VLAAMSE ESPERANTOBOND
Flandra Esperanto-Ligo
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
die plaats had in het Esperantohuis,
Lange Beeldekensstraat 169, 2000 Antwerpen
op zaterdag 24 03 2018
---------------------Aanwezig :
- La Verda Stelo : Klaas Dijkstra, Agnes Geelen, Gerd Jacques, Kristin Tytgat;
- Limburga Esperanto-Asocio : Henri Schutters, Ben Indestege;
- Paco kaj Justeco : Johan Van Eenoo, Roland Rotsaert;
- La Konko : Flory Witdoeckt, Marc Cuffez;
- La Erikejo : Mireille Storms, Ivo Vercammen (voorzitter FELvzw)
- La Progreso : Katja Lödör, Hans Delnoot
- Esperanto 2000 : Griet Symoens, Nicky Janssen (secretaris FELvzw);
- Kortrijk : Piet Glorieux (Horizontaal
Monato : Paul Peeraerts; (Monato)
Verontschuldigd :
Cyreen Knockaert (met delegatie stemrecht aan voorzitter)
Kevin De Laet (penningmeester - stemrecht per mail uitgevoerd)
Eddy Van den Bosch (stemrecht per mail uitgevoerd).
Maria Dom Turnhout, verontschuldigd
De voorzitter opent de vergadering om 13.20u. Er zijn voldoende stemgerechtigden.
AGENDA
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.
2. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Er doen zich een aantal wijzigingen voor in de raad van bestuur, die ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering :
- Henri Schutters biedt zijn ontslag aan als bestuurslid. Het ontslag wordt aanvaard.
- Nicky Janssen stelt haar coöptatieplaats in de algemene vergadering beschikbaar, aangezien zij
clubafgevaardigde van Esperanto 2000 (Leuven) is geworden en op die manier gewoon lid van de
algemene vergadering is, en ook bestuurslid blijft. De coöptatieplaats van Nicky Janssen wordt dus
vacant.
- Aangezien er vijf gecoöpteerden moeten zijn, dient de vacante coöptatieplaats ingenomen te
worden. Er is 1 kandidaat : Ben Indestege (LEA). Hij wordt met algemeenheid van stemmen
aangenomen als gecoöpteerd lid in de algemene vergadering. Tevens wordt hij verkozen tot
bestuurslid ter vervanging van Henri Schutters. Applaus.
- Verder zijn er geen kandidaten voor coöptatie Dat betekent dat Griet Symoens, die haar

coöptatieplaats ter beschikking wilde stellen, gecoöpteerd blijft.
3. EVALUATIEVERSLAG 2017
De secretaris leest het evaluatieverslag 2017 voor. Wegens ziekte van de voorzitter en de secretaris
kon het niet eerder aan de leden van de algemene vergadering bezorgd worden. Iedereen zal een
exemplaar krijgen per mail. Tot dinsdag 27 maart 2018 om 24.00u. heeft iedereen de kans om te
reageren. Daarna wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd.
Als bijlage voor het jaarrapport 2017 ontbreken nog de jaarverslagen van La Verda Stelo en
Kortrijk.
Er moet een nieuwe aanvraag ingediend worden om fiscale attesten voor giften te mogen afgeven
voor de komende 6 jaar.
4. FINANCIEEL VERSLAG 2017
Het financiële verslag 2017 (jaarrekening en balans) werd opgemaakt door Kevin De Laet,
penningmeester, die de financiële documenten zal opsturen naar de Kamer van Koophandel te
Antwerpen. Het financiële verslag 2017 is positief. Toelichting door de voorzitter en de secretaris.
De secretaris bezorgt de jaarrekening en de balans aan alle leden van de algemene vergadering. Er
wordt gevraagd het financiële verslag volgend jaar op te maken in dezelfde vorm als nu, zodat
vergelijking mogelijk is.
Stemming : tegen 0, onthouding 1, voor : alle anderen.
Besluit : het financiële verslag 2017 wordt goedgekeurd.
5. OPENDEURDAG 16 06 2018
- Lijst Gerd Jacques : er bestaat een organisatieteam, maar dat moet in aktie komen. Ideeën zijn
welkom bij Nicky Janssen. Voorzitter van het team is Piet Glorieux. Nicky dringt aan op
onmiddellijke en concrete actie.
- Kajto ligt contractueel vast,één van de laatste optredens met vier. Wij moeten dus beginnen met
organiseren;
- Deuren open om 10.00u., inhuldiging om 11.00u. gevolgd door receptie met buffet.
- Marc Cuffez en Flory Witdoeckt stellen een uitnodiging voor politici op en een mailing list. De
uitnodiging gaat uit van de Vlaamse Esperantobond. Nicky zorgt voor het versturen ervan.
- Rakoen Maertens verzorgt het protocol en een welkomstspeech. Met Dan Van Herpe wordt
contact opgenomen i.v.m. de pers.
6/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De voorzitter stuurt een aangepaste versie van het huishoudelijke reglement aan de stemgerechtigde
leden van de algemene vergadering, wanneer die klaar is.
7. VARIA
1) Flory Witdoeckt : Marc Cuffez ontving een medaille van de minister van Cultuur Sven Gatz als
verdienstelijk lid van de Oostendse Esperantogroep La Konko (15 jaar secretaris). Applaus.
2) Flory Witdoeckt doet een oproep naar alle clubs om contact te maken met andere verenigingen.

3) Roland Rotsaert vraagt of er vooruitzichten zijn i.v.m. publicatie van Vertikale (register van
bestuursbeslissingen). Antwoord : neen, maar er zijn twee nummers klaar om uitgegeven te worden.
Ivo Vercammen neemt contact op met Erik D'Hondt.
Aansluitend hierop wordt gevraagd dat de clubafgevaardigden info en verslagen van "bovenaf"
zouden bezorgen aan hun clubleden. Alle aanwezigen in de algemene ledenvergadering ontvangen
een verslag, maar dat moet ook de clubleden bereiken.
4) Piet Glorieux : op zondag 22 04 2018 heeft de jaarlijkse Ebena Tago en la Flandraj Montoj plaats
(wandeling). Meer informatie volgt.
Verslag : door notulist Johan Van Eenoo
Correcties Nicky Janssen
28 03 2018

