
Algemene vergadering van de Vriendenkring VUB-EhB-
UZB van 29 maart 2018
 
Aanwezig:
Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine
Lauwers, Gerda De Cock, Tony Tillez, Roland Aerden, Henri
Eisendrath, Jan Veny, Maxime Stroobant, Norbert Van
Yperzeele, Bart De Schutter
 
Verontschuldigd met volmacht:
Raf Devos (volmacht aan Jim Van Leemput),  Erika Eeckhout
(volmacht aan  Gerda De Cock ), Jan Van Raes (volmacht aan
 Sabine Lauwers), Ignace Van Dingenen (volmacht aan
 Francis Vander Mynsbrugge)
 
Verontschuldigd zonder volmacht:
Klaas Chielens, Luc Van Gansbeke,  Yves Van Der Hoeven,
Rudy Willem
 
Agenda

1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring van de agenda
3. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 30

maart 2017
4. Goedkeuring werkingsverslag 2017
5. Goedkeuring rekeningen 2017
6. Goedkeuring begroting 2018
7. Verslag van de commissarissenauditoren rekeningen

2016 en 2017
8. Toelichting werking 2018 door de voorzitter
9. Wijziging statuten
10. Rondvraag

 
 
Verslag

1. De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de
AV en , na vaststelling dat het vereiste quorum
bereikt is (11 aanwezigen + 4 geldige volmachten),
 opent de vergadering om 10u35.

 
2. De  voorgelegde agenda wordt goedgekeurd.  Er

worden geen bijkomende agendapunten toegevoegd.
 



3. Het verslag van de algemene vergadering van 30
maart 2017 wordt goedgekeurd.

 
4. Werkingsverslag 2017 (verslag in bijlage aan de

agenda). De voorzitter overloopt het verslag, waarna
het wordt goedgekeurd.

 
5. Rekeningen 2017 (document in bijlage aan de

agenda). De penningmeester geeft toelichting bij de
rekeningen van het jaar 2017, dat met een licht
positief saldo wordt afgesloten. De rekeningen 2017
worden goedgekeurd onder voorbehoud van een
gunstig  verslag van de commissarissen (zie
agendapunt 7).

 
6. Begroting 2018 (document in bijlage aan de agenda).

De penningmeester verstrekt toelichting bij de
voorgelegde begroting, waarna deze wordt
goedgekeurd.

 
7. Verslag van de commissarissen rekeningen 2016 en

2017 (documenten in bijlage aan de agenda):  
 

 
Rekeningen 2016: na voorlezing van het verslag van de
commissarissen, waaruit blijkt dat de jaarrekeningen 2016 een
getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële
toestand van de v.z.w. wordt het voorbehoud waarvan sprake
in het verslag van algemene vergadering van 30 maart 2017
geheven en is de kwijting verleend aan de bestuurders
definitief.

 
Rekeningen 2017:  na voorlezing van het verslag van de
commissarissen, waaruit blijkt de jaarrekeningen 2017 een
getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële
toestand van de v.z.w. wordt kwijting verleend aan de
bestuurders.

8. Wijziging statuten (document in bijlage aan de
agenda): de vergadering neemt akte van de conclusies
van de werkgroep statutenwijziging, bijeengekomen
te Vilvoorde op 6 februari 2018, om voorlopig geen
wijzigingen aan de statuten aan te brengen en gaat
akkoord om een door die werkgroep voorgestelde
tekst ter zake te publiceren in de Nieuwsflash.

 
9. Rondvraag: er worden geen nieuwe  onderwerpen



aangebracht
 

 
 


