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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Patrick Vandermaesen, Inne Gastmans, Linda Volders, Linda Vilters, Ronny 
Vandermaesen, Marlies Vandermaesen 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
Lise Suls heeft de boeken terug binnengebracht bij Ronny en Linda, Inne gaat de boeken 
terug overnemen na controle.  
Maandag 30 juni wordt er afgesproken om de boeken na te kijken. Er worden terug 
opnieuw afspraken gemaakt tussen Ronny en Inne. Rekeningen worden per mail 
doorgestuurd naar Inne, zij kan deze dan afprinten en uitvoeren. 
 
Op dit moment hebben we alleen een zichtrekening bij Argenta. De vraag is of we een 
spaarrekening nodig hebben? Is er genoeg geld om een spaarrekening te openen? 
Voorlopig houden we het alleen bij een zichtrekening. In de toekomst kan dit nog altijd 
aangepast worden. 
 

5. Ledenlijst en jaarrekening. 
De jaarrekening zou dringend binnen gebracht moeten worden. Lise zou de uitleg mailen 
naar Inne hierover.  
Op zich bestaat deze jaarrekening al, wij maken dit als bijlagen op voor de belastingen. 
Dit moeten we doorsturen naar het juiste adres. Dit adres moet nog eens opgezocht 
worden. (rechtbank van eerste aanleg?) 
Dit moet 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Inne zorgt dat dit in orde komt. 
 
De ledenlijst moet ook neergelegd worden. Dit moet 1 maand na de algemene 
vergadering gebeuren. De ledenlijst bestaat uit de Raad van Bestuur en de begeleiding. De 
begeleiding moet nog eens extra gemotiveerd worden om aanwezig te zijn op de 
vergaderingen, en zeker op de algemene vergaderingen. 
Linda Volders zorgt voor de ledenlijst. Waar moet deze neergelegd worden?  
 
De veranderingen van het staatsblad moeten nog in orde gebracht worden. Ronny brengt 
dit in orde.  
 
Ronny zorgt voor al deze adressen in samenwerking met Patrick. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

Zie jaaroverzicht van Patrick. Patrick stuurt deze lijst nog eens door naar iedereen. 
 

7. Varia 
- Kiwani’s Beringen: We hebben een nieuwe laptop gekregen van de Kiwani’s. Er 

moet nog een bedankbriefje gemaakt worden. 
- Feest 25-jarig bestaan: Hoeveel budget kan er besteed worden aan dit feest?  



 
8. Afspraak volgende vergadering. 

30 augustus 2008, Hemelstraat 27, Koersel 
 

9. To do lijst. 
 
Iedereen! − Lijst met administratieve verplichtingen nakijken en 

veranderingen aanduiden en doorgeven aan Patrick. 
Ronny − De veranderingen in het Staatsblad doorgeven. 

− Al de adressen opzoeken. 
Linda Vi − Nog verder kijken voor prijzen voor t-shirten en truien. 
Linda Vo − Ledenlijst in orde maken en klaar maken op neer te leggen. 

− Bedankbriefje maken voor de kiwani’s. 
Patrick − Het jaaroverzicht nog eens doorsturen naar iedereen. 
Inne − De boeken nakijken en terug in orde maken.  

− De jaarrekening in orde maken om neer te leggen. 
 
Marlies Vandermaesen 

 
 
 
 

 


