
VKP Informele online vergadering 05/03/2021 

Afspraken 

1. RvB/AV: de wet laat toe de Algemene Vergadering van 2021 online te houden.  

We zullen een online vergadering houden van beide bestuursorganen (RvB en AV) op 
dezelfde dag. 

Voorstel:      RvB  op 22 april 2021 start om 10 uur. We vragen aan de leden van de AV om ook 
van bij het begin aanwezig te zijn zodat  de AV, die aansluitend volgt, enkel een formalisering 
van de genomen beslissingen vergt. 

2. Voorbereiding AV: 

- AcHviteiten verslag 2020: Jim schrijJ en coördineert. Tony Tillez levert enkele lijnen aan 
over het orkest in 2020. 

- Financiën 2020: akkoord met voorstel Tony  

a. niet opvragen bijdrage EhB (1000 euro) en UZB (5000 euro). Aan beide instellingen 
vragen dat ze het geld gebruiken voor corona-ondersteuning personeel en/of 
studenten  

b. storHng 3000 euro aan studentenproject rector VUB 

c. storHng 2000 euro aan EhB ter aanvulling van de 1000 euro niet opgevraagde 
subsidies 

d. afstappen van vastlegging volgend begroHngsjaar 

e. Tony schaaJ het begroHngsdocument document nog bij. 

3. Afspraken m.b.t. terugbetaling inschrijvingsgelden: de terugbetalingen moeten gescheiden 
blijven van de “kasrekening” van de VKP. De bank stelt een eenvoudige oplossing voor:  
koppeling van een soort ”investeringsspaarboekrekening” aan de huidige rekening. Vanuit die 
bijzondere rekening kan rechtstreeks aan derden worden overgeschreven.  De VUB stort 
daarop het globale bedrag aan terug te betalen inschrijvingsgelden. Tony Tillez neemt contact 
met de bank om dit te formaliseren en informeert Steph van zodra dit klaar is. 

4. Voorzi\erschap: Jim vraag bevesHging aan Leo Van Biesen.  (Is ondertussen gebeurd en Leo 
heeJ bevesHgd het voorzi\erschap te willen opnemen). Jim schrijJ alle leden van de RvB aan 
om hen ook de kans te geven zich kandidaat te stellen en de overdracht op die manier ook 
formeel in orde te maken. 

5. AcHviteiten najaar:  

Na de RvB van 22 april 2021: Leo Van Biesen met sax en tekst online ze\en (o.v.) 



       21 oktober 2021: herfstlunch in Bredene (cfr geannuleerde lentelunch) : Tony neemt contact 

4 of 11 december: tentoonstelling 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel (De Markten) 
+ acHviteit in Brussel: Stef + lunch in Brussel 

6. Varia  

Om verwarring te vermijden wie op welke mail reageert, worden volgende afspraken 
gemaakt: 

Stef antwoordt op mails die toekomen op vvub, behalve indien ze betrekking hebben op 
acHviteiten (Tony) 

Stef antwoordt ook op mails die toekomen op het gmail-adres, behalve indien betrekking op 
acHviteiten (Tony) 

Sabine antwoordt op Mebruzalem, behalve indien betrekking op acHviteiten.(Tony) 

   


