
RAAD VAN BESTUUR 18  MAART  2019  

Aanwezig:  Annemie, Gerda, Sabine, Erika, Jim, Jan (VUB), Francis, 
Maxime, Norbert, Luc (UPV), Tony 

Verontschuldigd: Roland, Yves, Henri 

1. Goedkeuring verslag RVB 15/01/19 en 22/03/18. 

Jan heeft een beknopt verslag gemaakt voor 22/03/18 op basis van 
geheugen. Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

Bij het verslag van 15/01/19 verduidelijkt Francis dat de in de 
laatste paragraaf van bijlage 3 aan het verslag genoemde Luc niet 
Luc Vande Velde is maar Luc Laermans. 

Verder geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

2. Nieuws website. 

Bij aanvang van de bespreking wordt er voor alle duidelijkheid 
aangegeven dat de niet optimale samenwerking met Trinôme  op 
geen enkele manier als enige kritiek op Henri  kan/mag beschouwd  
worden !   

Sabine heeft Rudy Vandevelde gecontacteerd ivm website, maar hij 
heeft daarvan niet veel kennis. Hij zal dus niet kunnen ingeroepen 
worden voor hulp. 

Hij heeft vroeger wel een voorstel ingediend voor een aanpassing op 
de site  van UZ,  maar daaraan is geen gevolg gegeven. 

Gegevens van Henri werden aan Klaas overgemaakt, maar zonder 
gevolg. Ondertussen werken  de links wel weer, maar er blijven toch 
nog heel wat problemen, bvb met het invoeren van data. 

Norbert stelt dat wij eerder in eigen rangen naar oplossingen 
moeten zoeken dan verder Trinôme erbij te betrekken. 



Volgens Jim werd misschien niet alles uitgevoerd zoals gevraagd, 
maar hebben wij ook fouten gemaakt door niet duidelijk aan te 
geven wat wij willen… 

Jan merkt op dat de kalender eerder een lijst moet zijn. Verder 
moet ervoor gezorgd worden dat bij het aanklikken Mebruzalem wij 
op onze website geraken. Voor aanpassing en onderhoud van de 
website moeten we binnen eigen kringen zoeken ipv extern. 

Sabine geeft aan dat het systeem veel mogelijkheden biedt. Er is 
echter nood aan een definitief frame. 

Maxime dringt aan Henri verder nauwer  bij de ontwikkeling te 
betrekken. 

Beslist wordt  dat Sabine, Henri, Jim en Norbert zullen 
samenkomen voor verdere afhandeling  . 

3. Komende activiteiten tot en met najaar. 

Jim verwijst naar de bijlage bij punt 5 aan het verslag van 15/01. 

Maxime stelt de vraag wat er te gebeuren staat naar aanleiding van 
50 jaar VUB en of VKP daarbij iets kan bijdragen bvb voordracht? 

Tony meldt dat er nog heel wat onduidelijkheid is over wat er nu op 
de plank staat. Zo is het zelfs nog niet duidelijk wat er zal gebeuren 
bij de opening van het Academiejaar … Hij vraagt terloops wie van 
de aanwezigen de laatste HENRI ontving… blijkbaar niemand – 
probleem dus ook hier. 

Tony zal contact opnemen met Luc Deschouwer bij MARCOM 
zowel voor de activiteiten 50 jaar als over de verspreiding van de 
publicatie HENRI. 

Wat het voorstel van bezoek aan de uitbreiding van het René 
Magritte Museum te Jette betreft laat Annemie weten dat er nog 
geen definitief zicht is op het einde van de werken. Zij stelt dan ook 
voor het te verschuiven naar het najaar gecombineerd met een 



atelierbezoek te regelen door Jim. Tony verwijst naar 
“Beeldenstorm” een creatief atelier van Nik Honinckx dat misschien 
mogelijkheid biedt tot combinatie… 

Annemie en Jim werken dit verder uit. 

Bezoek aan het Schoenmuseum en het Cartooncentrum in Kruisem 
zou eventueel kunnen ingepland op 23/05. Eventueel lentelunch in 
“Tanderus” of een buffet in het Cartooncentrum. 

Norbert zal hier verder contact voor opnemen. 

Voorstel van Gerda voor bezoek aan “Coudenberg” kan op voorstel 
van Tony best gecombineerd worden met een bezoek aan het 
Instrumentenmuseum en een lunch aldaar.  Datum  eventueel 07/11. 

Tony kijkt hiervoor. 

Waterwinning… er zijn niet veel data beschikbaar voor de gids, een 
mogelijkheid biedt zich aan op 25/04 maar of het nog kan zal 
moeten blijken na contact met Antoine en Hilaire… 

Dit zou kunnen gecombineerd worden met het Kasteel van Modave. 

Tony stelt de vraag aan… 

Luc (UPV) stelt een voordacht van Ann Peutemans voor ism UPV. Een 
mogelijk geschikt onderwerp voor onze leden is haar boek “Grijs 
gedraaid”. Omwille van de samenwerking met UPV zou deze 
activiteit wel op een avond moeten plaatsvinden. 

Hij zal hierover later berichten. 

Tony stelt voor de Herfstlunch nog eens te houden in Wemmel, kan 
dan misschien gecombineerd met uitbreiding Magritte. Dit wordt dan 



ontkoppeld van het Atelierbezoek zoals hiervoor voorgesteld… 
Datum wordt dan 28/11. 

Tony kijkt voor Wemmel, Annemie voor museum. 

Jim zou ook nog graag de film “Hollywood aan de Schelde” van 
Robbe De Hert in Brussel draaien. Dit zou kunnen gebeuren ism OSB 
en UPV. Ergens begin oktober in het RITCS met inleiding door Wouter 
Hessels… 

Jim werkt dit verder uit. 

4. Bespreking functies, vertegenwoordigers, taken voor de 
toekomst. 

Jim laat weten dat hij nog voor één jaar voorzitter wil blijven. Er 
moet dus gezocht naar opvolging, trouwens niet alleen voor 
voorzitter… 

Tony stelt voor dat de raadsleden tegen RVB maart 2020 uitkijken 
naar oplossingen, rekening houdend met vervangingen en 
omwisselingen tussen de partners… 

Verder wordt het probleem van de logistiek vanuit VUB bekeken – 
vooral het wegvallen van Nancy bij de personeelsdienst… 

Jan zal tijdelijk als secretaris bij RVB functioneren maar niet 
ruimer! 

Roger, partner Annemie, geeft wat uitleg bij de problematiek 
“Bestand en e-mailberichten” en stelt enkele aanpassingen en 
oplossingen voor die in 

een latere fase kunnen aangepakt worden… 

Redactie van de Flash zal verder door Norbert opgevolgd worden. 

Maxime wordt afgevaardigde bij UPV. 



5. Flash. 

Tony bezorgt de beschikbare gegevens aan Norbert. Norbert werkt 
het verder uit ook wat de Wetenschapskaravaan betreft. 

6. Voorbereiding AV. 

Wordt voorbereid door Jim en Tony wat de documenten betreft… 
Eigenlijk werd alles reeds  voor de RVB aan alle leden van de AV 
overgemaakt. 

7. Varia. 

Jan laat weten dat het benefitplatform op VUB veranderde met 
blijkbaar problemen voor de “vub.ac.be” gebruikers… Tony meldt 
dat het oude adres ook nog werkt… 

Maxime stelt de vraag of er enige nazorg bestaat bij VUB of andere 
partners inzake  begeleiding na overlijden, bvb pensioenen ed.  
Volgens de meeste leden is dit niet zozeer meer een taak van de 
personeelsdiensten, zeker niet wat pensioen betreft. Een echt loket 
is er nergens. 


