VLAAMSE ESPERANTOBOND (VEB)
Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen
Verslag van de
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
die plaatsvond op zaterdag 16 maart 2019 om 11.00u.
in Ontmoetingscentrum De Boeie
Kerkstraat 35, 8400 Oostende
De voorzitter opent de vergadering om 11.00u. en verwelkomt alle aanwezigen. Hij meldt dat
de wijzigingen in het bestuur (ALV 01.12.2018) nog niet in het Belgisch Staatsblad
verschenen, om te vermijden dat we tweemaal kort na elkaar wijzigingen in het Belgisch
Staatsblad zouden moeten laten verschijnen.
AGENDA
1. VASTSTELLING STEMGERECHTIGDE AANWEZIGEN (ADMINISTRANTOJ)
1.1.

Afgevaardigden lokale groepen

Afgevaardigde van :

Naam

La Konko, Oostende
Paco kaj Justeco, Brugge
Kortrijk
La Progreso Gent
La Verda Stelo

1 : Marc Cuffez (verontschuldigd) Ben Indestege
1 : Johan Van Eenoo (aanwezig)
1 : Piet Glorieux (aanwezig)
1 : Katja Lödör (aanwezig)
1 : Klaas Dijkstra (aanwezig)
2 : Agnes Geelen (verontschuldigd) Eddy Van den Bosch
1 : Mireille Storm (verontschuldigd) Ivo Vercammen
1 : Nicky Janssen (aanwezig)
1: Henri Schutters (aanwezig)
1 : Maria Dom (verontschuldigd)
Ivo Vercammen

La Erikejo, Kalmthout
Esperanto 3000, Leuven
LEA, Limburg
Turnhout

volmacht aan

1.2.

Redacteurs tijdschriften
1 : Monato : Paul Peeraerts (aanwezig)
2 : Horizontaal : Piet Glorieux (aanwezig)

1.3.

Gecoöpteerden

1 : Griet Symoens (aanwezig)
2 : Ben Indestege, secretaris (aanwezig)
3 : Ivo Vercammen, voorzitter (aanwezig)
4 : Cyreen Knockaert (verontschuldigd), volmacht aan Ivo

Vercammen
5 : Kevin De Laet, penningmeester (verontschuldigd), volmacht
aan
Ben Indestege.
Niet-stemgerechtigde aanwezigen :
- Roland Rotsaert
- An Olieslaegers
- Hans Delnat
- Martin Decaluwe
- Yves Nevelsteen
- Ella Strug
Besluit : er zijn 17 aanwezigen, waarvan 11 stemgerechtigden. Er zijn zes volmachten en vijf
gecoöpteerden. Er zijn dus voldoende stemgerechtigden om geldig te kunnen stemmen
2. VERSLAG VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (01.12.2018) wordt unaniem
goedgekeurd.

3. JAARREKENING 2018
De jaarrekening, met schriftelijke uitleg vanwege Kevin De Laet, penningmeester
(verontschuldigd) wordt unaniem goedgekeurd. Er zijn geen tegenstemmen en geen
onthoudingen.
Er wordt met algemene tevredenheid vastgesteld dat er een effectieve winst is van € 517,-,
hoewel er in de begroting 2018 een deficiet van ca. € 11.000,- ingeschreven was.
4. ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Alle lokale groepen dienden hun activiteitenverslag 2018 in bij de secretaris Ben Indestege.
De vergadering vindt het onnodig deze verslagen naar de groepen onderling rond te sturen.
De verslagen worden, samen met de jaarafrekening 2018 en de begroting 2019 van VEB,
het jaarverslag van Cyreen Knockaert i.v.m. het F.E.L.-archief in de erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience te Antwerpen, en het jaarverslag van Roland Rotsaert i.v.m. het Fonds
Van Biervliet in de Openbare Bibliotheek Kortrijk toegevoegd aan het
subsidieaanvraagdossier 2019, dat de secretaris uiterlijk op 31 maart 2019 zal indienen. Van
dit dossier blijft 1 exemplaar ter inzage bewaard in het Esperantohuis, Lange
Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen.
5. AANPASSING INTERN REGLEMENT
In de vorige bijzondere Algemene Ledenvergadering (01.12.2018) werd voorgesteld het
aantal stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering te verhogen, zodat meer VEBleden zich betrokken zouden voelen bij het beleid van de VEB, en er meer kandidaatbestuursleden zouden zijn.
Bespreking en voorstellen :
- Als het aantal leden van de ALV stijgt, moet ook het aantal aanwezige leden op de
vergadering toenemen, omdat minstens de helft aanwezig moet zijn om geldig te
stemmen, wat minder goed zal lukken als er meer moeten komen opdagen;
- Het voorstel om het bestaande afvaardigingssysteem (1 per beginnend 50-tal leden
van de lokale groep) te vervangen door maximaal 3 afgevaardigden per groep wordt
afgewezen, omdat men de proportionele vertegenwoordiging wil behouden. Dit
laatste betekent een stimulans voor de lokale groepen om meer leden te werven.
Besluit : het aantal leden van de Algemene Ledenvergadering wordt uitgebreid als volgt :
- Categorie 1 : afgevaardigden lokale groepen : elke groep heeft recht op 1
afgevaardigde per begonnen 25-tal groepsleden die hun lidgeld betaalden, hetzij
rechtstreeks aan de VEB, hetzij via de lokale groep. Het minimumaantal
afgevaardigden per groep bedraagt 1. Daar waar de groepen de namen van hun
afgevaardigde(n) normaal voor eind februari moeten meedelen aan de secretaris,
bezorgen de groepen die door deze wijziging meer afgevaardigden hebben, de
namen van hun afgevaardigden voor 1 april 2019 aan de secretaris, die ze doorgeeft
aan Paul Peeraerts.
Er wordt op gewezen dat de groepen door hun afgevaardigden hun mening kunnen
laten horen op de ALV.
-

Categorie 2 : funkciuloj :
1. Per tijdschrift heeft 1 redacteur stemrecht in de Algemene Ledenvergadering..
Hij/zij moet lid zijn van de V.E.B en in Vlaanderen wonen. Zijn er meerdere
redacteurs voor een tijdschrift,, dan beslissen zij onderling wie stemrecht heeft in
de ALV.
2. De verantwoordelijke voor de uitgeverij heeft stemrecht in de ALV.

-

Categorie 3 : gecoöpteerden : geen wijzigingen. Wel wordt opgemerkt dat, aangezien
het aantal stemgerechtigden in de Algemene Ledenvergadering stijgt, ook het aantal
gecoöpteerden kan stijgen. De vraag of, en tot hoeveel wordt besproken in de
volgende bestuursvergadering.

Het Interne Reglement wordt in die zin aangepast.
6. GECOÖPTEERDEN
Kristien Tytgat wordt unaniem aanvaard als gecoöpteerde ter vervanging van Cyreen
Knockaert, dit met het oog op haar voorzitterschap van de Belgische Esperantofederatie.
7. SAMENSTELLING BESTUUR
Piet Glorieux wordt unaniem aangenomen als bestuurslid.
De volgende bestuursverkiezing zal plaatsvinden tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in december 2019, wanneer ook het jaarplan 2019 en de begroting 2019 ter
sprake komen.
8. VERTIKALE
Het nut van het ledentijdschrift Vertikale, waarin alle reglementen, verslagen e.a.
beleidsteksten verschijnen, wordt niet betwist. Yves Nevelsteen, sinds vorig jaar vrijwilliger
bij de VEB in het Esperantohuis, neemt, met unanieme goedkeuring, vanaf het
eerstvolgende nummer de redactie ervan op zich, ter vervanging van Erik D’Hondt. Hierdoor
krijgt hij ook stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (cf. punt 5). Op zijn vraag beslist
de vergadering Yves Nevelsteen hiervoor een dagvergoeding van € 30,- per nummer toe te
kennen. Vertikale zal niet langer op papier verschijnen, maar enkel digitaal.
9. LIQUIDATIE FONDS VAN BIERVLIET
Roland Rotsaert geeft een korte inleiding in verband met de liquidatie en de toekomst van
het Fonds Van Biervliet, thans bewaard in de Openbare Bibliotheek Kortrijk, die afstand wil
doen van het fonds. Hij verwijst daarbij naar zijn artikel in Horizon-taal van januari 2019 en
de aanvulling daarop. Hieruit blijkt dat :
1.er contact is met KADOC (gedeelte), AMSAB (gedeelte), Hendrik Consciencebibliotheek
Antwerpen (pas mogelijk over 1 jaar, aanvaarden slechts wat zij nog niet hebben), en een
erfgoedbibliotheek in Kroatië;
2.de VEB geen eigen bibliotheek bezit, aangezien het grootste deel zich in de Hendrik
Conscience-bibliotheek en in het Felixarchief bevindt. Een basisbibliotheek i.v.m. Esperanto
en plantalen is volgens Roland dus wenselijk.
Volgens het bestuur gaat het niet alleen over het Fonds Vanbiervliet, maar ook over o.a. de
bibliotheken van Marc Van den Bempt, Pedro De Smedt en een bibliotheek in Limburg. Deze
Vlaamse bibliotheken (ook niet-papier) zouden niet naar het buitenland mogen verdwijnen
(Vanbiervliet naar Kroatië, Van den Bempt naar Japan). Willen we die onderbrengen in een
Vlaams Esperanto-infocentrum, dan is er in het Esperantohuis, Lange Beeldekensstraat 169
te Antwerpen plaats tekort. Het bestuur kijkt daarvoor naar het te koop staande, aanpalende
pand Lange Beeldekensstraat 167, kostprijs € 100.000,- – 150.000,-).
Reacties :
-wie gaat dit pand na aankoop opknappen, en inrichten en onderhouden?
-is er personeel voor een infocentrum? Niet Gerd Jacques, wel eventueel Cyreen Knockaert,
Marc Van den Bempt;
-moet een basisbibliotheek zijn, bibliotheek Marc Van den Bempt dus beter niet, maar hoe
die dan in Vlaanderen houden?
-de verkoopvoorraad brengt geld op, die moeten we behouden in LBS 169, maar de grote
stock die niet verloopt, opbergen in een gehuurd lokaal
Besluit : er wordt unaniem beslist als volgt :
1) Het bestuur onderzoekt de noodzakelijkheid en de mogelijkheid om een elementaire
Esperantobibliotheek in te richten in Lange Beeldekensstraat 169, Antwerpen;
2) Het bestuur onderzoekt de aankoop van het pand Lange Beeldekensstraat 167,
Antwerpen

10. RONDVRAAG
10.1 : De voorzitter roept alle lokale groepen op gebruik te maken van hun recht ½ pagina in
Horizon-taal te gebruiken voor promotie van hun werking (aankondigingen, verslagen, enz.)
10.2 : Ella Schrug kondigt een optreden van Georgio Hanslick in Antwerpen aan.
10.3 : Paul Peeraerts lanceert een gunstabonnement op Monato (€ 50,-).
Verslag : Johan Van Eenoo
Brugge, 25.03.2019

