Maatschappelijke zetel :
Lebonstraat 116
2440 Geel
014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Notulen Algemene Vergadering 9/12/07
Locatie : brasserie De
Klein Hoef, Drijhoek 191 ,
Geel.

Tijdstip : 9 dec 2007
start : 10.30
einde : 12.30

Agenda :
•
•
•
•
•
•
•
•

Noteren aanwezigen
Visie op toekomst,
ledenlijst, nieuwe leden
bestuursmandaten
rekeningen 2007
kwijting penningmeester
begroting 2008,
varia

Aanwezigen :
(19)
Alen Marcel
Vanderwerf Aggie
Claes Renilde
Coenen Ludo
Corten Luc
Ghijs Domien
Deruytter Rik
Jillings Douglas
Luypaers Peter
Engelen Geert
Nuyts Claude
Peeters Peter
Zdorow Daga
Peeters Monty
Vannuten Hendrik
Vannuten Eugeen
Luypaers Iris
Peeters Bert
Dams Martine

Verontschuldigd maar
vertegenwoordigd via
volmacht :
(7)
Blomme Seppe
Thys Jozef
Vic Vos
Maes Marc
Foets Gary
Ronald Cuypers
Luypaers Werner

Verontschuldigd :
(2)
Tobback Koen
Lenaerts Martin

Verslag :
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Voorzitter Rik De Ruytter opende en zat vervolgens de Algemene Vergadering voor.
De aanwezigen werden genoteerd alsook degenen die zich hadden verontschuldigd maar een
volmacht hadden gegeven aan een collega. Samen leverde dit 26 stemmen op waardoor het vereiste
quotum van 18 (= 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.
Voorzitter RdR legde een sterkte – zwakte analyse voor van onze vereniging waarvan, zonder in
detail te treden, hierna de krijtlijnen : de behoeften/prioriteiten zijn uiteraard het bereikte artistiek
niveau te behouden zoniet te versterken (*) , ondersteund door een gezonde financiële basis en
gepaste infrastructuur zodat er ook ruimte is voor een aangename sociale omgeving in de brede zin
van het woord. Naast sterke punten zoals de kwaliteit van de muzikanten zelf, de muzikotheek, het
engagement van de leden, en enkele opportuniteiten zoals relatief weinig concurrentie, een levende
stad Geel, contacten met Vlamo en BJO zijn er ook zwakkere punten zoals de samenstelling van het
bestuur, beperkte financiële middelen, niche muziek , de zondagvoormiddag
met enkele
bedreigingen zoals een dalende vraag voor concerten, veranderende tijdsbesteding van leden ,
verminderen van ondersteunende diensten. Om de toekomst te vrijwaren zal het nodig zijn om
concerten binnen te halen. De idee wordt geformuleerd om het bestuur uit te breiden met een groep
mensen te zoeken uit middens van koophandel, communicatie en media, cultuurcentra en
muziekscholen, bank(en) om alzo een netwerk te bouwen van mensen die , met de link naar onze
vereniging, op het juiste moment en plaats in ons voordeel kunnen praten en zo concerten kunnen
aanbrengen maar eveneens om nieuwe, geïnteresseerde en beloftevolle (jonge) muzikanten aan te
trekken . Tegelijkertijd blijft een dagelijks bestuur werkzaam die zorgt voor de dagelijkse leiding om
kortweg te zorgen dat er goed en aangenaam gerepeteerd en geconcerteerd kan worden. (*) Het
begrip orkestraad wordt geïntroduceerd met de bedoeling een structuur te hebben waardoor het
ganse orkest via enkele afgevaardigden o.l.v. de dirigent een artistieke visie kan ontwikkelen ( i.v.m.
opzet
eigen
organisaties,
de
programma’s,
aankoop
stukken
enz)
.
Timing : tegen mid 2008 een nieuwe bijzondere algemene vergadering beleggen waarop een
werkbaar aantal visionaire mensen kan worden voorgesteld. Voorlopig zijn er weinig concrete namen
maar eenieder wordt uitgenodigd om zulke mensen aan te brengen bij voorzitter en/of
ondervoorzitter. Peter Luypaers zal de impact op de statuten bekijken en een aangepaste versie
voorbereiden.
De vergadering debatteerde even op deze thema’s waarbij ook de idee werd genoteerd om te
werken aan een lange lijst van ereleden die uit overtuiging en/of sympathie met een relatief klein
bedrag onze vereniging wel belangeloos willen steunen als alternatief van die ene zeldzame sponsor
die met één groot bedrag zou kunnen steunen.
De ledenlijst werd door de Vergadering gescreend. We noteren het ontslag van Marcel De Kock en
Vincent Dierckx die we automatisch bij de ereleden catalogeren (zie afspraak vorige AV). We
betreuren de beslissing van Marcel en gaan hem vragen toch in de Raad der Wijzen te willen
‘zetelen’. Ook André Engels wordt hierin opgenomen. We zijn verheugd met de aanwinst van
Martine Dams die kort na vorige Algemene Vergadering de groep vervoegde. Het ledenbestand zal
conform dit besluit worden aangepast en op de website worden gepubliceerd. In uittreksel 1 worden
de 28 stemgerechtigden anno 2008 gelijst . Editienaam 'dec2007' .
Bij afwezigheid van ontslagnemende en verontschuldigde penningmeester worden de rekeningen
van 2007 overlopen en toegelicht door de secretaris en door de ganse vergadering goedgekeurd. De
aankoop van een portable wordt bepleit en goedgekeurd. De (voorlopig) onevenwichtige (vanwege
het gebrek aan concert vooruitzichten) begroting wordt goedgekeurd op voorwaarde dat alsnog een
break-even wordt gerealiseerd door concerten. Een voorstel om jaarlijks één of twee verificateurs uit
de groep aan te stellen die dan, zoals gebruikelijk in vzw’s, na kennis genomen te hebben van de
nodige details, de rekening kunnen goedkeuren. De verwachte transparantie is er vandaag ook maar
de verificatie gebeurt niet zo formeel.
De Algemene Vergadering bevestigt de bestuursmandaten en hernieuwt het vertrouwen aan de
huidige ploeg waarbij niet verder dan mid 2008 gekeken in afwachting van de visionaire
bestuursverruiming.
Varia: in Elsum zou een pand (vroegere Techno en wasserette) vrij staan. Kan dit dienen als
toekomstig lokaal? Een eerste reactie hierop was eerder negatief.
De vergadering sluit om 12.30 waarna de genodigden worden uitgenodigd ter plekke op een
gesmaakte lunch.

voorzitter :

secretaris:

Rik Deruytter

Eugeen Vannuten

9 december 2007

