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Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 maart 2021
Aanwezigheden

Marc Vermeulen (voorzitter)
Luc Andries (penningmeester)
Sam Van den Bossche (secretaris)
Bert Janssen (bestuurslid)
Willem Janssens (groep)
Bram Vermeulen ( groep/vriendenkring)
Heidi (feestcomité)
Karl (ouders)
Dominique Cant ( oud scout )
Dominique Demeulder ( ouders )
Gert Staes ( oud scout )
Dennis Merket (commissaris)
Verontschuldigd

Omer Detienne

1. Verslag vorig jaar
Geen vragen geen opmerkingen
Verslag goedgekeurd
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2. Ontslagnemende Leden



Niemand overleden
Ontslagnemend
o Edwin Somers
o Raf Rensonnet

3. Nieuwe kandidaat bestuursleden
Geen nieuwe kandidaten

4. Jaaroverzicht 2020
26/01 Ontbijt
28/02 Algemene vergadering vereniging
04/09 Algemene vergadering één
04/10 Overgang

5. Vertegenwoordigers



Vereniging
o Marc ( secretaris )
o Luc
Pier
o Bert ( secretaris )
o Sam ( webmaster )

Vraag van Karl: kort verslag over activiteiten Pier & Vereniging van het afgelopen
jaar.
Geen verhuur in het laatste jaar omwille van covid met een zeer slecht jaar als gevolg.
Heel veel interesse voor 2de deel van 2021 en 2022
Er is een nieuwe conciërge op de basis
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6. Materiaaloverzicht
Het materiaaloverzicht wordt aan de hand van de website voorgesteld.

7. Jaarrekening 2020
Luc andries presenteert het financiële verslag van 2020

7.1 Verslag van de commissaris
De commissaris verklaart de rekeningen onderzocht te hebben en geen
onregelmatigheden vastgesteld te hebben,

7.2 Goedkeuring jaarrekening
Voorstelling door Luc Andries

7.3 Herbenoeming commissaris
Geen nieuwe kandidaten, Dennis Merket blijft benoemt als commissaris
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8. Verslag door de groepsleiding
Door de Corona maatregelen van het afgelopen jaar is iedereen creatief uit de hoek
moeten komen om scouts vergaderingen te organiseren.
Dat is met veel enthousiasme onthaalt.
In 2021 al veel instroom in de jongere leeftijdsgroepen bij de oudere groepen is dit
andersom omdat er een bepaalde motivatie wegvalt.
Leiding en leden kijken uit naar het groepskamp deze zomer
Dit gaat plaatsvinden in Frankrijk op 150 km van de grens met als thema Asterix en
Obelix

9. Nalatenschap
Marc Vermeulen ligt de status toe:
Heel het dossier is afgerond ondertussen en alle betrokken partijen hebben hun deel
ontvangen.

10.

Goedkeuring Begroting 2021

Luc Andries stelt de begroting voor 2021 voor. De vergadering keurt goed bij
stemming
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11.
Goederen en personenvervoer van en naar het
groepskamp
Omdat 2020 en 2021 financieel geen makkelijke jaren waren voor de groep stellen we
vanuit het bestuur van de vriendenkring voor om financieel een tandje bij te steken
door het vervoer van de leden en het materiaal te bekostigen.
Dit is uitvoerig besproken met de aanwezigen om uiteindelijk tot onderstaand voorstel
te komen waarover gestemd kon worden.
De vriendenkring mag éénmalig het personen- en goederenvervoer voor het
groepskamp van 2021 op zich nemen, onder voorbehoud van het maximum
uitputten van alle andere mogelijke gekende mogelijkheden, en met een
maximum van € 3000,00.
De algemene vergadering geeft het bestuursorgaan een mandaat om
hierover finaal te beslissen.

Bedankt voor jullie aanwezigheid op deze speciale editie.
Verslag door
Sam Van den Bossche
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