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VERTIKALE

DECEMBRO 2007

Jen nova vertikale.
Ne aperis vertikale en preskaŭ du jaroj, sed nia movado certe ne dormis.
Okazis kelkaj positivaj aferoj kaj pojektoj, kiel Taal en Cultuur, la kreskantaj PSKKoj de Fleja, la centjariĝo de la Antverpena klubo, kaj interrete Esperanto rapide
kreskas, multe pli ol multaj homoj pensas. Espereble, tiu evoluo ne haltos.
Praktike, aperas en tiu ĉi Vertikale la dokumentoj ĝis la ĝenerala kunveno de februaro
2007. La raporto de la septembra kunveno kaj la laborplano '08 venos en la sekvonta
Vertikale, kiu aperos baldaux. Dokumentoj jam troviĝas en la retejo
www.wikihost.org/wikis/esperanto/wiki/start
Korajn salutojn,
Kevin De Laet
sekretario

KOLOFONO
La Oficejo

Vertikale

La oficejo de FEL troviĝas en
Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen.
Ĝi estas malfermita por la publiko
ĉiun labortagon
inter la 9a kaj la 12a30
kaj inter la 13a30 kaj la 17a30.
Vizintoj bonvolu tamen anticipe
interkonsenti pri rendevuo.
Telefono(ofichoroj): 03/ 234 34 00
Telekopio (tagnokte): 03 / 233 54 33
E posxto: fel(at)esperanto.be
Interreto: www.esperanto.be

Periodaĵo por la geaktivuloj de FEL.
Abonoj ĉe FEL.
La ĝenerala respondeco de la revuo
restas ĉe la redaktoro, la aŭtoroj mem
respondecas pri siaj propraj artikoloj
aŭ raportoj, kaj la enhavo de ili ne
devas kongrui kun la opinio de la
redaktoro.
Korespondadreso: Vertikale, Kevin
De Laet (kevin.de.laet(at)telenet.be),
Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen.
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Verslag Algemene Vergadering
18 februari 2006
(Kessel-Lo)
Aanwezigen: Jean-Pierre Allewaert, Bert Boon, Frans Croon, Marc Cuffez, Bart
Demeyere, Wim De Smet, Lucien De Sutter, Ivo Durwael, Agnes Geelen, Gerd
Jacques, Ingrid Lievens, Katja Lödör, Carsten Mischke, Yves Nevelsteen, Paul
Peeraerts, Eddy Raats, Roland Rotsaert, Henri Schutters, Eddy Vandenbosch, Walter
Van den Kieboom, Lode Van de Velde,Flory Witdoeckt.
Verontschuldigd: Rob Ebenau, Iwona Kocieba, Remy Sproelants
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de Algemene Vergadering van 11 september 2005 wordt unaniem
goedgekeurd.
2. Moreel Verslag 2005
De secretaris leest het verslag voor en noteert enkele correcties. Het verslag wordt
unaniem goedgekeurd.
3. Financieel Verslag 2005
Paul Peeraerts stelt het verslag voor en geeft toelichting. Het verslag wordt unaniem
goedgekeurd.
Flory leest een brief van Grégoire Maertens voor, waarin hij een oproep doet om
giften te verzamelen voor de VEB, dé voortrekker van Esperanto in Vlaanderen, maar
ook belangrijk op internationaal vlak met het tijdschrift Monato en de boekendienst.
Grégoire beloofde zelf € 100 te schenken voor alle 10 personen die een gift van
minstens € 20 doen.
4. Verkiezing Effectieve Leden
- Antwerpen: Eddy Van den Bosch, Ivo Durwael, Agnes Geelen, Eddy Raats
- Brugge: Johan Van Eenoo
- Gent: Katja Lödör
- Hasselt: Marcel Aerts
- Jongeren (FLEJA): Yves Nevelsteen
- Kalmthout: Wim De Smet
- Kortrijk: Jean-Pierre Allewaert
- Leuven: Frans Croon, Helena Van der Steen
- Londerzeel: Frederik Van den Brande
- Limburg: Henri Schutters
- Oostende: Flory Witdoeckt
- Turnhout: Dan Van Herpe
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Ambtshalve benoemd zijn:
Geassocieerde leden:

- Paul Peeraerts: directeur Esperantocentrum
- Kevin De Laet: redacteur Vertikale
- Lode Van de Velde: redacteur Horizontaal
- BEFA: Lucien De Sutter
- Skoltoj : Bert Boon

Worden gecoöpteerd:
Remy Sproelants, Walter Van den Kieboom, Rob Ebenau, Carsten Mischke en Bart
Demeyere.
De leden worden unaniem aanvaard.
5. Verkiezing Raad van Bestuur
Wim verklaart dat hij niet akkoord is met een dubbele invulling van het ambt
ondervoorzitter.
Yves Nevelsteen, Carsten Mischke en Bart Demeyere zijn kandidaat voor het bestuur
en stellen hun visie voor aan de Algemene Vergadering. De nieuwe Raad van Bestuur
wordt aanvaard met één tegenstem en geen onthoudingen.
De leden van de Raad van Bestuur worden dan:
- Voorzitter: Ivo Durwael
- Andere bestuursleden: Lode Van de Velde, Flory Witdoeckt, Frans Croon, Remy
Sproelants, Rob Ebenau, Jean-Pierre Allewaert, Walter Van den Kieboom, Yves
Nevelsteen, Carsten Mischke, Bart Demeyere
6. Voorstel voor nieuwe namen voor de Plaatselijke afdelingen.
Ivo stelt dat tegenwoordig voornamelijk folkloristische verenigingen nog namen
hebben als 'De Notelaar' e.d., maar dat andere verenigingen meer en meer functionele
namen kiezen. De Plaatselijke Afdelingen van de VEB behouden echter nog steeds
hun namen zoals 'La Konkordo', 'La Konko', e.d. Om niet over te komen als
vereniging die zich bezig houdt met iets dat van vroeger is (zoals folklore), stelt Ivo
voor om, zoals de groep Esperanto-Antwerpen dat doet, eenvormig de volgende
formulering te gebruiken: Esperanto-plaatsnaam of naam van het activiteitsgebied.
Bv. Esperanto-Limburg, Esperanto-Gent, Esperanto-Noord-Brabant enz.
Om te voorkomen dat bvb. legaten op oude naam van een plaatselijke afdeling niet
toegekend kunnen worden, zal deze naamsverandering enkel voor het contact met het
publiek gebruikt worden, eventueel met volgende formulering: Esperanto-Gent "La
Progreso".
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(Roland is van mening dat dit juridisch geen gezonde situatie is. Doch, naar verluidt
zou bvb. de Vlaamse Vervoermaatschappij, die zich 'De Lijn' noemt, deze laatste
naam ook niet als officiële naam hebben. Dus waarschijnlijk zijn er geen nadelige
consequenties te vrezen.)
Na stemming wordt beslist dat dit voorstel als "advies" aan de Plaatselijke Afdelingen
gegeven wordt en niet als "beslissing van de Algemene Vergadering".
7. Toekomst van FEL: opvolging
Ivo evalueert de staat van het werkplan 2006 dat opgesteld werd tijdens de Algemene
Vergadering van 11 september 2005.
Aan de meeste actiepunten werd behoorlijk gewerkt en dit uit zich ook in
verschillende resultaten:
er werden 2 nieuwe infofolders ontworpen + affiches
de Cd-rom 'Uitgebreide Basiscursus Esperanto' ligt in de FNAC te Gent
de webstek is vernieuwd: heeft een veel moderner uitzicht
André Staes werkt aan een enquête om een profiel van het beste doelpubliek te vinden
opzoekingbibliotheek werd nagekeken en bijgewerkt
het Fonds Cesar Van Biervliet heeft een nieuw elan
er werd een rondreis georganiseerd met als bestemming UK-Lithouwen; er is geen
reis gepland in 2006, tenzij dat een kandidaat organisator zich aanmeldt
boeken van bekende auteurs uitgeven: de nieuwe vrijwilliger Petro is hier zeer goed
mee bezig en dit zal kortelings zijn vruchten afwerpen
er werd extra reclame gemaakt voor de internet-boekenwinkel
het aantal monato-abonnees is gestegen tot 1656
er werden contacten gemaakt met Afrika om artikels voor MONATO te werven.
Agnes roept de aanwezigen op om bekenden in andere werelddelen aan te spreken;
een goede manier voor mensen uit minder kapitaalkrachtige landen om een gratis
abonnement te verkrijgen.
nieuw drukwerk werd aangetrokken
op het tijdschrift Horizontaal kon niet bespaard worden door het dunner te maken
(zelfde portokosten), dus werd de mogelijkheid geboden aan de lezers om het enkel
nog elektronisch te lezen en meerdere leden zijn al op het voorstel ingegaan. Yves
merkt op dat ook JEN (mits paswoord) elektronisch ter beschikking staat voor leden.
Voor horizontaal wordt niet met een paswoord gewerkt, omdat het ook voor alle
geïnteresseerden (breed publiek) beschikbaar moet zijn.
Verder:
Roland had als voorstel om bvb. gedurende 1 jaar gratis reclame in MONATO te laten
verschijnen om zo reclame te werven. (Na één jaar moet er betaald worden; dat kan
anderen aanzetten om ook reclame te plaatsen). Flory merkt op dat voor handelaars
Horizontaal meer de moeite loont, omdat die niet buiten België verkopen.
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Het centrum krijgt nog steeds heel weinig deelnemerslijsten binnen van
bijeenkomsten, terwijl dit eigenlijk een kleine moeite is en meerdere potentiële
MONATO-abonnees kan inhouden.
Voor de aanwezigheid van het Universeel Congres in Italië wordt een oproep gedaan
voor vrijwilligers om voor een halve dag de bemanning van de stand van de VEB
voor zich te nemen, zodat de vaste medewerkers die hun reis en deelname tenslotte
zelf betalen, toch ook van het congres kunnen genieten. Ivo gaat zelf niet mee, maar
wil wel coördineren. Carsten, Katja en Flory hebben zich al bereid verklaard mee te
werken. Anderen gelieve contact op te nemen met Ivo.
De laatste kaarten voor het sponsorproject 'Community Week' worden tijdens de
vergadering uitgedeeld.
Cd-rom drukpers: de investering is te groot in vergelijking met het risico, dus er wordt
veiligheidshalve afgezien van het idee.
Servo: Ivo stuurt wekelijks een mededeling aan de pers, zowel regionale als algemene
pers, maar reacties bleven totnogtoe uit. (Het is reeds in een 5-tal regionale bladen
verschenen (ik weet maar van 2 in Turnhout). .) Toch is het idee op zich zeker
waardevol en blijven we hiermee doorgaan.
Eddy Raats stelt voor om verder gebruik te maken van gratis webstekken, zoals ook
de veilingsites kapaza, yezzz (en ebay). Verder merkt hij op dat hij zelf ook met
Esperanto begonnen is naar aanleiding van een betaalde reclame.
Subsidies: Lode heeft een subsidieerbaar project klaar, maar zoekt nog een
medewerker voor de realisatie van het project. Geïnteresseerden wordt verzocht
contact op te nemen.
8. Varia
1. Wim is niet tevreden over de inhoud van horizontaal en wil het voorstel tot
samenwerking met de Nederlandse Esperanto Vereniging nog eens opperen en
Horizontaal om te vormen tot een ledenblad in het Esperanto. Het VEB-bestuur
belooft dit te bespreken.
2. Flory heeft dankzij een investering op eigen risico een rente verkregen, die ze aan
FEL schenkt en nodigt geïnteresseerden uit om haar te contacteren voor meer uitleg.

Lode Van de Velde,
secretaris
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financa raporto 2005
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Verslag Algemene Vergadering
17 september 2006
Aanwezige effectieve leden: Frans Croon, Petro De Smedt, Wim De Smet, Ivo
Durwael, Agnes Geelen, Gerd Jacques, Katja Lödör, Yves Nevelsteen, Paul Peeraerts,
Roland Rotsaert, Henri Schutters, Walter Vanden Kieboom, Lode Van de Velde, Flory
Witdoeckt
Verontschuldigd: Jean-Pierre Allewaert, Bart Demeyere, Jan Doumen, Rob Ebenau,
Eddy Raats, Remy Sproelants
1. Werkplan 2007
Lode Van de Velde stelt het werkplan voor en geeft toelichting. Het wordt aanvaard
met 1 onthouding.
2. Budget 2007
Ivo Durwael stelt het budget voor.
Roland Rotsaert vraagt naar de mogelijkheid om belastingattesten te mogen
uitschrijven. Ivo legt uit dat we hopen via het project Taal en Cultuur een zogenaamde
kleine erkenning te krijgen, wat o.a. vereist is om attesten te mogen maken.
Er werden geen grote investeringen gebudgetteerd omdat daar eerst een financiële
reserve voor moet zijn. Toch zijn herstellingen en verfraaiïngswerken noodzakelijk en
is het fonds Jules Verstraeten niet toereikend. In afwachting worden enkel de
dringendste werken uitgevoerd. De ramen aan de voorkant werden al door
vrijwilligers opgeknapt.
Het budget wordt unaniem goedgekeurd.
3. Taal en Cultuur
Lode schetst kort het project dat in oktober van start gaat opnieuw en legt uit dat het
om een proefproject gaat, dat hopelijk herhaald kan worden.
4. Andere projecten
Lode stelt het "pedagogisch project" voor: het zou goed zijn mocht er een lespakket
over taalproblematiek en Esperanto gemaakt worden voor leerlingen van de 2e en 3e
graad. Bekendmaking kan dan gebeuren via het tijdschrift "Klasse". Voor de
uitwerking hiervan zijn (oud)leerkrachten uiteraard in de eerste plaats geschikt. Er
wordt voorgesteld dat de groep van Gent, die ook vroeger al dergelijke lespakketten
uitwerkte, dit project tracht te realiseren, samen met bijvoorbeeld Bert Boon e.a. Het
resultaat zal dan ook meteen kunnen dienen voor de Vlaamse Onderwijsdagen, waar
de groep van Gent aan zal deelnemen. De groep Gent neemt het voorstel aan.
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5. Toekomstig bestuur
Lode schetst zijn visie over het toekomstige (kern)bestuur en doet een rondvraag naar
wie welke functies binnen en/of naast het bestuur wil invullen. Belangrijk hierbij is
dat zowel de huidige Voorzitter als de Penningmeester zich niet herkiesbaar stellen in
februari 2007.
5.a. Kandidaten voor bestuursfuncties:
- voorzitter: - vice-voorzitter: Flory Witdoeckt (Frans Croon)
- secretaris: Lode Van de Velde (Yves Nevelsteen)
- penningmeester: - bestuurslid: Walter Vanden Kieboom
(Ivo Durwael en Marc VandenBempt functioneren buiten het bestuur als raadgevers.)
5.b. Verantwoordelijken
- Imago en PR: Henri Schutters
- Jongeren: Carsten Mischke
- Internet: Bart Demeyere
- Groepenwerking: Heidi Goes
- Grafisch centrum: /
- Subsidies: /
- Internationale relaties: /
- Onderwijs/vorming: Iwona Kocieba
- Vrijwilligers: /
Opmerking: vrijwilligers die reeds actief zijn, kunnen dan samenwerken naast de
zogenaamde verantwoordelijken. Bvb. Anita Scheenaerts die zich bezig houdt met de
Nederlandstalige webpagina's, Roland ivm verzekeringen enz.
6. Varia
6.1. Cursistendag
In het voorjaar 2007 zal een opendeurdag voor de (ex-)cursisten georganiseerd
worden, zodat ze kennis kunnen maken met de beweging, met het Esperantohuis te
Antwerpen, de boekwinkel enz. Zo kunnen we ook de contacten met de oud-cursisten
onderhouden; er is namelijk niet overal een vervolgcursus.
Lode zal vragen of de lesgevers van de officiële cursus te Antwerpen de opendeurdag
mee willen organiseren. Yves zal de Vlaamse (Belgische) leerlingen van de website
"lernu.net" uitnodigen voor de opendeurdag.
6.2. Universeel Congres 2007 in Japan
Lode polst wie er allemaal naar het Congres zullen gaan en vraagt of er interesse is in
een reisbegeleiding vooraf onder de vorm van een taalinitiatie, meer uitleg over de
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Cultuur enz. Er zijn enkele geïnteresseerden en er wordt voorgesteld deze vraag in
Horizontaal te zetten.
6.3. Gadgets
Bijna alle T-shirts, stickers e.d. zijn uitverkocht. Frieda (van de Antwerpse groep) en
de broer van Rob werken voor een dergelijk bedrijf en Carsten is reeds bezig met het
laten maken van postkaarten. Gerd Jacques zal aan hen alledrie vragen om enkele
voorstellen uit te werken en deze voor te stellen via de nieuwsbrief [kluboj], waarop
de clubverantwoordelijken dan kunnen reageren.
6.4. Werelddag Esperanto
Jan Doumen had via Henri het idee voorgesteld om een Werelddag van Esperanto te
'vieren'. Nu is 15 december sowieso de Zamenhofdag en UEA heeft al enkele jaren de
'Ago-Tago' georganiseerd maar is ermee gestopt wegens te weinig navolging.
Besluit: een "Dag van het Esperanto" heeft pas zin als er ook activiteiten
georganiseerd worden. Pas dan kan de pers gecontacteerd worden met een bericht als
'ter gelegenheid van de Esperantodag organiseren we....'.
6.5. Vrijwilligers
Bij andere verenigingen zoals bvb Greenpeace zijn veel vrijwilligers werkzaam, die
telkens een opleiding krijgen, wat bij ons in mindere mate gebeurt of niet uitgebreid
genoeg.
De toekomstige verantwoordelijke voor vrijwilligers kan hier rond werken enerzijds,
en er zal ook gewerkt worden aan een elektronische versie van het handboek voor
actieve medewerkers.
6.6. EEU
Flory en Walter spreken over de werking van EEU. Eén van hun ondervindingen is
het inzicht dat erkenning van het Esperanto in Europa onwaarschijnlijk is aangezien
het geen officiële taal van één van de lidstaten is. Beter is om door middel van de
werking en de activiteiten aan te tonen dat het Esperanto een valabele oplossing is
voor het Europese taalprobleem. Pas dan zal men van Europa uit misschien zelf om
onze hulp komen vragen.
Lode Van de Velde,
Secretaris.
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Werkplan 2007
(goedgekeurd door de Algemene Vergadering van september 2006)
A. Inleiding
Met de Algemene Vergadering van 2007 zal het bestuur en de vrijwilligerswerking
van de Vlaamse Esperantobond lichtjes geherstructureerd worden, met het oog op een
meer efficiënte werking. In plaats van eerst een groot bestuur te (her)kiezen en dan de
verschillende taken te verdelen, zal er met een klein bestuur gewerkt worden voor de
gewone bestuurszaken en met hiernaast een groep afgevaardigden (Comité) die elk op
een specifiek gebied gaan werken: publiciteit, internet, landelijke werking,
vrijwilligers, vorming, enzovoort. Voor deze verschillende gebieden gaan we dan
trachten afgevaardigden te vinden, die dat bepaald onderdeel willen coördineren,
samen met (de) vrijwilliger(s) die reeds op dat bepaald gebied actief zijn en eventuele
nieuwe vrijwilligers.
B. Werking
1. Imago en Public Relations
 Bestaand infomateriaal zo veel mogelijk gebruiken en verspreiden op infobeurzen en
–stands en via journalisten
 Het infomateriaal en de webstek regelmatig actualiseren
 Uitgave van het tijdschrift Horizontaal verder zetten en zo mogelijk meer
verspreiden (bibliotheken, culturele centra, specifieke organisaties?)
2. Vrijwilligerswerking
 Aanstellen van een coördinator voor het vrijwilligerswerk
 Vrijwilligers vormen en nieuwe vrijwilligers aantrekken
 Fonds Van Biervliet onderhouden en openstellen voor opzoekingswerk (RR, JP, DB)
3. Vorming
 Een studiedag over IKZ voor clubs organiseren
 Tweedaagse Conversatiemarathon en Esperantocursussen op verschillende niveau’s
inrichten (ID en LV)
 Cursussen in het kader van andere organisaties (Turnhout, Peer) behouden
4. Diensten
 Rondreizen voor buitenlandse gasten organiseren (JP)
 4 à 5 boeken uitgeven van bekende auteurs (ED, LV, PDS)
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 Persoonlijke relaties aanwenden om bekende auteurs bij FEL te laten uitgeven
(PDS)
 Vragen voor kosteloze advertenties voor FEL-boeken in tijdschriften en websites
 Reclamecampagnes voor nieuwe uitgaven uitwerken (Julia)
 Campagnes om nieuwe klanten te werven opzetten
 Een catalogus van eigen uitgaven maken (ED)
 De internet-boekwinkel onderhouden en bekendmaken (PP)
 Het aantal Monato-abonnees laten stijgen met 100 door het mobiliseren van alle
actieve leden en door activiteiten van het Esperantocentrum voor nieuwe
werfcampagnes (PP, AG, ID, RE)
 Campagne voor ex-abonnees opzetten
 Annonces werven dmv. persoonlijke relaties van leden (RE)
 De bekendheid van Monato laten stijgen door beroep te doen op de goodwill van
redacteurs Esperanto-tijdschriften en organisators van Esperanto-ontmoetingen (ID)
 Een breder spectrum van interesses behandelen (RR, LV), en grote artikels opstellen
voor Monato (RR)
 Nieuwe redacteurs uit andere werelddelen aantrekken (AG, LV)
 La Jaro uitgeven (ED)
 Enigmo 2x per jaar laten verschijnen (LV)
 Het nieuwe woordenboek Esperanto-Nederlands gans het jaar door promoten (LV)
 Nieuwe klanten zoeken voor grafisch werk door beroep te doen op relaties van de
leden
 Conversatiemarathons en taalcursussen inrichten (ID, LV,IK)
 Reizen naar Esperanto-bijeenkomsten organiseren
5. Subsidies
 Systematisch de mogelijkheden van fondsen onderzoeken (IDC + LVDV)
 Monato-abonnementenwerving opdrijven (ID)
 Sponsoring in het kader van Community-Week (ID+LV)
 Soupers organiseren, eventueel met tombola (via LG)
 Diverse subsidie-mogelijkheden onderzoeken (LV+RS)
 Cd's en CD-rom's, bijvoorbeeld over het Universeel Kongres uitbrengen (PP+RE)
 Investeren in een professioneel CD-druksysteem (PP+RE)
 Het tijdschrift Horizontaal soberder houden: meer clubgericht (LV+RS)
C. Project "Taal en Cultuur" : -voordrachtenreeks (olv LV)
In oktober 2006 gaat de voordrachtenreeks rond Taal en Cultuur van start. Bij succes
zal deze reeks herhaald worden, hetzij in Antwerpen, hetzij in Leuven of Gent.
Het basisidee hierbij is, dat we wekelijks een ander volk/land/cultuur behandelen, met
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telkens een voordracht over de cultuur en een kennismakingsles over de taal.
De bedoeling is om het brede publiek kennis te laten maken met 'vreemde' culturen én
eventuele vooroordelen recht te zetten, met het oog op internationale
verdraagzaamheid en in het kader van 'levenslang leren'.
Antwerpen, 17 september 2006.

Ivo Durwael,
voorzitter

Lode Van de Velde,
secretaris
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Verslag Algemene Vergadering
24 februari 2007
Aanwezigen:
Jean-Pierre Allewaert, Frans Croon, Kevin De Laet, Stella De Weerd, Jan Doumen,
Ivo Durwael, Rob Ebenau, Heidi Goes, Gerd Jacques, Ingrid Lievens, Katja Lödör,
Eddy Raats, Roland Rotsaert, Henri Schutters, Mireille Storms, Helena Vandersteen,
Lode Van de Velde, Johan Van Eenoo, Flory Witdoeckt.
Verontschuldigd:
Bart Demeyere, Yves Nevelsteen, Paul Peeraerts, Walter Vandenkieboom, Agnes
Geelen.
1. Moreel Verslag 2006
De secretaris leest het verslag voor en noteert enkele correcties. Het verslag wordt
unaniem goedgekeurd.
2. Financieel Verslag 2006
Gerd Jaques geeft toelichting bij het financieel verslag.
Roland stelt voor beschikbaar geld te investeren in renovatie van het huis.
Wat Monato betreft wordt gevraagd of de gehoopte stijging van abonnees bereikt
werd. Zoals elk jaar hadden we ongeveer 300 abonnees minder, maar we hadden er
ongeveer 500 meer dan in 2005. Dus toch een netto-stijging van 200 abonnees. Niet
voldoende om de weggevallen subsidie te vervangen, maar toch een bevredigend
resultaat.
Roland beklemtoont nog eens het belang van reclame-advertenties voor Monato
(alsook horizontaal); net zoals dit voor andere tijdschriften een belangrijke bron van
inkomsten is. De VEB heeft nauwelijks tot geen reclame-inkomsten.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Verkiezing Effectieve Leden
ANTWERPEN: Eddy Van den Bosch, Agnes Geelen, Eddy Raats.
BRUGGE: Johan Van Eenoo.
GENT: Katja Lödör
JONGEREN (FLEJA):Yves Nevelsteen
KALMTHOUT: Wim De Smet
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KORTRIJK - ROESELARE - TIELT: Jean-Pierre Allewaert
LEUVEN: Frans Croon, Helena Van der Steen
LONDERZEEL: Frederik Van den Brande
LIMBURG: Henri Schutters
OOSTENDE: Flory Witdoeckt
TIENEN: Bert Boon
TURNHOUT: Dan Van Herpe
FERVOJISTOJ (BEFA): Lucien De Sutter
Ambtshalve benoemd zijn:
- Paul Peeraerts (Directeur Esperantocentrum)
- Kevin De Laet (Redacteur Vertikale)
- Lode Van de Velde (Redacteur Horizontaal)
Worden gecoöpteerd:
Walter Van den Kieboom, Heidi Goes, Bart Demeyere, Rob Ebenau, Ivo Durwael, Jan
Doumen.
De leden worden unaniem aanvaard.
4. Verkiezing Raad van Bestuur
In de Raad van Bestuur treden Remy Sproelants, Frans Croon, Rob Ebenau, Carsten
Mischke en Jean-Pierre Allewaert af.
Ivo Durwael leidt de verkiezing van het nieuwe bestuur. Lode Van de Velde wordt
verkozen tot voorzitter. Verder worden ook Helena Vandersteen en Kevin De Laet
verkozen tot de Raad van Bestuur. Deze nieuwe leden worden ook unaniem aanvaard.
De leden van de Raad van Bestuur verdelen de functies als volgt:
Voorzitter: Lode Van de Velde
Ondervoorzitter: Flory Witdoeckt
Secretaris: Kevin De Laet
Penningmeester: Helena Vandersteen
Bestuurslid: Walter Vandenkieboom
Bestuurslid: Bart Demeyere
Bestuurslid: Yves Nevelsteen
Ivo Durwael wordt met een kleine verrassing bedankt voor de vele jaren actieve
dienst in de vereniging. Het bestuur wenst hem nog veel plezier toe in de
Esperantowereld, waar hij zelf actief toe bijgedragen heeft.
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5. Toekomst van de Vlaamse Esperantobond.
Lode Van de Velde doet volgende 2 oproepen:
- De VEB is het gewoon om publicaties en boeken te maken in kleine oplage (bvb
300 exemplaren), waar de meeste drukkerijen zelfs niet aan denken: zij beginnen pas
met enkele duizenden exemplaren. Nu de elektronische druk nog relatief duur is,
kunnen we via contacten met de leden drukwerk in kleine oplagen verzorgen voor bvb
andere verenigingen of voor mensen die zelf een boek willen uitgeven in beperkte
oplage.
- In 2008 wordt een internationale bijeenkomst gepland ergens in de Provincie
Antwerpen. Aan de afdelingen wordt gevraagd of ze een toeristische uitstap naar hun
stad/gemeente zouden willen verzorgen in het Esperanto.
Lode Van de Velde,
secretaris
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De Vlaamse Esperantobond
nodigt haar leden uit op de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
23 februari 2008, om 10 uur
In de voormiddag van het SIA-feest/talenfestival
Cultureel centrum Romaanse Poort
Brusselsestraat 63

3000 LEUVEN

AGENDA
- Moreel verslag 2007
- Financieel verslag 2007
- Toekomst VEB
- Varia
Tot nog toe werden geen aftredingen en wijzigingen gemeld in het
bestuur dus wordt er geen nieuw bestuur verkozen.

La Flandra Esperanto Ligo
deziras al ĉiu
feliĉan jaron
2008!
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