
Verslag van de raad van bestuur van de Vriendenkring Personeel 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, Erika Eeckhout,  Mar3ne Mets, 
Nadine 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 

Henri Eisendrath aan Maxime Stroobant 

BriO Fonderie aan Jim Van Leemput 

Raf Devos aan Jan Veny 

Woont de vergadering bij als lid van de algemene vergadering: 

Bart De SchuOer 

Adviseurs: 

Stef Feremans, Yves Vanderhoeven 

Agenda 

1. Verwelkoming door de voorziOer 

2. Vaststellen quorum 

3. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 05/03/2020 

4. Opvolging RvB 05/03/2020 

5. Hoe gaan we om met GDPR (toelich3ng Stef & Jim) 

6. Uitvoering betaling inschrijvingsgelden kinderen personeel (toelich3ng Stef, Jim en Tony) 

7. Overzicht en stand van zaken komende ac3viteiten (najaar 2021 en voorjaar 2022) 

8. Voorbereiding volgende Nieuwsflash 

9. De website (toelich3ng Sabine) 

10. ‘Samenwerking’ met onze instellingen (toelich3ng Jim, Francis en Sabine) 



11.  Voorbereiding Algemene Vergadering 

- Goedkeuring verslag  AV 2020 (zie bijlage)  

 - Opvolging verslag AV 2020 

 - Goedkeuring werkingsverslag 2020 (zie bijlage) 

 - Goedkeuring rekeningen 2020 (zie bijlag 

-  Verslag auditoren rekeningen 2020 (zie bijlage) 

- Kwij3ng van de bestuursleden voor beleid 2020 

            -  Goedkeuring begro3ng 2021 

– Toelich3ng werking 2021 

– Ontslag Jim Van Leemput als voorziOer (zie bijlage) 

– Verkiezing nieuwe voorziOer 

– Overdracht voorziOerschap 

– Vastleggen volgende AV 

– Rondvraag 

12. Vastleggen volgende vergadering RvB 

13. Varia en rondvraag 

Verslag 

1. De voorziOer heet alle deelnemers welkom.  Hij deelt mee dat Rudi Willem wegens 
gezondheidsredenen geen deel meer wenst uit te maken van de AV noch van de RvB en dat 
Henri Eisendrath zijn func3e als bestuurslid wenst neer te leggen maar wel deel wil blijven 
uitmaken van de algemene vergadering. De vergadering neemt hiervan akte. 

2. Vaststellen quorum 

Met  11 aanwezigen en vier leden die een volmacht hebben verleend  is het quorum bereikt 

3. Goedkeuring verslag raad van bestuur van 5 maart 2020 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

4. Opvolging Raad van Bestuur van  maart 2020 

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



5. Hoe gaan we om met GDPR? 

VUB: 

Stef Feremans legt uit dat door de verwerkersovereenkomst die de VUB met de VKP afsloot, de 
personen die op dat ogenblik lid waren van de VKP (zowel VUB, UZB als EhB) dat ook nadien blijven 
zonder verdere plichtplegingen. 

Personeelsleden van de VUB die na het afsluiten van de overeenkomst met pensioen gingen, krijgen 
een maand voor hun effec3eve pensionering een mail van de VUB met de vraag om lid te worden van 
de VKP en dat als dusdanig te beves3gen.  Indien nodig worden zij daarna nog telefonisch 
gecontacteerd.  De overgrote meerderheid van de personeelsleden sluit zich aan bij de VKP. Deze 
procedure voldoet aan de GDPR-reglementering. 

UZ Brussel: 

Sabine Lauwers deelt mee dat zij van het UZB regelma3g een lijst met de namen van nieuw-
gepensioneerden ontvangt (de lijst van nieuw-gepensioneerden tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 
2021 ontbreekt nog).  Deze personen krijgen van het UZ Brussel een gelijkaardige brief als de VUB-
personeelsleden maar doordat er nog geen telefonische opvolging gebeurt, blijm het aantal reac3es 
beperkt. Er moet bijgevolg werk gemaakt worden van die telefonische opvolging. 

EhB: 

Francis Vander Mynsbrugge deelt mee dat met de voorgaande direc3e van de EhB een gelijkaardige 
procedure afgesproken was - met overigens een bevredigend resultaat - maar dat deze door de 
nieuwe direc3e zal moeten beves3gd worden. 

6. Uitvoering betaling inschrijvingsgelden kinderen personeel VUB: 

Stef Feremans en Tony Tillez zeOen de te volgen procedure uiteen. De terugbetalingen moeten 
gescheiden blijven van de “kasrekening” van de VKP. ING stelt voor een tweede spaarrekening te 
openen waarop de VUB de totaliteit van de terug te betalen inschrijvingsgelden stort.  Aan die 
spaarrekening kan een invest-account gekoppeld worden, waarlangs de individuele terugbetalingen 
kunnen geschieden.  Deze procedure moet nog wel goedgekeurd worden door de hoofdzetel van ING. 

Concreet gaat het om een som van ongeveer 45.000 euro, uit te betalen aan een veer3gtal 
personeelsleden.  Per personeelslid variëren de bedragen tussen 160 en 3.000 euro.  Tony Tillez zal, 
als enige gevolmach3gde rekeninghouder, instaan voor de uitvoering. 

7. Overzicht en stand van zaken ac3viteiten najaar 2021 en voorjaar 2022 

In het licht van de sanitaire toestand houden we het bij een beperkt aantal ac3viteiten. 

Jim Van Leemput deelt mee dat de VUB op 17 oktober een groot familiefeest organiseert in Pairi 
Daiza voor alle personeelsleden en gepensioneerden  (+ partner en schoolgaande kinderen).  
Anderen kunnen deelnemen mits betaling van een verminderde inkomprijs.  Dit zou dus ook kunnen 
gelden voor de VKP-leden vanuit UZB en EhB. 

Eveneens vanuit de VUB vertrekt het ini3a3ef om op 2 juli op de campus van de VUB een (uiteraard 
coronaproof) evenement te organiseren voor de nieuw-gepensioneerde personeelsleden.  Nieuw zijn 



de twee daaraan gekoppelde wandelingen op de campus: een humanis3sche en een groene.  De nog 
te verkiezen voorziOer van de VKP wordt uiteraard op dat evenement verwacht.  Mogelijk kunnen 
ook andere VKP-leden eraan deelnemen. 

Als datum voor de  herfstlunch 2021 wordt 21 oktober afgelegd. Vanzelfsprekend zal het een 2.0-
uitgave moeten worden.  Er wordt geopteerd om het programma en de loca3e (Bredene) te 
hernemen, voorzien voor de lentelunch 2020. 

Hans Dewolf organiseert opnieuw een tentoonstelling, waaraan we als VKP mogelijkerwijze een 
geleid bezoek kunnen brengen. 

Gelet op de sanitaire toestand is een atelierbezoek dit jaar niet aangewezen.  Voor 2022 wordt een 
bezoek aan het atelier van Johan Tahon in Zwalm voorgesteld.  Norbert staat met Johan in contact en 
neemt dit verder op. 

Maxime Stroobant stelt voor om een voordracht of panelgesprek over de klimaatproblema3ek te 
organiseren.  Francis Vander Mynsbrugge wil graag aan de organisa3e meewerken.  Er wordt contact 
opgenomen met Marc Van Molle. 

8. Voorbereiding Nieuwsflash 

Gelet op het grote voorbehoud dat momenteel nog moet gemaakt worden bij alle vooropgestelde 
ac3viteiten, wordt beslist om voorlopig geen Nieuwsflash op papier te laten verschijnen. 

9. Website 

Sabine Lauwers licht dit punt nog kort toe.  Als conclusie kan gesteld worden dat de website nu 
volledig  aan de verwach3ngen beantwoordt. 

10. Samenwerking met de instellingen 

Dit agendapunt is grotendeels afgehandeld onder punt 5 (GDPR).  Jim Van Leemput stelt voor dat hij 
de nog te verkiezen nieuwe voorziOer te gelegener 3jd bij de drie instellingshoofden introduceert. 

11. Voorbereiding algemene vergadering 

M.b.t. het werkingsverslag betreurt Jim Van Leemput dat hij door de coronacrisis in zijn laatste jaar 
als voorziOer tot zoveel passiviteit gedwongen is geweest.  Hij vraagt alle leden van de raad van 
bestuur nu al na te denken hoe we in de toekomst de werking terug op de rails en de leden terug 
wakker kunnen krijgen. 

M.b.t. de rekeningen 2020  licht Tony Tillez in het bijzonder de uitgave vermeld in de post 
tussenkomsten toe. Omdat in het coronajaar 2020 zo goed als geen ac3viteiten zijn doorgegaan, 
wordt het hiervoor voorziene bedrag teruggestort aan de instellingen. Aangezien noch vastleggingen 
noch provisies dienen overgedragen te worden naar 2021 kan hetzelfde gebeuren met het resultaat 
van 2020. Het aan de VUB teruggestorte bedrag is bedoeld voor het noodfonds studenten in het 
leven geroepen door rector Caroline Pauwels.  Aan het UZB wordt gevraagd het bedrag in te zeOen 
ten bate van Villa Veerkracht (zorg voor zorgverleners) en aan de EhB ten bate van Stuvo. 

Bart De SchuOer en Sabine Lauwers beves3gen de conclusies vervat in hun verslag als commissaris 
van de rekeningen VKP  

M.b.t. de begro3ng 2021 deelt Tony Tillez mee dat  de PM in de post diverse inkomsten staat voor 
een bedrag van 0,15 euro intresten over 2020, dat in de begro3ng 2021 de kosten voor twee 
gedrukte Nieuwsflashes zijn opgenomen en dat onder tussenkomsten opnieuw een terugbetaling 
(2.000 euro VUB en 1.000 euro EhB) voorzien is, gelet op de weinige ac3viteiten die zullen kunnen 



doorgaan. Er blijm voldoende ruimte in de begro3ng over voor tussenkomsten in ac3viteiten, 
mochten er onverhoopt toch meer ac3viteiten plaatsvinden dan vandaag gepland.  

Jim Van Leemput beves3gt zijn voornemen om ontslag te nemen als voorziOer van de VKP (zie 
bijlage). De vergadering aanvaardt dit ontslag, niet zonder hem uitvoerig te bedanken voor de 
jarenlange onverdroten inzet. Jim drukt eveneens de wens uit om lid te blijven van de algemene 
vergadering en de RvB van de VKP, wat unaniem aanvaard wordt. 

Verkiezing nieuwe voorziOer VKP 

Leo Van Biesen heem zich kandidaat gesteld voor de func3e van voorziOer. Zijn kandidaatstellingsbrief 
in bijlage mag niet gelezen worden als een programma maar als een formele voorstelling en 
inten3everklaring.  Hetzelfde geldt voor zijn korte powerpoint-presenta3e. 

Op de vraag van Maxime Stroobant of hij bezwaar zou hebben tegen VKP-ac3viteiten met sociale 
inslag en engagement (zonder poli3eke insteek maar breed maatschappelijk), antwoordt Leo Van 
Biesen dat zijn eerste aandacht zal gaan naar nieuwe instromers, dat hij geen bezwaar heem tegen 
ac3viteiten met brede maatschappelijke inslag maar dat hij daarvoor toch kijkt naar samenwerking 
met UPV omdat dit soort ac3viteiten met meer kans op succes lokaal kunnen georganiseerd worden 
en UPV daar met zijn kernen-werking beter voor uitgerust is. 

Opdat wij onszelf en andere wetenschappelijke instellingen (ook in Franstalig België) zouden kennen, 
blijm de Wetenschapskaravaan voor Maxime Stroobant levensbelangrijk. Leo Van Biesen ziet zeker 
mogelijkheden tot samenwerking met de ULB (Cepulb en UAE). 

Na deze toelich3ng wordt overgegaan tot de stemming, waarbij Leo Van Biesen unaniem verkozen 
wordt tot voorziOer van de VKP. 

Na de formele overdracht van het voorziOerschap neemt Bart De SchuOer het woord.  Hij zegt Leo 
Van Biesen alle medewerking toe en bedankt Jim nogmaals voor de manier waarop hij 3en jaar het 
voorziOerschap heem waargenomen. Hij wijst op de belangrijke taak van de VKP als uitdrager van 
wetenschappelijke kennis maar is ook van mening dat in de komende jaren aandacht zal moeten gaan 
naar belangrijke poli3eke vraagstukken, in het bijzonder de staatshervorming, die ingrijpende 
consequen3es kan hebben op de organisa3e van het hoger onderwijs, inzonderheid in Brussel. 
Standpunten m.b.t. hervormingsplannen en de mogelijkheid tot beleidstussenkomsten moeten in 
overweging worden genomen.  De brug van de universiteit naar de EhB behouden beschouwt hij in 
dat kader van cruciaal belang en de VKP kan en moet daarin een rol spelen. 

Als datum voor de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering wordt donderdag 31 maart 
2022 vastgelegd. 

12. Volgende vergadering RvB 

In principe gaat deze door op 8 juni.  Er wordt nog een Doodle rondgestuurd. 

13. Varia en rondvraag 

- Alle wijzigingen in de samenstelling van de bestuursorganen dienen gepubliceerd te worden 
in het Belgisch Staatsblad. 



- Tony Tillez merkt op dat er slechts twee banken overblijven die geen kosten aanreken voor  
het beheer van een bankrekening.  Hij wil hierover een gesprek aangaan met onze huidige 
bankverantwoordelijke en zal eventueel in een volgende vergadering aan de RvB voorstellen 
om van bank te veranderen.  Francis Vander Mynsbrugge vraagt om alsdan een ini3a3ef als 
NewB mee in overweging te nemen. 

  

   

. 

      

14.  Vastleggen volgende vergadering RvB VKP     

15. Rondvraag 

- Er worden geen nieuwe onderwerpen aangebracht  

. 


