
Algemene vergadering van de Vriendenkring VUB-EhB-
UZB van 28 maart 2019
 
Aanwezig:
Jim Van Leemput (voorzitter), Francis Vander Mynsbrugge,
Sabine Lauwers, Gerda De Cock, Annemie Henkens, Henri
Eisendrath, Jan Veny, Maxime Stroobant, Norbert Van
Yperzeele, Luk Vangansbeke
 
Verontschuldigd met volmacht:
Bart De Schutter (volmacht aan Jan Veny), Tony Tillez
(volmacht aan Jim Van Leemput)
 
Verontschuldigd zonder volmacht:
Yves Van Der Hoeven, Rudy Willem, Jan Van Raes, Erika
Eeckhout, Raf Devos, Roland Aerden, Ignace Van Dingenen
 
Agenda

1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring van de agenda
3. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 29

maart 2018
4. Goedkeuring werkingsverslag 2018
5. Goedkeuring rekeningen 2018
6. Verslag auditoren rekeningen 2018
7. 6.  Kwijting bestuursleden beleid  2018
8. Goedkeuring begroting 2019
9. Toelichting werking 2019 door de voorzitter
10. Rondvraag

 
Verslag
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de AV en,
na vaststelling dat het vereiste quorum bereikt is (10
aanwezigen + 2 geldige volmachten),  opent de vergadering
om 10u35.

 
1. De  voorgelegde agenda wordt goedgekeurd.  Er

worden geen bijkomende agendapunten toegevoegd.
 

2. Het verslag van de algemene vergadering van 29
maart 2018 wordt goedgekeurd, mits toevoeging van
Annemie Henkens aan de lijst van de aanwezigen.

 



3. Werkingsverslag 2018 (verslag in bijlage aan de
agenda). De voorzitter overloopt het verslag, waarna
het wordt goedgekeurd.

 
4. Rekeningen 2018 (document in bijlage aan de

agenda). De voorzitter geeft toelichting bij de
rekeningen van het jaar 2018,  waarin een som van
3.000 euro wordt vastgelegd en overgedragen naar
2019. Na deze vastlegging wordt het begrotingsjaar
2018  met een licht positief saldo afgesloten.

 
5. Na voorlezing van het  verslag van de

commissarissen (in bijlage aan de agenda), waaruit
blijkt dat de jaarrekeningen 2018 een getrouw beeld
geven van het vermogen en de financiële toestand
van de v.z.w. worden de rekeningen 2018
goedgekeurd
 

6. Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders.
 

7. Begroting 2019 (document in bijlage aan de agenda).
De voorzitter verstrekt toelichting bij de voorgelegde
begroting. Na een uitvoerige bespreking en gelet op
de gunstige financiële balans van de v.z.w. wordt
beslist:

 
- Om een grotere tussenkomst te voorzien in de

organisatiekost van de activiteiten ten laste van de
v.z.w. zodat de prijs voor de deelnemers aan die
activiteiten gedrukt kan worden en eventueel één
activiteit (bv. BBQ) gratis aan te bieden;

- Om de mogelijkheden na te gaan om enkele
eenvoudige activiteiten te organiseren (bv.
boswandeling) evenals een tentoonstelling van
verzamelingen die leden hebben opgebouwd en
van de organisatie van een kinderfeest (met ouders
en grootouders).

- Om een brief te sturen naar alle leden met de vraag
om overmaking van hun actueel e-mailadres, zodat
in de toekomst druk- en verzendingskosten kunnen
verminderd worden.
 

8. Toelichting werking 2019.  
De voorzitter overloopt de reeds geplande activiteiten
van zowel hetvoorjaar als het najaar 2019.
* Bezoek aan een waterwinningsgebied/installaties in



de buurt van Namen en aan het kasteel van Modave: 
25 april ( datum moet nog bevestigd worden)
* Bezoek aan het Schoenmuseum en aan het
European Cartoon Center in Kruisem (Kruishoutem)
met lentelunch in Tanderus  (of in het Cartoon
Center):  23 mei (of eventueel 16 mei – staat nog niet
helemaal vast)
* De lezing van Ann Peuteman ism UPV zou kunnen
doorgaan in mei in het RITS.
* BBQ VUB : 7 juni
* Vertoning van de film Hollywood aan de Schelde (
in de filmzaal van het RITCS ?): 3  oktober

* Bezoek aan het Coudenbergh-museum en het
Instrumentenmuseum (centrum Brussel) met lunch in
het Instrumentenmuseum: 7 oktober
 * Abstracte kunst in het Magrittehuis in Jette en
herfstlunch in Wemmel: 28 november
* Er is ook nog gesproken over het creatief atelier
Beeldenstorm en/of een ander atelier in Brussel maar
een datum en een combinatie worden nog gezocht
* Het voorstel voor het uitgeven van een digitaal
fotoboek over de Vriendenkring n.a.v. 50 jaar VUB
kon op bijval rekenen;
Henri bekijkt de uitwerking met Frank
Scheelings.
* De organisatie van een eigen activiteit van de v.z.w.
in het  kader van de festiviteiten naar aanleiding van
50 jaar VUB is mogelijk op voorwaarde dat dit in de
toekomst ook gebeurt bij gelijkaardige vieringen in
het UZ-VUB en de EhB.
* Voor de Wetenschapskaravaan wordt gedacht aan
ETRO, de afdeling Design en Technologie van de
Erasmushogeschool en de Dienst van Dominque
Verté.
Henri werkt dit uit en houdt ons op de hoogte.
 

9. Rondvraag:
De zoon van onze ondervoorzittter Sabine Lauwers
en Roger Mottard, echtgenoot van ons bestuurslid
Annemie Henkens bieden aan ons te helpen met het
op punt stellen van onze website en de organisatie
van de bulkmails in de toekomst. Hun hulp wordt in
dank aanvaard.

 
 




