
 

Maatschappelijke zetel : 

Lebonstraat 116  
2440 Geel 

014/58.30.44 Fortis : 001-1891671-53 
 

Notulen Algemene Vergadering 10/12/06 
Locatie : brasserie De 
Klein Hoef, Drijhoek 191 , 
Geel. 
 

 
Tijdstip : 10 dec 2006  

start : 10.30  
einde : 12.25 

  

Agenda : 

• Noteren aanwezigen 
• statuutwijzigingen,  
• ledenlijst, nieuwe leden 
• bestuursmandaten 
• rekeningen 2006 
• kwijting penningmeester 
• begroting 2006, 
• toekomst 
• varia  

Aanwezigen :  

(20) 
Alen Marcel 

Vanderwerf Aggie 
Claes Renilde 
Coenen Ludo 
Corten Luc 

Ghijs Domien 
Deruytter Rik 

Jillings Douglas 
Luypaers Peter 

Luypaers Werner 
Nuyts Claude 
Peeters Peter 
Zdorow Daga  
Peeters Monty 

Van Doninck Julien 
Vannuten Hendrik 
Vannuten Eugeen 
Wouters Ludwig 

Cuinen Willy 
Ronald Cuypers 

 Verontschuldigd 
maar 

vertegenwoordigd via 
volmacht : 

(14) 
Blomme Seppe 
Dierckx Vincent 
Engelen Geert 
 Luypaers Iris 
Tobback Koen 

Thys Jozef 
De Kock Marcel 

Vic Vos 
Breugelmans Willy 

Peeters Bert 
Maes Marc 

Luypaers Armand 
Foets Gary 

Lenaerts Martin 
 

Verontschuldigd : 
(4) 

 
Goris Marie Claire   

Kil Peter 
’S Jegers Jean 

Tielemans Francois 
 

 



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 34 stemmen op waardoor het 
vereiste quotum van 26 (= 2/3de van de werkende leden) werd bereikt en de Vergadering 
gemachtigd was om beslissingen te nemen in materies conform de statuten, ref. art. 18.  

• PL gaf toelichting aan het voorstel tot statuutwijziging hetwelk reeds geruime tijd (> 1 jaar) te 
raadplegen was op www.2440bb.com, en de voorbije week nog een werd rondgestuurd naar alle 
leden. Het betreft de introductie van niet-stemgerechtigde leden naast de stemgerechtigde leden 
teneinde tegemoet te komen aan de steeds groeiende realiteit van leden/muzikanten die wel willen 
meewerken aan de doelstelling van de big band maar bedanken voor de statutaire 
verantwoordelijkheid die een algemene vergadering met zich meebrengt. Tegelijkertijd werd inhoud 
gegeven aan het statuut der ereleden zijnde  enerzijds een beperkte “groep van wijzen” die telkens 
uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering en wiens raad gevraagd wordt inzake belangrijke 
beslissingen maar toch geen stemrecht hebben op de Algemene Vergadering., en anderzijds een 
grotere groep waarin automatisch de ex-leden in terecht komen  als saluut voor hun verdienstelijke 
jaren van werkend lid.  Zij hebben evenwel geen stemrecht op de Algemene Vergadering en 
worden daar ook niet automatisch op uitgenodigd. Ook het aantal volmachten dat aan één persoon 
kan doorgegeven worden, wordt statutair van één naar twee gebracht teneinde vlotter de vereiste 
quota via  volmachten georganiseerd te krijgen.    

• De 'levende' lijst van leden werd door de Vergadering gescreend. We noteren tevens de 7 wijzen :  
Domien Ghijs, Jean ’s Jegers, Julien Vandonick, Daga Zdorow, Jef Thijs, Dirk Dils en Hugo  Dils 
als erevoorzitters en Fernand Stans vanwege zijn zeer gewaarde sponsorship waardoor wij 3/4de 
van de huur voor al onze repeties kunnen betalen .  

• Marie Claire Goris , sinds 2 jaar lid, verzoekt om haar ontslag hetgeen wordt aanvaard. Evenals 
Tom Cautaerts  

• Worden op eigen verzoek niet-stemgerechtigd lid : Breugelmans Willy, Marcel De Kock, Swa 
Tielemans, Peter Kil,  

• Voorgesteld en aangenomen tot Stemgerechtigd Werkend  Lid : Ronald Cuypers. Aangenomen tot 
niet-stemgerechtigd lid : Pieter –Jan Vranckx.   

• De aldus beschreven ledenbeweging :  38 =ledenaantal anno eind 2005  – 5 naar ereleden -  4 
naar niet-stemgerechtigd lid – 2 ontslagen  + 1 nieuw stemgerechtigd lid, leidt tot een nieuwe lijst 
van 28 stemgerechtigden. 
Het ledenbestand zal conform dit besluit worden aangepast en op de website worden gepubliceerd. 
In uittreksel 1 worden de 28 stemgerechtigden anno 2007 gelijst . Editienaam 'dec2006' . 

• De Algemene Vergadering bevestigt de bestuursmandaten en hernieuwt het vertrouwen aan de 
huidige ploeg, zie uittreksel 2, waarin sinds januari 2006 de vacante functie van Julien Vandoninck 
werd ingenomen door Ludo Coenen. 

• Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt  aanvaard en goedgekeurd door alle aanwezigen 
die samen met de geleverde volmachten meer dan 2/3 van de stemgerechtigden uitmaken.  De 
nieuwe statuten zullen samen met de gewijzigde ledenlijst en  de wijziging van bestuurders (d.i. 
Ludo Coenen) ingediend worden bij de griffie rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel, 
register vzw's; in de loop van de maand januari 2007.    

• Na voorlezing en toelichting van de rekeningen 2006 door de penningmeester werden deze 
goedgekeurd. Ook de evenwichtige begroting voor 2007 werd besproken en  goedgekeurd waarbij 
o.m. de verschillende nieuwe concerten opvallen en een verhoogde uitgave voor muziek en kledij, 
conform de doelstelling van onze vzw.  

• Er werd een tijd stilgestaan rond de toekomstvisie van de groep : hoe en waar gaan we naartoe 
met deze groep in deze snel veranderende maatschappelijke omgeving. PL houdt een pleidooi 
voor talrijker bijgewoonde repetities die zelf ook in aantal mogen/moeten stijgen ( slechts 27 
repetities in 2006!).  Om de opdracht als groep naar de komende concerten waar te maken is het 
geen overbodige luxe om de secties uit te breiden met minstens één extra muzikant teneinde de 
gebeurlijke afzeggingen vlot(ter) te kunnen opvangen en zodoende toch deugddoende  te 
waarborgen. Ook wordt geopperd om de noodzakelijke verjonging van de big band  langzaam 
maar zeker te structureren door o.m. plaats te bieden aan nieuwe jeugdige elementen. Ook de idee 
om een open podium te organiseren lijkt leuk.    Anderzijds wordt ook de noodzaak voor sociale 
nevenactiviteiten bevestigd alsook het constant uitkijken naar een voldoend akoestisch alternatief 
in het Geelse voor een repetitie-lokaal. Iedereen krijgt de kans om zijn mening te geven.  



• varia : - Er wordt gesuggereerd om twee trouwe sympathisanten als erelid te betrekken bij de groep 
: André Engels en Frans Claes.   
- De gezellige namiddag (en avond) met de leden en partners gaat in 2007 door in de Lissenvijver t 
Geel op 25 augustus. 
- de volgende RvB is gepland op 24 januari 2007 thv de voorzitter. 

• De vergadering sluit om 12.25  waarna de genodigden worden uitgenodigd ter plekke op een 
gesmaakte lunch. 

 

 

         

10 december 2006 

  

voorzitter :  

  

Rik Deruytter 

 secretaris: 

  

Eugeen Vannuten 

  

 


