Maatschappelijke zetel :
Lebonstraat 116
2440 Geel
014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Notulen Algemene Vergadering 11/12/05
Locatie : zaal Den Haan, Pas , Geel. Agenda :
We danken R. Schurmans voor het
ter beschikking stellen van deze zaal
•
statuutwijzigingen,
•
rekeningen 2005
in het centrum van Geel. Het was er
•
kwijting penningmeester
gezellig warm.
•
•
•
•
•

Tijdstip : 11 dec 2005
start : 10.35
einde : 12.25

Aanwezigen : Verontschuldigd maar
(18)

Alen Marcel
Breugelmans Willy
Claes Renilde
Coenen Ludo
De Kock Marcel
Ghijs Domien
begroting 2006,
Deruytter Rik
bestuursmandaten
Jillings Douglas
behandeling ontslag-aanvraag
Luypaers Peter
van Werner Maes,
Luypaers Werner
nieuwe leden VZW;
Nuyts Claude
aanpassing ledenlijst
Peeters Peter
varia (alg vergadering)
Peeters Bert
Peeters Monty
Van Doninck Julien
Vannuten Hendrik
Vannuten Eugeen
Wouters Ludwig

vertegenwoordigd via
volmacht :
(9)
Blomme Seppe
Corten Luc
Dierckx Vincent
Engelen Geert
Luypaers Iris
Tobback Koen
Thys Jozef
Vanderwerf Aggie
Vic Vos

Afwezig :
(11)
Cuinen WIlly
Cautaerts Tom
Foets Gary
Goris Marie Claire
Kil Peter
Lenaerts Martin
Luypaers Armand
Maes Marc
’S Jegers Jean
Tielemans Francois
Zdorow Daga

Verslag :
•
•

•

•
•

•

•

•

Voorzitter Rik De Ruytter opende de Algemene Vergadering voor. De secretaris leidde de
Vergadering doorheen de agenda.
De aanwezigen werden genoteerd alsook degenen die zich hadden verontschuldigd maar een
volmacht hadden gegeven aan een collega. Samen leverde dit 27 stemmen op waardoor het
vereiste quota van 24 (= 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.
De 'levende' lijst van leden werd door de Vergadering gescreend. Het verzoek tot ontslag van
trompettist Werner Maes wordt aanvaard.
-Voorgesteld en aangenomen tot Werkend Lid : Corten Luc.
Het ledenbestand zal conform dit besluit worden aangepast en op de website worden gepubliceerd.
De ledenlijst (38) na deze aanpassing krijgt de editienaam 'dec2005', zie ook lijst aanwezigen
bovenaan, afwezigen met volmacht + afwezigen .
De statuten zullen gewijzigd worden om de wijziging van bestuurders (voorzitter, secretaris) te
reflecteren als ook de locatie van Maatschappelijke Zetel die verhuist naar 'Lebonstraat 116 2440
Geel'.
In additie werden door de secretaris enkele statuutwijzigingen aangebracht die tot doel hebben de
statuten dichter bij de realiteit van de dagelijkse werking te brengen. Er wordt echter geoordeeld
dat het beter is om de leden per brief in te lichten van dit voorstel zodat er voldoende bedenktijd en
reactietijd is om tegen de volgende Algemene Vergadering een beslissing te nemen op basis van
de breedst mogelijke consensus en begrip. Ook het voorstel tot huishoudelijk reglement (interne
afspraken) kan in dezelfde periode besproken en geëvalueerd worden.
Na voorlezing en toelichting van de rekeningen 2005 door de penningmeester werden deze
goedgekeurd. Ook de begroting voor 2006 werd besproken en uiteindelijk in evenwicht
goedgekeurd mede de inbreng van een sponsor Festa Pack voor de komende drie jaar. Zie aparte
bijlagen.
De huidige bestuurders worden bevestigd : voorzitter Rik Deruytter, ondervoorzitter Peter
Luypaers, secretaris en 2de gemachtigde Eugeen Vannuten, penningmeester Werner Luypaers,
bestuursleden Marcel Alen, Alfons Peeters en Julien Vandoninck. Rik Vannuten is ontslagnemend
omdat zijn mandaat als projectleider “jubeljaar 30 jaar big band” is afgelopen. Hij blijft evenwel ter
beschikking voor Raad van Beheer in geval zich mogelijke nieuwe projecten zich aandienen. Ook
Julien Vandoninck , verantwoordelijk voor het Service Team, is ontslagnemend en verzoekt de RvB
uit te kijken naar een passende vervanger.
varia : - bezorgdheid rond de verminderde belangstelling voor de wekelijkse repetities vanwege de
sympathisanten. Als hoofdoorzaak wordt de relatief verre verplaatsing naar het Molse gezien. Op
termijn moeten we rekening houden dat de opbrengst van de ‘bb keuken’ minder en minder wordt.
- de ondervoorzitter doet een oproep om creatieve voorstellen rond het plagen van het publiek op 1
april as. binnen te brengen.
- de ondervoorzitter doet een oproep om te overwegen om volgende seizoen een engagement aan
te gaan om een big band festival te organiseren in de VITO zaal.
- de samenstelling van een DVD over onze big band verloopt volgens plan en zal op 1 april te koop
worden aangeboden.
- ten slotte, in het kader van 30 jaar 2440 big band, worden de aanwezige leden een cadeautje
aangeboden : een stijlvolle beukenhouten schrijf- en tekenset met insigne van onze vereniging.

voorzitter :

secretaris:

11 december 2005

Rik Deruytter

Eugeen
Vannuten

