
Bestuursvergadering 
AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Ann, Katleen 
VERONTSCHULDIGD: Bart en Koen 
  
AGENDAPUNTEN: 

1. Statuten vzw 

Bart, zou jij eens contact willen opnemen met de boekhouder en vragen welke procedure we moeten volgen 

om de nieuwe bestuursploeg te registreren? 

 

Nieuw bestuur: 

- Voorzitter: Arne 

 - Ondervoorzitter / evenementen: Kurt 

 - Secretaris: Tom (in beraad) 

 - Penningmeester: Bart 

 - Bestuursleden: Koen, Katleen en we verwelkomen Ann !!! 

2. Volmacht bank 

De volmacht van Kristof moet nog ingetrokken worden. Kurt zou nieuwe volmacht krijgen, zodat hij de 

betalingen van de webshop kan opvolgen + de artikels per post kan versturen. 
Arne, Bart en Kurt, jullie nemen contact op met de KBC? 
  

3. Ride-to-Roubaix 

We hadden tijdens de vergadering geen zicht op wie uiteindelijk inschrijvingsgeld betaald heeft. We 

veronderstellen enkel de externe wielertoeristen die via de website ingeschreven zijn. Dus van de 

begeleiders en andere fietsers van de wielerclub zelf denken we niets ontvangen te hebben! Klopt dit Bart? 
We zouden graag 650 € recupereren van de wielerclub:  
500 € (overnachting leden wielerclub + annulatiekosten) + 150 € drankverbruik. Ter plekke werd reeds vermeld 
dat de kosten van het drankverbruik gedeeld ging worden door het aantal aanwezige personen. Dus Jan kan 
deze (10 € per persoon?) nog doorrekenen aan de deelnemers. Bart, kan je eens op de factuur van Peacevillage 
kijken hoeveel het drankverbruik was? 
Arne neemt contact op met Jan Huyse. 
Naar volgend jaar toe zouden we dit evenement reeds in het begin 2018 willen voorstellen, zodat wielertoeristen 
hiermee rekening kunnen houden in hun jaarplanning. Er moet ok meer reclame gemaakt worden. 
Eventueel kunnen we eens uitkijken naar de jeugdherberg van Doornik (iets dichterbij?) 
  

4. Lidkaarten 

De lidkaarten zijn gevonden! 

Tom is de ledenlijst aan het bijwerken. Kurt gaat de lidkaarten (+ fotokaarten en sticker) opsturen naar de 

leden die nog geen ontvangen hebben. De leden die hiervoor gemaild hebben, gaan we ter compensatie van 

het lange wachten, een JS-petje opsturen. 

5. Nieuwsbrieven 
Uitgebreide nieuwsbrieven gaan er niet meer verstuurd worden. Maar misschien kunnen we de ‘affiches’ van 
onze evenementen die Tom op Facebook publiceert wel rondmailen. Zo worden onze leden toch persoonlijk 
uitgenodigd. Niet iedereen is even actief met Facebook bezig. (Zo was vb Jolien Stuyven niet eens op de hoogte 
van onze Jaspergezondag) 

6. Evaluatie Jaspergezondag 

• Super! Zeer positieve reacties ontvangen! 

• Leuk dat Fons De Wolf er was. 

• Capaciteit OK. ’s Avonds zaten we volledig vol! 

• Opbrengst +/- 1000 € 

7. Fandag 

Ann neemt contact op met Jasper om te vragen wanneer het zou passen een fandag te organiseren. 
  



8. BK – Antwerpen 

We gaan onze leden een ontbijt aanbieden. 

(2 pistolets en een koffiekoek in een zakje + eventueel in de rapte een koffie) 

Te bestellen in dezelfde bakker van Roubaix… Naamsesteenweg Heverlee. 

Pieter heb jij het leeggoed van toen reeds meegenomen? 
  
Groetjes, 
Katleen 
  
Addendum Bart: 
Dag allemaal, 
  
eerst en vooral: dikke proficiat An! 
  
even een update. Het boekhoudkantoor heeft de jaarrekeningen van 2014 en 2015 klaar. Het nieuwe bestuur is 
doorgegeven. Hierna moeten wij deze ondertekenen en kunnen ze overgaan tot het indienen van de vzw-
aangifte. Voor 2016 zijn ze nog aan het wachten op de rekeninguittreksels van de bank. Heb contact genomen 
met KBC en dat komt in orde. 
Heb het boekhoudkantoor ook gemaild met de vraag of zij de bestuurswijzigingen kunnen laten publiceren in het 
Staatsblad. Ik wacht hun antwoord af. 
Heb ook contact genomen met KBC voor volmacht van Kurt. Hij moet zich eerst als natuurlijk persoon laten 
registreren in eender welk KBC-kantoor. Nadien neem ik terug contact op met KBC om de volmacht en bankkaart 
in orde te brengen. 
Wat betreft Peace Village:  
- 520,80 euro annulatiekosten 
- 678,50 euro aan logies waarvan 370 euro voorschot 
- 57,50 aan handdoeken 
- 158,10 aan consumpties 
- 276 aan warme maaltijden 
- 34,50 aan toeristenbelasting. 
  
Hopelijk is alles duidelijk? Indien er vragen zijn… Shoot! Ik denk dat ik mijn to-do van de vergadering gedaan 
heb… 
  
Groetjes 
  
Bart 

 


