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Raad van Bestuur  

12 maart 2006 
Locatie: Kapelanij te 3582 Koersel 

 
Agenda 
 
1. Aanwezigheden 
2. Goedkeuring van het vorige verslag van de raad van bestuur van 11 september 2005 
3. Agenda 
4. Herwerking van ledenlijst 
4. Financiële situatie: goedkeuring van de jaarrekening en begroting 2006  
5. Varia 

5.1. Login van de website  
6. Afspraak volgende vergadering 
7. To do 
 
 
1. Aanwezigheden 

 
Aanwezig: Ronny, Linda Vi, Linda Vo, Patrick, Inne, Anne, Marlies 
 
2. Goedkeuring van het vorige verslag van de raad van bestuur van 16 oktober 2004 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Opvolging vorig verslag, beklemtoning van de taken die nog dienen te gebeuren: 
Anne Verslagen naar Bart mailen (nog enkele 

mailen) 
Patrick Oude verslagen intypen en naar Bart mailen 

--> moet nog gebeuren  
Ronny Oude verslagen naar Bart mailen 

--> moet nog gebeuren 
 
3. Overlopen van agenda 

 
 

4.    Financiële situatie: goedkeuring van de jaarrekening en begroting 2006  
 
De begroting 2006 en de jaarrekening 2005 worden goedgekeurd. 
We vragen ons af of we ook als kleine vzw een jaarrekening moeten neerleggen bij de griffie. 
Hierover circuleren tegenstrijdige berichten. Inne contacteert Steven Matheï met deze vraag. 
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Ze vraagt eveneens of de inventaris ook moet neergelegd worden en wat de bijlage C daarvan 
precies inhoudt.  
 
De ledenlijst bevat een alfabetische lijst met de leden (naam, voornaam en woonplaats). Deze 
lijst moet pas in het najaar neergelegd worden. 
 
5. Varia 
 
5.1. Eetdagen in de toekomst 
 
Aangezien er geen materiaal meer kan gekregen worden van het leger, moest er naar andere 
oplossingen gezocht worden. Ronny heeft hiervoor Michel Drees ( ’t Weyerke) gecontacteerd, 
hiervan zouden we al veel materiaal kunnen krijgen (borden, bestek, …). Een probleem 
blijven de kookpotten.  
Een andere oplossing is dat Cecile Laenen nu al van vrijdags mee komt koken.  
Een probleem blijven wel de koelingsmogelijkheden.  
Patrick belt naar Eurorent en andere firma’s voor koeltoelstellen. Ronny doet hier eveneens 
inspanningen voor.  
Het is misschien interessant om naar het volgende jaar toe een gerecht te laten vallen 
(stoofvlees?). Dit moet beslist worden tegen de volgende Algemene Vergadering.  
Voor volgend jaar wordt de zaal toch nog terug vastgelegd.  
Tegen de AV van het najaar 2006 zullen we onszelf ook nog eens goed informeren i.v.m. 
kienavond.  
 
5.2. Inpakactie 
 
De inpakactie heeft zeer veel opgebracht dit jaar. Voor herhaling vatbaar! 
 
5.3. Sponsoring Duivenbond 
 
Anne stuurt een nieuw dossier in naar de Duivenbond, met hernieuwde projectvoorstellen: 

- zomerkamp 2006 
- huur van een bus 
- LCD-projector (1000 euro)  

 
6. Afspraak voor volgende vergadering 
 
De volgende Raad van Bestuur gaan door op 1 oktober (uur en locatie nog af te spreken). 
 
 
7. To do 
 
Anne Opsturen dossier sponsoring Duivenbond 
Anne Verslagen naar Bart mailen (nog enkele 

mailen) 
Inne Steven Matheï opbellen i.v.m. neerlegging 

jaarrekening en inventaris 
Linda Vo Informeren naar de organisatie van een 

kienavond 
Patrick Oude verslagen intypen en naar Bart mailen 
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--> moet nog gebeuren  
Patrick en Ronny Horen achter koelmogelijkheden voor eetdag 
Ronny Oude verslagen naar Bart mailen 

--> moet nog gebeuren 
 
Anne Grimon 
 

 
 
12 maart 2006 
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