
 

Verslag van de Raad van Bestuur van de Vriendenkring Personeel 
VUB-EhB-UZB van 20 januari 2020 
 

Aanwezig : 

Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers, Gerda De Cock, Henri Eisendrath, 
Roland Aerden,  Maxime Stroobant, Tony Tillez,  Norbert Van  Yperzeele, Jan Veny 

 

Verontschuldigd  

Raf Devos, Erika Eeckhout, Luc Van Gansbeke, Jan Van Raes, Yves Vanderhoeven, Britt Fonderie 

 

 

Agenda 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
2. Wijziging samenstelling RvB 
3. Vaststellen quorum 
4. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 24 juni 2019 
5. Opvolging RvB 24 juni 2019 
6. Adressenlijst en verzending bulkmails 
7. GDPR: problematiek en nieuwe afspraken 
8. Evaluatie voorbije activiteiten 
9. Activiteiten voorjaar 2020 
10.  Nieuwsflash 
11. Website 
12. Samenwerking met onze instellingen 
13. Aanvang voorbereiding Algemene Vergadering 
14. Oproep tot nieuwe bestuursleden 
15. Opvolging van de voorzitter 
16. Varia en rondvraag 

 

Verslag 

1. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom 
 

2. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur 

De voorzitter deelt mee dat Ignace Van Dingenen in zijn functie van personeelsdirecteur bij de EhB 
werd opgevolgd door Britt Fonderie. Die laatste neemt bijgevolg ambtshalve de plaats van 
eerstgenoemde in. 

 



3. Vaststellen quorum 
 

Met 10 aanwezigen is het quorum bereikt 

 

4. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 24 juni 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd, met dien verstande dat in punt 5 het woord geneesheren dient 
vervangen te worden door niet-geneesheren.   

In dit verband deelt Sabine Lauwers mee dat zij in 2019 op het einde van het jaar een volledige lijst 
ontvangen heeft en dat dit punt derhalve is opgelost 

 

5. Opvolging Raad van Bestuur van 24 juni 2019 

Geen verdere opvolging vereist, behoudens uiteraard de punten die als zelfstandig item opnieuw aan 
de agenda werden geplaatst. 

 

6. Adressenlijst en verzending bulkmails 
 

- UZ-Brussel: Sabine Lauwers deelt mee dat zij in 2019 op het einde van het jaar een volledige 
lijst ontvangen heeft en dat de gegevensdoorstroming bijgevolg volledig is 

- EhB: in het verleden werden alle nieuw-gepensioneerden aangeschreven door de EhB om 
hen op het bestaan van de Vriendenkring te wijzen.  Francis Vander Mynsbrugge gaat na of 
dat op dit ogenblik nog het geval is. 

- VUB: Jim deelt mee dat vanuit de VUB, in het kader van de GDPR, enkel nog de namen van de 
nieuw-gepensioneerden met vermelding van hun VUB-emailaccount worden doorgegeven, 
wat niet volstaat om hen effectief te bereiken.  Bovendien is het niet duidelijk of de nieuw-
gepensioneerden bij hun vertrek nog door de VUB worden geïnformeerd over het bestaan 
van de Vriendenkring, laat staan over het feit dat zij daar automatisch lid van zijn. In ieder 
geval beschikken we niet over de gegevens van de personeelsleden die in 2019 met pensioen 
gegaan zijn wat een echte hypotheek legt op de werking van de VKP (zie ook punt 7) 

- Verzending bulkmails: voorlopig opgelost dankzij de inventiviteit van Norbert. 
 

7.  GDPR: problematiek en nieuwe afspraken 

Indien de VUB in het kader van haar GDPR-politiek inderdaad beslist om enkel nog de namen van de 
nieuw-gepensioneerden door te geven en mogelijkerwijze de nieuw-gepensioneerden zelfs niet meer 
van het bestaan van de Vriendenkring op de hoogte brengt bij hun vertrek, stelt zich een existentieel 
probleem.  Niet alleen stelt zich dan de vraag naar de bestaansreden van de Vriendenkring maar 
tegelijkertijd komt alsdan de financiering op de helling te staan. Van de andere kant vraagt de VUB 
aan de v.z.w. opnieuw om een rol op te nemen in de uitbetaling van bepaalde tussenkomsten aan 
personeelsleden.  

Raf  Devos heeft toegezegd om een fundamenteel gesprek te voeren over nieuwe afspraken tussen 
de VUB en de Vriendenkring.  Jim Van Leemput en Jan Veny worden aangeduid om dat gesprek te  

 



 

voeren namens de VKP.  Het is aangewezen dat Yves Vanderhoeven daar als hoofd van de Juridische 
dienst van de VUB onmiddellijk bij betrokken wordt. 

Een mogelijkheid om nieuw-gepensioneerden warm te maken voor de activiteiten van de VKP zou 
erin kunnen bestaan om in de draagtas met geschenken die zij ontvangen tijdens de 
Nieuwjaarszitting en andere vieringen een spoor na te laten, bijvoorbeeld in de vorm van de laatste 
Nieuwsflash. 

Op onze vraag om een rubriekje te krijgen in “Henri” is tot op heden niet ingegaan.  Overigens lijkt 
het erop dat  gepensioneerde personeelsleden “Henri” niet meer ontvangen. 

Maxime Stroobant vraagt zich af of de relatie van de universiteit met haar gepensioneerden niet aan 
de agenda van de ondernemingsraad van de VUB kan gebracht worden.  Daarbij moet wel omzichtig 
tewerk gegaan worden.  Hij zal ter zake contact opnemen met de drie vakbonden. 

 

8. Evaluatie voorbije activiteiten 

De deelname aan de Herfstlunch wordt positief bevonden.  Over het aantal aanwezigen op het 
filmevenement toont Jim Van Leemput zich evenwel ontgoocheld.  Daarbij moet echter opgemerkt 
dat een filmvertoning in het verenigingsleven zijn beste tijd gehad heeft: de dienst Cultuur van de 
VUB is daarmee zelfs volledig  gestopt. 

Het gratis (of voor een spotprijs) aanbieden van een activiteit (enkel voor de leden van de 
Vriendenkring in persoon) blijft een van de mogelijkheden om “slapende” leden te wekken.  De BBQ 
is daarvoor de meest geschikte gelegenheid, al speelt daar dan weer het gegeven dat een aantal 
gepensioneerden nog steeds uitgenodigd worden door hun vroegere dienst.  

 

9. Activiteiten voorjaar 2020 
 

- Waterwinning in Wallonië: na overleg wordt 7 mei als meest aangewezen datum 
vooropgesteld 

- Lentelunch: op 26 maart in De Fakkel in Bredene, met in de voormiddag optreden van een 
jazz-ensemble en in de namiddag een bezoek aan de Atlantic Wall.  Het voorstel om een bus 
in te leggen vanuit het station van Oostende wordt aanvaard. 

- BBQ: gaat door op 3 juli als gezamenlijke activiteit met de ULB ter afsluiting van het feestjaar. 
- AV: zal uiteindelijk doorgaan op 5 maart (zie punt 13) 

De twee- of driedaagse uitstap naar Frankrijk, waarvoor nogal wat animo bestond bij de deelnemers 
aan de Herfstlunch zou in het najaar van 2020 kunnen georganiseerd worden.  Norbert Van 
Yperzeele werkt een programma uit.  Ook voor nieuwe stopplaatsen van de Wetenschapskaravaan is 
het wachten tot het najaar 2020. 

 

 

10. Nieuwsflash 

Uiterlijke datum van verschijning: 1 maart 



      

11. Website 

Sabine Lauwers deelt mee dat de overzetting naar een nieuwe server gebeurd is maar dat door de 
samenloop van verschillende omstandigheden het vooralsnog niet mogelijk is om via het googelen 
van het woord Mebruzalem op de website te geraken.  Dit zou weldra in orde moeten komen.   

 

12.  Samenwerking met onze instellingen 

Zie de bespreking onder de punten 6 en 7 

. 

 

13. Voorbereiding Algemene Vergadering 

Door de organisatie van de Lentelunch op de laatste donderdag van maart (het gangbare moment 
voor de Algemene Vergadering) dient naar een nieuwe datum uitgekeken te worden.  Nadat eerst 20 
februari werd vooropgesteld, wordt uiteindelijk geopteerd voor donderdag 5 maart.  Voorafgaand 
wordt op dezelfde dag een vergadering van de Raad van Bestuur belegd . 

Plaats: Out of a Box (Vrijzinnig Antwerps Trefcentrum), De Burburestraat 11,  2000 Antwerpen 

Jim Van Leemput kijkt uit naar een nevenactiviteit en naar een geschikte locatie voor de lunch. 

 

14. Oproep nieuwe bestuursleden 

Jim Van Leemput deelt mee dat na de Nieuwjaarszitting drie nieuw-gepensioneerden van de VUB 
hem hun interesse voor het opnemen van een bestuursfunctie in de VKP hebben laten weten. 

 

15.  Opvolging van de voorzitter 

Na een gedachtewisseling en met in het achterhoofd dat potentiële nieuwe bestuursleden zich 
hebben aangemeld, waaruit op termijn een nieuwe voorzitter kan groeien,  gaat Jim Van Leemput 
ermee akkoord om het voorzitterschap nog een jaar verder waar te nemen.  Hij vraagt dan wel dat 
een van de ondervoorzitters hem vervangt tijdens zijn vermoedelijke afwezigheid in september en 
oktober. 

 
16. Rondvraag 

Er worden geen nieuwe onderwerpen aangebracht  


