
 

 

 

 

 

 

Op deze Algemene Vergadering waren voor de 

eerste maal méér dan 200 leden aanwezig. Rond 

13.30 uur verwelkomden we de eerste 

deelnemers. Ze werden opgewacht door enkele 

bestuursleden die de aanwezigheden via de 

computer stipt noteerden. Terwijl de tafels 

stilaan bezet werden en iedereen een drankje 

had besteld, maakte onze zanger Roger Payne, 

eveneens lid van onze club, zich klaar om met 

zijn optreden te starten. Hij bracht ons een 

medley van liedjes van Louis Neefs.  

 

 

De voorzitter heette iedereen welkom en wees op het belang van deze activiteit voor het 

bestuur. Dit blijft immers de toetssteen, de bevestiging dat de bestuursploeg op de goede weg 

bezig is. Om dit belang te benadrukken krijgt iedereen die deelneemt aan de A.V. voorrang op 

anderen indien er overboekingen zijn bij de activiteiten. 

 

Zoals elk jaar opende Clement de vergadering met het ledenverslag.  

Onze Seniorenclub telt 1433 leden, partners niet inbegrepen. Dit is een netto stijging met 13 

eenheden ten overstaan van vorig jaar. 

 

Jonas vervolgde met een reeks dia's die een overzicht gaven van de activiteiten over 2015. 

Aan alle activiteiten samen namen 6435 personen deel, ongeveer fiftyfifty verdeeld over de 

club- en hobbyclubactiviteiten.  

Ook de solidariteit werd in 2015 niet vergeten. 178 leden die wegens ziekte of ouderdom niet 

meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten, werden bezocht door 40 vrijwilligers. 

 

Dominique stelde vast dat we ook dit jaar iets meer uitgegeven hebben dan de inkomsten 

zodat we opnieuw met een negatief saldo het jaar afsluiten.  

Hiermee volgen we echter de richtlijnen van SOFO, die er op aandringt om de uitgekeerde 

toelagen te gebruiken voor de huidige leden. Wij zorgen om een voldoende grote buffer te 

behouden.  

 

Het bestuur werd éénparig décharge 

verleend en de vervallen 

bestuursmandaten van Jonas De Jonge, 

Dominique Van Eycken, Bert Demunter 

en Adriën Lamair werden voor drie  jaar 

verlengd.  

 

Ook Willy Penne die in juni ontslag 

neemt als bestuurslid, werd niet 

vergeten. Hij werd voor zijn vele werk 

in de afgelopen jaren bedankt met een 

goede fles en zijn vrouwtje Margaretha 

werd in de bloemetjes gezet.  
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Hierna gaf de voorzitter een overzicht van het jaarprogramma 2016. Het valt op dat alle 

activiteiten, met uitzondering van de kwisnamiddag, doorlopen met hier en daar een kleine 

aanpassing.  

Ook de hobbyclubs gaan verder met  hun activiteiten te promoten via een jaarlijkse bijzondere 

activiteit,  bijvoorbeeld de 'Dauwwandeling' voor de wandelclub. 

 

 

Na het officiële programma gaf Roy Payne 

nog enkele covers van bekende Vlaamse 

zangers ten beste en werden de taarten en 

koffie bedeeld.  

Na de jaarlijkse tombola en nog een lekkere 

pint werd nog wat nagepraat en rond 17.45 

uur begon iedereen stilaan huiswaarts te 

keren.  

Einde van een mooie namiddag.  

 

 

Het bestuur. 

 

 


