb.be 

9.Problematiek ledenbestand en lidkaarten 

   Jan coördineert tussen VUB/EhB/UZ en Nancy/Jana om het ledenbestand  
   in orde te krijgen (probleem van slechte opkuis zodat ledenlijsten niet 
   meer volledig zijn). Caroline De Munck zou ook het adressenbestand 
   van Veerle hebben. 
   Lidkaarten zullen niet voorzien worden. Op (uitzonderlijke) bijzondere  
   vraag van een lid zal wel een lidkaart voorzien worden. 

10.Personeelsvoordelen 

    Van Het Ekivita-platform (20.000 euro/jaar) zal overgeschakeld worden 
    op Corporate Benefits (5000 euro/jaar). Om alle VkP-leden toegang te  
    verlenen is er een technisch probleem: toegang zal verlopen via het  
    VUB-mailadres + een jaarlijks toegekende unieke code. Dit sluit dus UZ-  
    en EhB-leden en ook alle VUB-leden die geen aktief VUB-mailadres meer 
    hebben uit. 



11.Rondvraag 

    -Jim meldt (op vraag van Sabine) dat hij ondertussen een onderhoud 
     gehad heeft met (enkel) Caroline Pauwels: de “VUB-gemeenschap” is  
     voor de rector inclusief de gepensioneerden, maar deze zijn voor haar    
     geen prioriteit. Dit onderhoud leverde dus geen concreet resultaat op. 

   -Tony meldt dat de communicatie via Marcom problematisch is: zo werd 
    gevraagde communicatie over vrijkaarten voor het VUB-orkest niet 
    correct behandeld. 

12.To Do 

       Jim: -bijeenroepen werkgroep statutenwijziging 
              -contact met Annemie Henkens 
              -contact met Johan Van Mullem 
       
       Tony: -financiëel verslag laten goedkeuren door commissarissen 
                 -2de handtekening op Argenta-bankrekening VkP 
                 -contact Lude Lemmens ivm toegang campussen 
                 -opvolging C-mine 
                 -contact met La Manufacture voor lunch AV (ev. doorgeven aan  
                  ander bestuurslid)  
                 -mail voor aankondiging nieuwjaarsrecepties 

        Maxime: nagaan of Wouter Essens de inleiding van I, Daniel Blake     
                     kan verzorgen op 29/03/2018; zo ja, groen licht geven aan 
                     Henri voor verdere afspraken met Bloemenhof en Rits   

    Henri: -contact Bloemenhof (vergaderzaal AV) 
               en Rits (vertoning film) indien datum van 29/03 past 
              -vergadering met Tanguy en Aurelie voor finalisatie van              
               constructie website (rekening houdend met laatste 
               opmerkingen v/d bestuursleden) 

    Jan: -coördinatie aanpassing ledenbestand 
           -verdere uitwerking aktiviteit La Louvière 



    Sabine en Francis: aanpassing ledenbestand 

    Alle bestuursleden: nagaan of lay-out website OK is op smartphone  
                                  en tablet (vooral android) en fouten signaleren 
                                  aan Henri  

     


