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VIA MAIL KON U HET AL GEWETEN HEBBEN...
Inderdaad, zij, voor wie wij over een bruikbaar mailadres beschikken, hebben reeds alle informatie in verband met de komende activi-
teiten ontvangen. Mocht dat voor u niet het geval zijn, dan is er werk aan de winkel, of bij u of bij ons. Ligt het probleem bij ons, laat het 
ons dan weten, ligt het aan u, laat ons dan uw mailadres via vvub@vub.ac.be en wij zorgen voor een verdere vlotte voortgang.

Voordeel in deze is dat wij u in de toekomst  op de hoogte kunnen houden van eventuele mooie aanbiedingen, dat wij u steeds de 
laatste informatie kunnen verschaffen omtrent onze eigen activiteiten. Dat zal zeker gebeuren ivm de hiernavolgende evenementen!

EVEN UW AANDACHT VOOR DATA WISSELING
VUB kiest voor verandering... De BBQ voorzien op 28 juni wordt verplaatst naar 30 mei. Beetje te dicht bij onze uitstap naar Genk op 
24 mei... Wisselen van data leek ons een goed idee in deze omstandigheden. Hierna dan ook aanpassing van wat er eerder per mail 
meegedeeld werd. Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Beste vrienden,
In mijn vorig voorwoord juichte ik, met recht en reden, over onze groei en bloei.  Maar... alles kan beter! Wij willen nog meer activiteiten organiseren 
met nog meer deelnemers.
Vandaag betalen wij, vanuit de subsidies van onze overheden, reeds een deel van de reële kosten van de activiteiten. Het is een economische wet-
matigheid dat wanneer de prijs daalt de verkoop stijgt. Als we de prijs van onze activiteiten kunnen doen dalen door als vereniging meer bij te dragen 
in de kostprijs mogen wij dus nog meer deelnemers verwachten. De keerzijde aan deze medaille is dat koken geld kost. Onze overheden hebben 
allemaal grootse plannen. Een slecht moment dus om aan te kloppen voor hogere subsidies.

Er is één post op onze begroting waar we flink zouden kunnen op besparen en dat zijn de druk- en verzendingskosten. Onze website is bijna klaar 
maar zal net niet op tijd klaar zijn om hem met tromgeroffel aan te kondigen in deze Nieuwsflash. Het zal overigens nog een tijdje duren eer een 
website onze belangrijkste troef zal zijn. Om te communiceren via e-mail zijn we wel klaar.

Jullie mogen allemaal een brief verwachten waarin we u vragen ons het e-mailadres te bezorgen dat jullie courant gebruiken. Eens we dat hebben 
sturen we de Nieuwsflash nog enkel per mail tenzij u uitdrukkelijk om een papieren versie vraagt.

We beloven plechtig dat we elke euro die we daardoor uitsparen, zullen gebruiken om de kostprijs van de activiteiten voor de leden te doen dalen.

We hopen op een massale reactie. Wachten om ons jullie e-mailadres te bezorgen of te bevestigen hoeft niet. Schrijf ons vandaag nog op vvub@vub.ac.be

Jim Van Leemput, Voorzitter

Activiteiten voorjaar 2018  (ism UPV)

ALGEMENE  VERGADERING 
met meer dan cijfers en letters...

Donderdag 29 maart
Het werkingsjaar 2017 is achter de rug, naar goede gewoonte 
blikken wij terug zowel op de activiteiten als op de financiën. Wij 
blikken ook vooruit op  2018.

Een activiteit niet enkel voor leden van de Algemene Vergade-
ring maar voor alle leden en partners! (zie hieromtrent het voor-
stel van tekst hierna)

10u00 – Ontvangst met koffietje...  Campus Erasmushogeschool 
“Bloemenhof”, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel.

10u30 - Vergadering
AGENDA  – Verwelkoming door de voorzitter - Goedkeuring ver-
slag AV 2017 – Goedkeuring werkingsverslag 2017 - Goedkeu-
ring rekeningen 2017 - Goedkeuring begroting 2018 - Verslag 
van de auditoren rekeningen 2016 en 2017 – Kwijting van de 
bestuursleden voor het beleid 2017 – Toelichting werking 2018 
door de voorzitter – Toelichting bij statuten - Rondvraag
Iets voor de leden die actief willen deelnemen aan de werking
De Werkgroep Statutenwijziging, vergaderd te Vilvoorde op 6 februari 
ll, heeft beslist dat een statutenwijziging op dit ogenblik niet nodig is. 
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen die geleid hebben tot de 
oprichting van deze werkgroep werd voorgesteld onderstaande tekst 
te publiceren bij de aankondiging van de Algemene Vergadering in de 
Nieuwsflash.



CONTACTADRES:
vvub@vub.ac.be 
“VriendenKring Personeel VUB - EhB - UZBrussel” vzw
p/a Uitstraling Permanente Vorming vzw, 
Pleinlaan 5, 1050 Brussel

Tot vandaag bestond onze algemene vergadering (AV) uit de in-
tussen 16 leden van de Raad van Bestuur (RVB) plus twee extra 
leden.
We hielden de AV bewust zo beperkt mogelijk om het gevaar te 
ontlopen bij de eerste de beste vergadering niet in aantal te zijn om 
geldig te kunnen vergaderen. Dat is perfect in overeenstemming 
met de wet op de VZW’s
Dat komt echter het democratisch karakter niet ten goede en we 
ontwijken zo ook onze emancipatorische opdracht. Algemeen 
wordt aangenomen dat ideaal is een minimale 50/50 verhouding 
leden en bestuurders. Dit garandeert dat er voldoende kritische 
stemmen zijn wanneer er gediscussieerd of beslist wordt over een 
thema.
Alle leden die nu en in de toekomst actief wensen deel te nemen 
aan het besluitvormingsproces van de Vriendenkring kunnen dit 
kenbaar maken via ons emailadres vvub@vub.ac.be of voor wie 
over geen email beschikt per brief aan de voorzitter Jim Van Leem-
put, Jan Van Rijswijcklaan 11 bus 5, 2018 Antwerpen.
Zij zullen minstens één keer per jaar opgeroepen worden om deel 
te nemen aan de AV om daar hun stem te laten horen en uit te 
brengen.
Alle andere leden blijven natuurlijk zoals voorheen van harte wel-
kom op de vergadering

12u30 - Lunch in restaurant “La Manufacture”, 
Onze-Lieve-Vrouw Vaakstraat 12, 1000 Brussel

15u00 - Film “I, Daniel Blake” een sociaal realistische film van 
Ken Loach ( zie hierna) met een deskundige inleiding door Wouter 
Hessels. Cinema Rits, Antoine Dansaerstraat 70, 1000 Brussel.
Nog iets meer over de film... Ken Loach is een Brits filmregisseur, 
bekend door zijn sociaal realistische stijl en zijn sociale thema’s. 
De film “I, Daniel Blake” uit 2016 past volledig in dit plaatje.
Daniel Blake is een 60 jarige timmerman die moest stoppen met werken 
na een hartaanval. Hij is aangewezen op een uitkering maar hij botst op 
de grootscheepse bureaucratie rond het bijstandssysteem. 
Hij ontmoet Katie, een alleenstaande moeder met twee kinderen die 
ook moeite heeft met ‘het systeem’. Samen proberen ze zich een weg 
te banen door het dagelijks leven zonder daarbij hun gevoel van eigen-
waarde te verliezen.
De film is een zoveelste aanklacht tegen een onmenselijk beleid en een 
kafkaiaans verhaal dat met heel veel humor, warmte en tederheid ge-
bracht wordt. 
Ken Loach kreeg voor deze film terecht een Gouden Palm in Cannes.

Kostenplaatje: 40 euro/persoon, een prikje  voor een ganse dag 
gezellig samenzijn. Deelname aan vergadering en/of film is gra-
tis, inschrijven wel noodzakelijk!

Inschrijven al of niet met partner voor AV en/of lunch, lunch 
en/of film, uiterlijk 23 maart via vvub@vub.ac.be. Aansluitend 
storten op rekening BE92 6528 2200 1223 van Vriendenkring  
Personeel VUB, EhB,UZBrussel met vermelding “AV”.

SERRES VAN LAKEN
Dinsdag 1 mei
Naast UPV hebben wij nog een partner, namelijk de Oud-studen-
tenbond en daar hebben wij ook de gelegenheid mee te genieten 
van hun activiteitenaanbod...

De serres (Koninklijke Parklaan, 1020 Laken) gaan weer enkele 
weken open voor het publiek, een unieke kans de bijzondere 
architectuur van Alphonse Balat, leermeester van Victor Horta, 
en de vele plantensoorten te ontdekken. Leden Vriendenkring 
genieten dezelfde voorwaarden als OSB-leden!

Deelname is kosteloos voor leden, 5 euro voor niet-leden.
Inschrijven rechtstreeks bij OSB – info@osb.be met vermelding 
“lid Vriendenkring VUB,EhB,UZBrussel). Alle verdere info op 
www.osb.be

BBQ OP VUB CAMPUS ETTERBEEK
Donderdag 31 mei
De laatste donderdag van mei dit keer!!!! is het weer zover. Wij 
schuiven aan aan de grillstellen en tafels van de ondertussen 
welgekende en gesmaakte jaarlijkse BBQ-hoogdag.

Wij zorgen opnieuw voor spijs en drank en dit aan een scherpe 
prijs. Ja, er is opnieuw een bonusregeling voor vlugge inschrijvers, 
tot uiterlijk 10 mei kost het grillfeestje 25 euro/persoon, nadien 
wordt het 30 euro!. Er is nog meer dit jaar... voor een groepsin-
schrijving, 4 personen minimum, betaalt u slechts 20 euro/ per-
soon. De moeite dus  eens een koppel extra uit te nodigen!

Vegetariërs hartelijk welkom, wij zorgen graag opnieuw voor een 
aangepast arrangement. Voorwaarde is dat u het duidelijk aan-
geeft bij inschrijving.

Het aperitief, aangeboden vanaf 12u00, en de grillgeneugten 
serveren wij ook dit jaar achter het administratiegebouw.

Inschrijven uiterlijk 10 mei dus aan de gunstvoorwaarden ook 
voor de groepsinschrijving! Graag vermelding van de namen van 
de deelnemers EN eventueel vegetariër! Aansluitend passend 
bedrag storten op rekening BE92 6528 2200 1223 van Vrienden-
kring Personeel VUB, EhB, UZBrussel met vermelding “BBQ”.

MULTICULTURELE CULINAIRE WANDELLUNCH 
met bezoek aan...

Donderdag 28 juni
Voor deze activiteit  trekken wij  naar Genk, meer bepaald naar 
C-Mine en omgeving. Onder begeleiding van gidsen van Vizit 
Genk maken wij een culinaire belevingstocht (A’petit) die ons via 
de Vennestraat naar de tuinwijk van Winterslag meeneemt. Op 
het traject horen wij boeiende verhalen over het vroeger en nu 
in de mijncité, terwijl wij van het ene naar het andere typische 
restaurant stappen, waar wij telkens een stukje van het menu 
geserveerd krijgen.. Wij pikken eerst een koffietje... mee in het 
Huis van deMens. nu (Grotestraat 10). De trip start om 11u30 op 
de C-Mine site (Bezoekersonthaal, Evence Coppéelaan 91) en 
loopt tot zowat 15u00...

Aansluitend voorzien wij dan nog een bezoek aan “Studio Pie-
ter Stockmans” gekend van het wereldberoemde “Stockmans 
Blauw” – meer info op de site van “Studio Pieter Stockmans”.

Afronden doen wij in alle gezelligheid in “Brasserie van de C-
Mine” of ergens onderweg naar de carpoolparking...

Voor een vlot verloop voorzien wij een autobus die stipt 09u00 ver-
trekt van op de carpoolparking Lummen (afrit 26 langs de E314).

Kostenplaatje: 50 euro/persoon all-in. 
Inschrijven uiterlijk 10 juni (bus ja of neen)! via vvub@vub.ac.be  
Aansluitend storten op rekening van Vriendenkring Personeel 
VUB, EhB, UZBrussel BE92 6528 2200 1223 met vermelding 
“GENK”

NOG EXTRA ACTIVITEITEN....
Ondertussen weten jullie al wel dat wij ook een partnerschap 
hebben met UPV, dat geeft u de gelegenheid aan dezelfde 
voorwaarden als de leden UPV deel te nemen aan hun toch wel 
groot, interessant en zeer gevarieerd activiteitenpakket. Bekijk 
hiervoor hun website op http://upv.vub.ac.be en aarzel niet in te 
schrijven met vermelding “lid VKP”.


