Maatschappelijke zetel :
Lebonstraat 116
2440 Geel
014/58.30.44

Fortis : 001-1891671-53

Notulen Algemene Vergadering
30/03/14
Locatie :
zaal Gasthuishoeve
Gasthuisstraat 3 , Geel.

Agenda :










Aanwezigen :
(17)
Koen Minnaert
Deruytter Rik

Noteren aanwezigheden
Dils Frieda
Ledenbeweging
Engelen Geert
Nuyts Claude
Moreel en financieel verslag
Peeters Peter
Rekening 2013
Vannuten Hendrik
Kwijting penningmeester
Vannuten Eugeen
Begroting 2014
Engels Andre
Bellinckx Fonsy
Concertagenda
Ben Van Even
Woordje voorzitter, dirigent
Werry Dockx
Varia
Jesse Dockx
Paul Dumont
Arno Op de Beek
Carl Vandeweyer
Dirk Van Gorp
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Verontschuldigd
:
(4)
Dams Martine
Werner Luypaers
Foets Gary
Ludo Coenen

Verslag :


De aanwezigheden werden genoteerd en de vergadering kon rechtsgeldig
beslissen. Begin 2013 telt de VZW 33 leden, waarvan 30 stemgerechtigd.
Marcel Alen is overleden Hebben de vereniging verlaten : Marc Maes, Jef
Verheyden, Ronald Cuypers, Luc Corten. Zijn toegetreden tot de vereniging
als stemgerechtigde lid : Paul Dumont, Jesse Dockx, Werry Dockx, Ellen
Vermaere, Carl Vandeweyer, Arno Op de Beek.
De vergadering gaat akkoord om volgende nieuwe ereleden te benoemen :
Renilde Claes, Monty Peeters, Martin Lenaerts.
Begin 2014 telt de VZW 36 leden waarvan 23 stemgerechtigd.



De vacatures voor sax teno, trombone en piano werden ingevuld. Er zijn nu
3 vacatures voor de trompetsectie. Voor bas zal Frank Picavet gevraagd
worden.



Het moreelverslag gaf een algemeen overzicht van de activiteiten voor en
achter de schermen van de vereniging in 2013. De vereniging zal na de
renovatie van zaal De Haan, terug in die repeteren. Momenteel wordt er
dankbaar gebruikt gemaakt van de faciliteiten van het Psychiatrisch Instituut
in Geel.



Het financieel verslag ging in detail doorheen alle posten om de leden inzicht
te geven in de in- en uitgaven. Telkens werden de posten vergeleken met de
begroting 2013. Er moet 128€ minder overgeheveld worden dan gebudgetteerd. De begroting voor 2014 werd voorgesteld en werd aanvaard. De
begroting bevat een overdracht van 780 €. Onder handgeklap werd kwijting
aan de penningmeester verleend.:



Het concert-orderboek 2014 werd overlopen.
.
Het jaarconcert door op 22 maart 2014 met aanwezigheid van een 150 tal
bezoekers. Op 18 mei wordt een concert gespeeld op de opendeurdag van
het MPI. Op 20/09 is er een concert gepland in de Parachiezaal Sint Amands
en op 16 November het eerste seniorenconcert in eigenbeheer.



De locatie en de organisatie van het sociaal evenement waren prima. We
proberen voor ons sociaal evenement op 22 juni 2014, dezelfde plaats vast
te leggen



De voorzitter, Rik De Ruytter sprak vervolgens de vergadering kort toe en
dankte de leden voor hun inzet. Hij benadrukte dat de bigband een
vriendengroep moet blijven en sprak het vertrouwen uit dat er wel opnieuw
de nodige muzikanten zal gevonden worden.



De dirigent, Koen Minnaert, kreeg een dankbaar applaus van de aanwezige
muzikanten. Met het verlies van heel wat ervaren muzikanten, zal de groep
opnieuw moeten zoeken naar een aangepast speelniveau.
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