Verslag van de raad van bestuur van de Vriendenkring Personeel VUB-EhB-UZB van 24 juni 2019

Aanwezig :
Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers, Gerda De Cock, Henri Eisendrath,
Roland Aerden, Jan Veny, Maxime Stroobant, Norbert Van Yperzeele, Yves Vanderhoeven

Verontschuldigd
Raf Devos, Erika Eeckhout, Tony Tillez, Ignace Van Dingenen, Luc Van Gansbeke, Jan Van Raes

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verwelkoming door de voorzitter
Vaststellen quorum
Goedkeuring verslag raad van bestuur van 18 maart 2019
Werking secretariaat en mogelijke samenwerking met OSB
Adressenlijst en verzending van bulkmails
Wat te doen met GDPR
Evaluatie van de voorbije activiteiten
Activiteiten najaar 2019
Activiteiten voorjaar 2020
Deelname VKP aan 50 jaar VUB
Nieuwsflash: elektronisch of op papier
Voorbereiding volgende Nieuwsflash
Bespreking website (met o.a. verslag werkgroep)
Varia (met o.a. gesprek met AD EhB)
Rondvraag

Verslag
1. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom
2. Vaststellen quorum
Met 10 aanwezigen is het quorum bereikt

3. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 18 maart 2019
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

4. Werking secretariaat en mogelijke samenwerking met OSB
Wegens de onvoorziene afwezigheid van Tony Tillez wordt dit agendapunt naar de volgende zitting
verdaagd
5. Adressenlijst en verzending bulkmails
-

-

-

6.

Nancy Janssens houdt voorlopig verder de adressenlijst up to date;
VUB-adressen: Jim Van Leemput neemt contact op met Raf Devos m.b.t. de informatie
verstrekt aan toekomstige gepensioneerden over de VKP en hun automatisch lidmaatschap
van de VKP;
UZ-Brussel: Sabine Lauwers ontvangt enkel informatie over de geneesheren die met
pensioen gaan. Jan Veny neemt contact op met Jan Van Raes om na te gaan hoe er tewerk
kan gegaan worden voor de andere personeelscategorieën;
De raad van bestuur is blij met de hulp van OSB bij het versturen van bulkmails maar stelt
vast dat een beter herkenbaar afzenderadres het aantal effectieve lezers van de mails
drastisch zou kunnen verhogen. Norbert Van Yperzeele maakt daarvoor een nieuw Gmailadres aan.
GDPR

Er wordt beslist om hierover voorlopig geen verdere acties te ondernemen
7. Evaluatie voorbije activiteiten
Het aantal deelnemers aan de BBQ (een zestigtal) ligt in de lijn van de voorgaande edities
Het aantal deelnemers aan de Lentelunch (+ Cartoon Centrum en Schoenenmuseum) was met 30 nog
net behoorlijk al lag de verwachting bij aanvang hoger.
Na bespreking komt de vergadering tot het besluit dat de lat voor het aantal deelnemers niet hoger
moet gelegd worden gezien de veelheid aan initiatieven voor gepensioneerden. Willen we het aantal
deelnemers toch verhogen dan dient de vereniging een groter deel van de deelnameprijs voor zijn
rekening te nemen . De Raad van Bestuur beslist om dit in ieder geval uit te proberen bij een van de
volgende activiteiten.
8. Activiteiten najaar 2019
-

-

Opening academiejaar VUB samen met ULB (vrijdag 20 september in U-Square)
Opening academiejaar EhB (donderdag 26 september?)
Bezoek Coudenbergpaleis en Instrumentenmuseum + lunch in het Instrumentenmuseum op
donderdag 3 oktober
Projectie “Hollywood aan de Schelde” in aanwezigheid van Robbe De Hert en ingeleid door
Wouter Hessels op donderdag 7 november (avond). Activiteit in samenwerking met OSB,
UPV en andere organisaties. Plaats: dient nog vastgelegd te worden
Herfstlunch: er wordt beslist om de Herfstlunch te laten samenvallen met het
Jubileumfestijn in het kader van 50 jaar VUB (zie punt 10)
Wetenschapskaravaan: er liggen twee voorstellen ter tafel: ETRO (Smart City, beeldvorming,
medische toepassingen -Peter Schelkens) en Sociale Gerontologie (Dominique Verté). Beide
kunnen in belangrijke mate aansluiten bij de interessesferen van de VKP-leden

-

9. Activiteiten voorjaar 2020
- Algemene vergadering: donderdag 26 maart 2020
Plaats: Vrijzinnig Centrum De Schakel, Mechelen
Nevenactiviteit: reisfoto’s Paul
Lunch: Hotelschool Mechelen indien mogelijk (Tony Tillez neemt contact op)
-

Bezoek aan waterwinning Wallonië: datum zoeken in april (buiten lentevakantie)

-

Lentelunch: datum zoeken in mei. In combinatie met Museum Abstracten

-

Brugge Anders: datum zoeken in juni

-

Atelierbezoek: najaar 2020

-

10. Deelname VKP aan 50 jaar VUB
Op voorstel van de tijdelijke werkgroep (Henri Eisendrath, Maxime Stroobant, Roland
Aerden) zal aan de coördinator 50 jaar VUB gevraagd worden of in een van de publicaties
plaats kan geruimd worden voor het item “Personeelsbeleid”. Indien het antwoord positief
is buigen roland Aerden en Jan Veny zich over de inhoud.
- Er wordt beslist om de traditionele herfstlunch om te vormen tot een Jubileumfestijn, dat
dan aan een zeer democratische prijs moet kunnen aangeboden worden aan de leden. Gelet
op de bijzondere gelegenheid vindt het Jubileumfestijn best in de omgeving van de
universiteit plaats. Jim Van Leemput gaat na of dat in het Arsenaal kan. De coördinatie van
het evenement wordt toevertrouwd aan Tony Tillez en Norbert Van Yperzeele
11. Nieuwsflash: elektronisch of op papier?
- In de brief aan alle leden waarvan reeds sprake in vorige vergaderingen zal gevraagd worden
om a) hun actuele e-mailadres mee te delen en b) of een papieren versie van de flash in hun
geval noodzakelijk is. In functie van de antwoorden kan de oplage mogelijkerwijze
aanzienlijk worden verlaagd en bijgevolg ook de verzendingskosten. In die brief kan ook de
effectieve start van de website aangekondigd worden.
- Er wordt geopteerd voor drie Nieuwsflashes per jaar, al is de vergadering zich ervan bewust
dat dit wegens tijdsgebrek moeilijk haalbaar is. Financieel kan de v.z.w. dit wel aan.
Desalniettemin zal de voorzitter een verhoging van de toelage van de VUB aan de VKP met
bijvoorbeeld 3.00 euro per jaar bepleiten bij de VUB-instanties.
12. Voorbereiding volgende Nieuwsflash

-

Deadline teksten 1 augustus. Lay out afgewerkt op 15 augustus.
In functie van 50 jaar VUB zal Jim Van Leemput het voorwoord schrijven.

13. Website
- Henri Eisendrath brengt namens de werkgroep verslag uit. De website als zodanig is OK maar
wel nog te statisch. Het probleem ligt niet zozeer bij het product maar wel bij de
communicatie over “hoe ermee te werken”. Verder moet de hosting nog geregeld worden
opdat Wim (zoon Sabine Lauwers) verdere aanpassingen kan doen. Henri Eisendrath zet
daarvoor de nodige stappen
- Norbert Van Yperzeele geeft verdere input voor de look and feel (esthetiek) en de praktische
toepassingen.
14. Varia
- Jim Van Leemput zal bij Marcom nagaan of “Henri” nog bezorgd wordt aan de VKP- leden
- Francis Vander Mynsbrugge bevestigt dat het langverwachte gesprek met de nieuwe
algemeen directeur van de EhB op 8 juli zal plaats hebben. Voor de VKP zal hijzelf en Jim Van
Leemput aan het gesprek deelnemen. Voor de VKP ligt de prioriteit bij het verhogen van de
instroom van nieuwe leden (brief bij pensionering, nagaan mogelijkheid automatisch
lidmaatschap) en de eventuele verhoging van de financiële bijdrage van de EhB
15. Rondvraag
- Er worden geen nieuwe onderwerpen aangebracht

.

