Ontwerpverslag Algemene Vergadering
VZW Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen
Ondernemingsnummer: 412.834.176
Datum: 29 maart 2019 om 20h
Plaats: Zeescoutsbasis Thonetlaan 165 Antwerpen 2050
Het bestuur neemt de drank op zich.

1. AANWEZIGEN:
-

Pieterjan Van Broeckhoven (voorzitter)
Luc Andries (penningmeester)
Marc Vermeulen (secretaris)
Willem Janssens (groepsleider)
Anja Verrijdt (feestcomité)
Bert Janssen
Staf Terlo
Rita Leysens
Sam Van den Bossche
Omer Detienne
Edwin Somers
Heidi Van Grootel
Ronny Paepen
Norbert Matheuwezen
Olivier Durieux
Dennis Merket
Marc Provost
François Hermans
Martine Demoor

Verontschuldigd
- Gert Staes
- Dominique Cant

2. VORIGE VERSLAG:
Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
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3. Leden:
-

Nieuw toegetreden leden
Overleden leden (2)
Ontslagnemende leden

4. Publieke activiteiten van de vriendenkring in 2018:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ontbijt (feestzaal)
Quiz – zaal ‘Why Waai’ (Sint-Andries kerk)
Opening Vaarseizoen – Witte tent
Antwerp 10 Miles – toog basis
Zas Q
Receptie Dar Mlodziezy
Vlootjesdag
Feest van den één – BBQ
Palingfestival – het vooronder (feestzaal)
Overgang Mechelen
Oktoberfest waagnatie
Blarenslag

5. Financieel verslag:
-

De penningmeester presenteert het financieel verslag.
Er wordt een debat gevoerd over een nieuw financieringsconcept waarbij de vriendenkring
verzekerd wordt van een basiswerkingsbedrag, telkens eind december van elk kalenderjaar.
Zit de vriendenkring daarboven, dan wordt het teveel overgeschreven naar de groep. Zit de
vriendenkring eronder, dan zuivert de groep aan.
o Doel van dit concept is om openheid te creëren over de wederzijdse financiën. Dit uit
zich momenteel in een maandelijkse bespreken van een grafiek met een totaal
overzicht van de financiën.
o De groep genereert veel meer inkomsten dan de vriendenkring.
o De groep is de reden van bestaan van de vriendenkring.
o Door het btw-plichtig statuut van de vriendenkring vzw kunnen we btw recupereren,
en dat moeten we wel optimaal benutten.

6. Begroting
De penningmeester presenteert een ontwerp van begroting. Deze wordt aanvaard door de
vergadering.

7. Kwijting aan het bestuur en de commissaris:
De huidige commissaris, Staf Terlo, vraagt om kosten voor de Zeescouts niet mee te laten verdwijnen
op een rekening tussen andere producten voor andere bestemmingen.
Dennis Merket wil het komende jaar commissaris zijn.
De vergadering geeft kwijting aan het bestuur en de commissaris, en keurt de aanstelling van de
nieuwe commissaris goed.
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8. Bestuurders
ONTSLAGNEMEND
- Pieterjan Van Broeckhoven (einde mandaat 2019)
- Dominique Cant (einde mandaat 2020)
NIEUWE KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
- Sam Van den Bossche
- Bert Janssen
Sam en Bert worden unaniem verkozen (voor een 3-jarig mandaat) bij handgeklap.
Volgende bestuursvergadering bepaalt mandaatverdeling.

9. Agenda 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontbijt
Tappen HZS
Opening Vaarseizoen (eetstand) - 14 APR
Receptie Dar Mlodziezy
Antwerp 10 Miles – 28 APR
Feest v/d één – 29 JUN (BBQ op de basis)
Scheldefestival – 6-7-8 SEP
Overgang
Oktoberfest waagnatie
Viering 50 jaar kapel

10.

Verslag groepsleiding

Door Willem Janssens
- Go to 100 wordt toegelicht door Edwin en Sam.
- Opleiding voor leiding (mutualiteiten, …) aandachtspunt voor de groep, niet voor de
vriendenkring. Er bestaat een monitordiploma, maar opleidingen vallen vaak in
schoolvakanties en tijdens kampperiodes. Leiding is al overgeagendeerd.

11.
-

-

Varia

Staf licht de viering 50 jaar kapel toe:
o 18 & 19 oktober 2019
o Optreden koor kathedraal
o Aansluitend receptie
o Groepsmis + inwijding borstbeeld
o Staf en Luc Antheunis zijn karretrekkers.
Groepsaalmoezenier Roose is overleden. Is Rudy automatisch nieuwe? Niet duidelijk.

12.

Slot

De voorzitter sluit de vergadering af, en bedankt alle aanwezigen.
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