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Verslag vergadering Raad van Beheer gedaan op 13-04-2005.

1. Controle aanwezigen.

1.1. de Raad van Beheer is voltallig aanwezig.

2. voorlezing en goedkeuring verslag vorige vergadering.

2.1. geen verslag van de vorige vergadering met verontschuldiging van Johan. We werken verder 
met de aantekeningen van Johan uit de vorige vergadering.

3. financieel verslag.

3.1. alhoewel er al op verschillende vergaderingen een gedetailleerd financieel verslag gevraagd 
werd is dit  tot op heden nog niet gebeurd. 
Geert is van oordeel dat een regelmatig gedetailleerd financieel verslag een sterke bijdrage 
levert aan de goede werking van de vereniging.

4. brieven in. 

4.1. Er werden enkele inkomende brieven oppervlakkig behandeld en door de continue 
onderbrekingen werd dit punt niet volledig afgewerkt (Geert had nog enkele brieven in).
de behandelde brieven zullen waar nodig beantwoord worden.

5. brieven uit.

5.1. in orde.

6. dagelijks bestuur en organisatie.

6.1. Resultaten Challenge 2004.

6.1.1. Er werden nog geen resultaten bekend gemaakt. Gaston is nog bezig met de verwerking van de 
gegevens.

6.2. Speciale Tentoonstelling 29 mei 2005.

6.2.1. Verdere afwerking.

6.2.2. deze tentoonstelling is voor een 70% afgewerkt. Verdere afwerking zal gebeuren op 
onze volgende vergadering. Een overzicht van de organisatie zal gemaakt worden door 
JP.

6.2.2.1.

6.3. Stand nog uit te voeren betalingen van de Club aan:

6.3.1. Johan Weckhuyzen.  lijst ?

6.3.1.1. Johan heeft nog geen lijst opgemaakt, zal gebeuren in de nabije toekomst zodra 
alle items gedetailleerd gekend zijn.

6.4. Voorbereiding Algemene Vergadering over het werkjaar 2004.

6.4.1. Werd uitgesteld naar een later, nog te bepalen tijdstip. Geert zal een lijst rondsturen om de 
beschikbare data van iedereen op in te vullen en zodoende een datum te bepalen.

6.5. Clubblad.

6.5.1. Jean-Pierre Lison.

6.5.1.1. JP zou vanaf 2005 de clubbladen zelf opstellen en dan laten drukken bij een drukker bij 
hem in de buurt waar we al een bestek van kregen.
Toestand van dit punt ?

6.5.1.1.1. Na  een discussie is dit punt nog steeds niet volledig in orde. Verdere opvolging is
noodzakelijk.

6.5.2. Voorstel geert:
Het recht van de leden op het clubblad vangt pas aan voor de periode van uitgifte volgend op de 
datum waarop het betrokken lid zijn bijdrage betaalde. 
Voorbeeld: lidgeld gestort op 15 april 2005. Eerste boekjes waar het lid recht op heeft is de 
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uitgave van mei/juni 2005. Wenst het lid de overige boekjes, dan kan hij deze bekomen in pdf 
formaat per e-mail of post. Zo kan de kost voor de drukker sterk verminderd worden.

6.5.2.1. op dit punt werd een 15 tal minuten gediscuteerd en er is nog geen definitieve beslissing 
genomen. Opvolging is noodzakelijk. 

6.5.3. Ter beschikking stellen van het clubblad in pdf formaat via de website.

6.5.3.1. Vanaf eerste uitgave van 2005 van elk Clubblad een pdf bestand ter beschikking stellen via
de website. Dit verhoogd het bereik aan bezoekers die geen lid zijn via dit kanaal. Dat kan 
eventueel zorgen voor nieuwe leden en een grotere informatieverspreiding worden.

6.5.3.1.1. Op dit voorstel komt er nogal veel kritiek van JP en Gaston. Dit in verband met de
advertenties die in het clubblad staan en zouden overgenomen worden op de site.
Geert stelt dat er aan hem geen bijkomende uitleg gevraagd werd en dit punt 
derhalve niet als afgewerkt kan worden beschouwd. Als men nu op de site kijkt, dan 
kan men al heel wat artikelen terugvinden die ook in het clubblad staan. Evenwel in 
een andere volgorde en op andere plaatsen.

6.6. Verdere voorbereiding aanpassing statuten voor regulariseren en aanpassen naar de nieuwe wetgeving.

6.6.1. Voorstel van Geert met nazicht gedaan door de VSDC

6.6.2. Voorstel van Gaston aanpassing statuten.

6.6.2.1. Beide voorstellen werden naast elkaar gelegd en vergeleken. Blijkt dat deze voorstellen 
voor ongeveer 95% overeen komen. Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd aan de 
Nederlandstalige en aan de Franstalige tekst. Op de volgende vergadering zullen de beide 
voorstellen terug vergeleken worden tot we éénvormige statuten verkrijgen waar iedereen 
mee akkoord is. Deze zullen later op het jaar voorgelegd worden ter stemming aan de 
(bijzondere) Algemene Leden Vergadering.

7. Kringgroepen.

7.1. Voorstel Geert:

7.1.1. Toestaan van meerdere kringgroepen per gewest of provincie.

7.1.1.1. discussie werd hierover gevoerd doch er werd nog geen specifieke beslissing genomen.

8. Rondvraag.

8.1. Jean-Pierre Lison – Gaston Cornu – Johan Weckhuyzen– Geert Bouckaert.

8.1.1. Niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek.
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