Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zondag 15 januari 2017
Bij hun binnenkomst krijgen alle aanwezigen een gratis drankje aangeboden.
De Voorzitster ad interim Marieken Engelen opent de vergadering. Er zijn twee Franstalige leden aanwezig die
vragen om de belangrijkste zaken eveneens mee te delen in het Frans.
De kascontroleurs zijn Denise Verherstraeten en Jean Pierre Van Verre. Er zijn 15 aanwezigen, waarvan 12 met
stemrecht.
De Voorzitster ad interim heet iedereen welkom en vermeldt dat er reinigingsmateriaal aanwezig is om de
“ongelukjes” op te ruimen. Ze brengt in herinnering dat alleen leden in orde met de betaling van hun lidgeld
mogen tussenkomen. De werking van de stemkaarten wordt eveneens uitgelegd.
De Voorzitster ad interim vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de Algemene Statutaire Vergadering
van 17 januari 2016, dat zich in het clubblad nr. 89 bevindt en vraagt of iemand wenst dat het verslag
voorgelezen wordt. Niemand vraagt de herlezing en het verslag wordt unaniem aanvaard.
De Voorzitster stelt het bilan van 2016 voor (zie website). Het bilan wordt met algemeenheid van stemmen
aanvaard.
Het punt van de verkiezing van de bestuursleden wordt aangesneden door de Voorzitster.
Er zijn 2 leden uittredend en herverkiesbaar: Marieken Engelen en Marleen Garrein. Er is 2 uittredende en nietherverkiesbare bestuursleden: Laura van de Put en Elsie Van Steen. Er waren dit jaar 4 ontslagnemende
bestuursleden: Marie Josee Vanhalen, Marianne Dierickx, Leen Pauwels, Bart De Gieter en er is 1 nieuw
kandidaat-bestuurslid: Linda Stakenborg. Jacques vraagt Linda welke functie ze zal opnemen en hoe ze de club
zal organiseren. De voorzitster ad interim deelt mee dat de functies nog niet verdeeld zijn, dat het bestuur eerst
moesten weten of iedereen verkozen ging geraken en dat een functie ook niet meer dan een titel is en dat de
invulling door de bestuursleden zelf gebeurd. Naar organisatie toe is dit een overgangsjaar. De activiteiten van
2017 zijn gekend. Het bestuur zal nadien de evaluatie maken of de hoeveelheid activiteiten mogelijk is met het
aantal bestuursleden. Gelukkig kan het bestuur rekenen op vrijwilligers die zich kandidaat hebben gesteld en
hopen ze dat er nog mensen zich aanbieden en misschien wel kandidaat-bestuurslid zijn volgend jaar.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de verkiezing. Er wordt geen schriftelijke stemming gevraagd en iedereen is
akkoord met deze kandidaten. De Algemene Statutaire Vergadering aanvaardt dus alle kandidaturen met
algemeenheid van stemmen. Zodoende zijn er voldoende bestuursleden om aan de voorwaarde van Sint
Hubertus te voldoen en kan D.S.C.B ook in 2017 blijven bestaan.
De Voorzitster ad interim nodigt de Penningmeester Laura Van de Put uit om de cijfers van het financieel bilan
voor te stellen. Na de lezing verklaren Denise Verherstraeten en Jean Pierre Van Verre dat zij het geheel der
verrechtvaardigde stukken van de uitgaven voor clubdoeleinden hebben kunnen raadplegen en dat zij op basis
van deze controle, geen elementen hebben kunnen ontdekken die de samenhang en de echtheid van de
rekeningen voor de periode 2015-2016 in vraag stelt.
De kascontroleurs voor het jaar 2016-2017 zijn Sven Mareels en Nicky Wellekens, reserve is Mandy Van Der
Linden. Het rapport van de inkomsten en de uitgaven van het voorbije werkjaar wordt unaniem aanvaard.
Er werden 3 agendapunten ingezonden door Jacques Piette.
Eerste vraag: “Zal het clubblad verdwijnen?” De voorzitster ad interim deelt mee dat het clubblad herwerkt is tot
een infoblad, die reeds in kwartaal 4 van 2016 verstuurd werd. De huidige vorm van het clubblad was niet meer
houdbaar voor het huidige bestuur om te bewerkstelligen. Denise Deschamps vraagt om te heroverwegen om
1x per jaar toch een dikker clubblad uit te brengen, gezien ze vreest dat de beslissing van het infoblad leden zal
kosten. De voorzitster ad interim deelt mee dat dit overwogen zal worden, maar dat dit enkel tot stand kan
komen door vrijwilligers die teksten aanleveren.
Tweede vraag: “Vorig jaar werden maar 2 clubbladen uitgebracht. Wat is er gebeurd met de betaalde
publiciteit? Deze werd namelijk betaald voor 4 clubbladen”. De voorzitster ad interim legt uit dat 50% van het
betaalde bedrag werd terug betaald aan de adverteerders.

Derde vraag: “Er verschijnt veel informatie en foto’s op facebook. Wat met leden die geen facebook hebben. Het
is niet normaal dat deze personen niet toegang hebben tot dezelfde informatie”. De voorzitster ad interim
verklaart dat er in 2016 inderdaad een aderlating geweest is, maar dat het in 2017 de bedoeling is dat er meer
gebruik gemaakt zal worden van de website, waardoor alle informatie die op facebook verschijnt eveneens op
de website zal verschijnen.
Bij de rondvraag wordt er nog geopperd om de tombola terug in te voeren op de clubdag, gezien dit een mooie
opbrengst is voor de club zonder kost wanneer de leden elk 1 prijs meebrengen, terwijl de kosten bij de bingo
hoger liggen omdat de prijzen daar aangekocht worden. Het bestuur zal dit in overweging nemen.
De Voorzitster stelt de activiteiten voor het jaar 2017 voor (zie infoblad Q4 2016).
Daarop wordt de vergadering afgesloten. De aanwezigen krijgen nog een stukje taart of cake aangeboden en
werd er onderling verbroederd.
Linda Stakenborg

