
Algemene vergadering van de Vriendenkring VUB-EhB-UZB van 5 maart 2020 

Aanwezig: 

Jim Van Leemput, Francis Vander Mynsbrugge, Sabine Lauwers, Gerda Decock, Annemie Henkens,  
Henri Eisendrath, Jan Veny, Maxime Stroobant, Norbert Van Yperzeele, Roland Aerden, MarHne Mets, 
Nadina Peeters 

Verontschuldigde met volmacht: 

Bart De SchuLer (volmacht aan Tony Tillez), Hilde Vanderheyden (volmacht aan Jim Van Leemput) 

Verontschuldigd zonder volmacht: 

Rita Hebbelinck, Raf Devos, Leo Van Biesen 

Agenda 

1. Verwelkoming door de voorziLer 

2. Goedkeuring van de agenda 

3. Aanstelling van nieuwe bestuursleden 

4. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 28 maart 2019 

5. Goedkeuring werkingsverslag 2019 

6. Goedkeuring rekeningen 2019 

7. Goedkeuring begroHng 2020 

8. ToelichHng werking 2020 door de voorziLer 

9. Rondvraag 

Verslag 

1. De voorziLer verwelkomt de aanwezige leden van de AV en , na vaststelling dat het 
vereiste quorum bereikt is (12 aanwezigen + 2 geldige volmachten),  opent de 
vergadering om 11u45. 

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

3. De AV neemt nota van de aanstelling als effecHeve leden van Rita Hebbelinck, MarHne 
Mets, Nadina Peeters, Leo Van Biesen en Hilde Vanderheyden. Zij zijn vanaf nu, zoals 
statutair bepaald lid van de AV. Worden als nieuw bestuurslid aangesteld: MarHne 
Mets, Nadina Peeters, Leo Van Biesen. 



4. Het verslag van de algemene vergadering van 28 maart 2019 wordt goedgekeurd,  

5. Werkingsverslag 2019 (verslag in bijlage aan de agenda). De voorziLer overloopt het 
verslag, waarna het wordt goedgekeurd. 

6. Rekeningen 2019 (document in bijlage aan de agenda). De penningmeester geeb 
toelichHng bij de rekeningen van het jaar 2019,  waarin een som van 4.000 euro wordt 
vastgelegd en overgedragen naar 2020 voor verdere IT-uitgaven en dat na deze 
vastlegging dat met een licht posiHef saldo wordt afgesloten. Na voorlezing van het  
verslag van de commissarissen (in bijlage aan de agenda), waaruit blijkt dat de 
jaarrekeningen 2019 een getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële 
toestand van de v.z.w. worden de rekeningen 2019 goedgekeurd en wordt kwijHng 
verleend aan de bestuurders.  

7. BegroHng 2020 (document in bijlage aan de agenda). Na een korte toelichHng bij de 
voorgelegde begroHng door de penningmeester en na  bespreking wordt de begroHng 
2020 goedgekeurd  

8. ToelichHng werking 2020.  De voorziLer overloopt de reeds geplande acHviteiten van 
zowel het voorjaar als het najaar 2020.  

9. Rondvraag: er worden geen nieuwe  onderwerpen aangebracht 

             

                               




