
RAAD VAN BESTUUR 15 JANUARI 2019 - ONTWERP
VERSLAG
Aanwezig:  Jim,  Sabine, Francis, Gerda, Maxime, Jan, Yves,
Tony
Verontschuldigd: Norbert, Roland, Henri, Erika

1. Goedkeuring  verslagen  RVB 13/11/2018 en
22/02/2018
Wat verslag 22/02/18 betreft zal Jan een poging doen op
basis van de agenda. Bij verslag van 13/11/18 enkele
aanvullingen ivm Website – zie punt 2 hierna
 

2. Bespreking website.
Sabine wijst op de toch niet zo optimale samenwerking
met Trinôme. Dit zal gemald worden bij Henri.  Norbert
 zal  betrokken worden bij de verdere aanpak. Sabine
doet een poging bij Rudy Vandevelde (UZ) voor
eventuele logistieke steun – lid worden van RVB? Zijn er
specialisten in onze AV bvb, Freddy Raymaeckers.  Eric
De Vos eventueel  aanzoeken… Ook ivm de naam wordt
er van gedacht gewisseld, zonder oplossing echter. Yves
wijst op mogelijkheid 3 alias (vriendenkring VUB,
Vriendenkring EhB en Vriendenkring UZ. Tot slot wordt
“Mebruzalem” nog altijd als minst slechte naam voor de
website gevonden.
 

3. Bespreking relatie met EhB.
Francis laat weten dat er een aanvraag van bij Ann
Brusseel zal komen via Ignace. Bij uitbreiding Jim weten
dat een onderhoud gehad heeft met Nic Van Craen –
samenvatting van het onderhoud in bijlage aan dit
verslag.
Jan laat weten dat er personeelswissel is bij VUB Dienst
personeel, wat problemen zal geven voor de
samenwerking met Nancy voor het bestand.
Er heeft een gedachtewisseling plaats ivm de relatie
VUB/VKP… Wat kan VKP voor VUB doen is de vraag
van Maxime. Jan en Tony menen eerder dat VUB in de
eerste plaats iets moet doen naar VKP, tenslotte de
verderzetting van de loopbaan waarbij de personeelsleden
reeds een bijdrage leverden.  Zij zien het vanuit VUB als
een respect voor geleverde prestaties – zijn tegelijk
ambassadeurs, zo wordt toch gezegd, zij worden wel niet
zo behandeld. Verschil met inspanningen voor Oud-



studenten, die binnen Marcom over personeel en
middelen beschikken… Tony wijst in deze nog op de
vroegere situatie waarbij PR, communicatie en
personeelsdienst prestaties (middelen, logistiek en
personeel) voor VKP leverden.
 

4. Evaluatie voorbije activiteiten.
Slechts de herfstlunch valt hieronder, die is in optimale
omstandigheden kunnen verlopen, werd door de
deelnemers gewaardeerd. Beetje buiten de comfortzone
van het gebruikelijke maar wel meegevallen qua concept.
 

5. Nieuwe activiteiten.
In bijlage een opsomming van de mogelijke activiteiten.
Daarbij kan ondertussen traditioneel ook het aanbod van
UPV, OSB en de Wetenschapskaravaan bijgenomen
worden.
Wat alvast weerhouden werd voor het voorjaar en het
najaar:
Africamuseum,  indien  mogelijk al op 28/02
AV, 28/03 met film en inleiding Wouter Hessels, alles
binnen campussen EhB
Lentelunch als er in de timing plaats voor is of in
combinatie met…
Waterwinning, dubbele optie met kasteel  van Modave,
ergens eind april , begin mei
BBQ op VUB, waarschijnlijk ergens begin juni
Bezoek nieuwe VUB-site/oude rijkswachtkazerne, najaar
Atelierbezoek in combinatie met uitbreiding museum
Magritte, najaar
Herfstlunch in combinatie met… reisverslag /foto’s  Paul
Van Camp
Naar 2020 toe, het voorstel Norbert, noorden van
Frankrijk, meerdaagse activiteit.
 

6. Nieuwsflash.
Tony merkt op dat de totstandkoming van een flash niet
altijd evident is…  Er zou best gezocht worden naar een
echte verantwoordelijke voor de eindfase vooraf aan het
leveren bij de zetter/drukker… Norbert?  Navraag bij
bPost geeft niet direct een oplossing gelet op periodiciteit
die vereist.
 

7. Komende Flash.
Voor de komende Flash moeten ook wat verslagen van de
voorbije activiteiten gemaakt…



Mol en boot is voor Tony – La Louvière is voor Jan –
Atelierbezoek is voor Jim . Voorwoord is dit keer voor
Sabine, volgende Flash voor Francis.
 

8. Varia.
Tony deelt mede dat er een nieuw platform komt ipv
EKIVITA. Blijkbaar zou dit enkel nog kunnen met het”
vub.be” adres, niet meer met “vub.ac.be”. Navragen hoe
dat kan opgelost worden ook voor UZ, gelet op zelfde
nieuw platform. Jan dringt aan dat het  aanpassen van het
VUB adres toch moet kunnen indien het noodzakelijk
zou blijken…
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