Maatschappelijke zetel :
Lebonstraat 116
2440 Geel
014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Notulen Algemene Vergadering 7/12/08
Locatie : zaal Den Haan
Pas 81 , Geel.

Tijdstip : 7 dec 2008
start : 10.10
einde : 12.00

Agenda :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noteren aanwezigen
Moreel verslag
Financieel verslag
ledenlijst, nieuwe leden
kwijting penningmeester
Begroting 2009
Bestuursmandaten
Woord dirigent
PR team - visie
varia

Aanwezigen :
(23)
Alen Marcel
Claes Renilde
Coenen Ludo
Monique Cox
Corten Luc
Dams Martine
Deruytter Rik
Frieda Dils
Engels André
Engelen Geert
Foets Gary
Jillings Douglas
Josée
Luypaers Werner
Maes Marc
Nuyts Claude
Peeters Peter
Peeters Monty
Vannuten Hendrik
Vannuten Eugeen
Vandenbergh Marc
Vanderwerf Aggie
Zdorow Daga

Verontschuldigd maar
vertegenwoordigd via
volmacht :
(6)
Blomme Seppe
Ronald Cuypers
Lenaerts Martin
Peeters Bert
Tobback Koen
Vic Vos

Verontschuldigd :
(6)
Ghijs Domien
Luypaers Iris
Luypaers Peter
Thys Jozef
Wouters Ludwig
Marcel De Kock

Verslag :
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Voorzitter Rik De Ruytter opende om 10.10 en zat vervolgens de Algemene Vergadering voor.
De aanwezigen werden genoteerd alsook degenen die zich hadden verontschuldigd al an niet met
een volmacht voor een collega. Samen leverde dit 23 stemmen op waardoor het vereiste quotum van
19 (= 2/3de van de stemgerechtigde leden) werd bereikt en de Vergadering gemachtigd was om
beslissingen te nemen in materies conform de statuten, ref. art. 18.
Secretaris/penningmeester Eugeen Vannuten (EV) bracht aan de hand van een powerpoint
presentatie een moreel en financieel verslag. De voorbije moeilijke periode werd belicht in een
chronologische terugblik waarbij repetities , vergaderingen , verhuis, secretariaat, Web ontwikkeling
en onderhoud, en concerten de revue passeerden. Er werd ook het fimpje getoond dat door RTV was
opgenomen op het jongste SSS14 maar dat door de meesten nog nooit was gezien. EV zal dit
volgende week samen met 2 andere demo-filpmjes op You Tube zetten zodat geintereseerden dit
thuis kunnen herbekijken. De financiele toestand werd belicht. Alle detail-uitgaven en inkomsten
staan keurig gelijst in een exel-file met referentienummers naar de bewijsstukken voor elke
beweging. Voorafgaand aan de AV , op 23/11, werden de rekeningen op sample basis geverifieerd
door Claude en Martine. Een samenvattend beeld per onderwerp werd getoond met de relatie naar
de begroting van 2008. Een klein positief saldo kon worden genoteerd maar er waren nog uitstaande
rekeningen zoals drankfaktuur JJBC3, SABAM JJBC3 en de traiteurfaktuur voor deze AV waardoor
het jaar-deficiet op 1000 euro wordt geschat. De vergadering gaf unaniem en onder handgeklap de
kwijting van de penningmeester.
Op basis van de financiële cijfers van de voorbije jaren wordt een vernieuwde begroting
gepresenteerd. De groep heeft jaarlijks 3500 euro uitgaven en er zijn minstens 2440 euro
concertinkomsten nodig om dit te compenseren naast de gemeentelijke en provinciale subsidies. Het
belang van een PR-team om betalende concerten aan te brengen wordt hiermede onderstreept. De
samenstelling van dit team bestaat uit voorzitter Rik De Ruytter , echtgenote Frieda Dils en kennis
Guido Peperstraete.
Nieuwe stemgerechtigde leden worden genoteerd : Marc Berghmans (gitaar), Ruth Vandecruys (Sax
alt), Frieda Dils (PR) . Lieze Heunick is nieuw lid (piano) maar wenst niet stemgerechtigd te zijn.
De vergadering noteert ook het verzoek van Domien Ghijs , Jef Thijs en Marcel De Kock , alle leden
van de Raad der Wijzen – zie notulen AV 2006 - om geschrapt te worden van de lijst. Daga Zdorow,
wenst terug opgenomen te worden als stemgerechtigd lid. Muzikant Ludwig Wouters, reeds lange tijd
afwezig, wordt na de vergadering door de secretaris gecontacteerd. Hij wil geschrapt worden als
actief lid maar blijft verder graag op de hoogte. De website kan deze wens het gemak vervullen. Het
ledenbestand zal conform dit besluit worden aangepast en op de website worden gepubliceerd. In
uittreksel 1 worden de 30 stemgerechtigden anno 2009 gelijst . Editienaam 'dec2008' .
Dirigent Doug gaf zijn mening over de jongste concerten waarbij het concours en JJBC wel 2
uitersten waren qua concept. Hij blikte vooruit naar SS15 met Ed Kooyman als gast. Verder krijgen
we wellicht een 5de trompettist bij, een vriend van Ruth. Gary bood een aantal zangnummers aan,
transcripties van de hand van Eddy House, de moeite om door te nemen. De scores worden aan
Doug bezorgd zodat die een selectie kan maken.
De voorzitter meldt ook het verzoek van ondervoorzitter Peter Luypaers om zijn mandaat op te
heffen. Peter blijft evenwel lid van de vereniging en volgt met veel belangstelling wat er beweegt.
Zijn beroepsactiviteiten en het management van dochter Iris beletten hem echter om meer actiever
het mandaat van onderzoorzitter op te nemen. De Algemene Vergadering bevestigt verder de
overige bestuursmandaten en Ludo Coenen wordt onder handgeklap als nieuwe ondervoorzitter
geinstalleerd. De vraag om de vacante bestuursfunctie op te nemen blijft verder onbeantwoord. De
Vergadering hernieuwt het vertrouwen aan de huidige ploeg .
Vervolgens geeft de voorzitter toelichting over de status van het PR-team en wordt ook de teamgeest
van de vereniging besproken. We zouden voortaan op concerten als JJBC ZELF de tap moeten
kunnen organiseren. Dit zou dan moeten kunnen gebeuren door bv. de dames en of kennissen die
een handje willen toesteken. Er schijnt een bereidwilligheid daartoe te bestaan.
De Vergadering debatteert een tijd over het hoe om sponsors aan te brengen. Ideëen van
brochures, dvd’s, CD’s, power point passeren de revue. Er wordt beslist om dit niet in deze
vergadering op te lossen maar een speciale vergadering voor deze topic alleen te organiseren : AP
Frieda (PR).
De Vergadering debatteert ook over de orkestraad : een orkestraad is nuttig en nodig maar hoeft niet
persé op een aparte avond in de week te gebeuren gezien de moeilijkheid om de betrokkenen rond
de tafel te krijgen. Daarom wordt gevraagd om 2 of 3 maal per jaar de repetitie op zondagvoormiddag

•

•

iets vroeger te stoppen zodat aansluitend met alle orkestleden over de muziek in al haar facetten
kan gepraat worden.
Varia: sommige muzikanten opperen dat zij – gezien de saldo-toestand- best het volledige bedrag
van een consumptie op de repetitie willen betalen. Dat ontlast de kas. Vele kleintjes helpen. Renilda
Claes wil komen helpen om de dranken vanuit de café aan te brengen en ook de gelden te regelen
met de cafebazin.
De vergadering sluit om 12.00 waarna de genodigden worden uitgenodigd ter plekke op een
gesmaakte Breugheltafel verzorgd door de firma Verbinnen uit Olen..

voorzitter :

secretaris:

Rik Deruytter

Eugeen Vannuten

7 december 2008

