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

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
De boeken zijn na overname terug in orde gebracht. 
 

5. Ledenlijst en jaarrekening. 
- Staatsblad: Er is een aanvraagformulier ingevuld voor aanpassingen te maken in het 

staatsblad. Dit formulier wordt nagekeken of al de gegevens correct zijn ingevuld. 
Het wordt zo spoedig mogelijk in orde gemaakt. 

- Jaarrekening: Deze jaarrekening moet neergelegd worden in 1 exemplaar. Dit hoeft 
niet op een speciaal formulier, er mag zelf iets ontworpen worden. Op dit 
formulier moeten de volgende dingen, getypt vermeld worden: benaming VZW, 
rechtsvorm, nauwkeurig adres van de zetel, identificatienummer (nummer 
vereniging) en ondernemingsnummer. Dit alles moet naar de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg (Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt) opgestuurd worden. 
Linda Volders stuurt de begeleidende brief door naar Inne Gastmans. 

- De ledenlijst is klaar om neergelegd te worden. Deze moet eveneens opgestuurd 
worden naar de rechtbank van eerste aanleg. Niet vergeten dat van al deze 
documenten een dubbel moet meegestuurd worden zodat ze dit kunnen 
afstempelen. Deze afgestempelde versie is dan ook het bewijs dat de documenten 
neergelegd zijn en worden bewaard op de hoofdzetel. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

- Jaaroverzicht: 
* Neerlegging van ledenlijst en jaarrekening gaat gebeuren bij de voorbereidende 
vergadering van het Paaskamp. 
* De rest van de aanpassingen worden schriftelijk aangebracht op het jaaroverzicht. 
Patrick past dit allemaal aan zodat we een digitale versie hebben. Hij stuurt deze 
ook door naar iedereen van de Raad Van Bestuur.  

- Begroting 2009: Inne brengt dit in orde tegen de Algemene vergadering van 5 
oktober 2008. 

- Belastingsbrief: Deze is meegegeven met Inne en zij gaat hem invullen en 
aangetekend opsturen. 

 
7. Varia 

Niet van toepassing. 
 

8. Afspraak volgende vergadering. 
Voor de voorbereidende vergadering van het Kerstkamp. (laatste weekend van 
november) 

 



9. To do lijst. 
 
Ronny → Het formulier voor de veranderingen van het staatsblad opsturen. 

→ Navraag doen over het missiefeest of dit nog dezelfde formule is 
of niet. 

Linda Vi → Nog verder kijken voor prijzen voor t-shirten en truien. 
Linda Vo → Begeleidende brief van de ledenlijst en jaarrekening doorsturen 

naar Inne. 
Patrick → Het jaaroverzicht aanpassen en doorsturen naar iedereen. 
Inne → De jaarrekening in orde brengen en neerleggen. 

→ De begroting van 2009 in orde brengen tegen de Algemene 
Vergadering van 5 oktober 2008. 

→ Belastingsbrief invullen en aangetekend opsturen. 
 
Marlies Vandermaesen 
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