
Algemene vergadering van de Vriendenkring VUB-EhB-UZB van 22 april 2021 

Als gevolg van de corona-maatregelen gaat de vergadering door in de vorm van een videoconferen3e. 

Aanwezig: 

Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers, Bart De SchuFer,  Erika Eeckhout, 
Mar3ne Mets, Nadina Peeters, Maxime Stroobant, Tony Tillez,  Leo Van Biesen, Norbert van 
Yperzeele, Jan Veny 

Verontschuldigd en hebben een volmacht verleend: 

Gerda Decock aan Francis Vander Mynsbrugge 

Raf Devos aan Jan Veny 

Henri Eisendrath aan Maxime Stroobant 

BriF Fonderie  aan Jim Van Leemput 

Rita Hebbelinck aan Nadine Peeters 

Annemie Henckens aan Sabine Lauwers 

Adviserende deelnemers 

Steph Feremans 

Verontschuldigd 

Yves Vanderhoeven (adviserend) 

Agenda 

1. Verwelkoming door de voorziFer 

2. Goedkeuring van de agenda 

3. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 5 maart 2020 

4. Goedkeuring werkingsverslag 2020 

5. Goedkeuring rekeningen 2020 

6. Akteneming verkiezing nieuwe voorziFer door de raad van bestuur 

7. Goedkeuring begro3ng 2021 

8. Toelich3ng werking 2021 door de voorziFer 

9. Rondvraag 

Verslag 



1. De voorziFer verwelkomt de aanwezige leden van de AV en , na vaststelling dat het 
vereiste quorum bereikt is (12 aanwezigen + 6 geldige volmachten),  opent de 
vergadering om 12u00. 

2. De  voorgelegde agenda wordt goedgekeurd.  Er worden geen bijkomende 
agendapunten toegevoegd. 

3. Het verslag van de algemene vergadering van 5 maart 2020 wordt goedgekeurd, met 
dien verstande dat de namen van Mar3ne Mets en Nadine Peeters uit de lijst der 
aanwezigen wordt geschrapt. 

4. Werkingsverslag 2020 (verslag in bijlage aan de agenda). De voorziFer overloopt het 
verslag, waarna het wordt goedgekeurd. 

5. Rekeningen 2020 (document in bijlage aan de agenda). De penningmeester geea 
toelich3ng bij de rekeningen van het jaar 2020, in het bijzonder bij de post 
tussenkomsten en bij het resultaat.  Omdat door de coronacrisis de uitgaven ver 
beneden de begrote bedragen bleven, worden zowel de tussenkomsten als het 
resultaat bestemd voor corona-gerelateerde ini3a3even van de drie 
moederinstellingen  . Na voorlezing van het  verslag van de commissarissen (in bijlage 
aan de agenda), waaruit blijkt dat de jaarrekeningen 2020 een getrouw beeld geven 
van het vermogen en de financiële toestand van de v.z.w. worden de rekeningen 2020 
goedgekeurd en wordt kwij3ng verleend aan de bestuurders.  

6. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Jim Van Leemput als 
voorziFer van de v.z.w. en van de verkiezing van Leo Van Biesen als nieuwe voorziFer 
door de raad van bestuur in zijn zieng van 22 april 2021. Tegelijker3jd wordt akte 
genomen van de andere wijzigingen in de samenstelling van de bestuursorganen, zoals 
vastgelegd in diezelfde zieng van de raad van bestuur. 

7. Begro3ng 2021 (document in bijlage aan de agenda). Na een korte toelich3ng bij de 
voorgelegde begro3ng door de penningmeester en na  bespreking wordt de begro3ng 
2021 goedgekeurd  

8. Toelich3ng werking 2021.  De voorziFer benadrukt dat het aantal  geplande ac3viteiten 
in het najaar beperkt blija en dat zij bovendien slechts zullen kunnen doorgaan als de 
sanitaire toestand in het land het op dat moment toelaat.   

9. Rondvraag: er worden geen nieuwe  onderwerpen aangebracht 



             

                               


