
Verslag Statutaire Algemene Vergadering 21 februari 2017 
 

Voor het tweede jaar op rij hadden meer dan 200 leden zich ingeschreven voor de 

jaarlijkse statutaire algemene vergadering.  

Iedereen vond een plaats bij vrienden aan de gedekte tafels. 

Rond 14 uur werd voor het begin van de vergadering een ‘sprankelend’ glas geheven 

op het 55-jarig bestaan van de vereniging. 

 

Aan de hand van de slideshow werd het jaarverslag toegelicht.  

De ledenadministratie leerde ons dat 

- het aantal leden in 2016 steeg tot 1466, of een aangroei van 33 netto 

- 42 jubilarissen brachten vreugde maar 46 overlijdens brachten smart in onze  

Seniorenclub. 

In 2016 werden door de Seniorenclub en de Hobbyclubs in totaal 96 clubactiviteiten 

georganiseerd die werden bijgewoond door 3588 leden. Vooral de opkomst voor de 

hobbyclubactiviteiten zat in de lift. 

Het financieel verslag toonde een jaartekort van 3.505,99 € dat gedekt werd door een 

voldoende kastegoed. Bedoeling is dat het beschikbaar saldo minstens gelijk blijft aan 

de grootte van de jaarlijkse bijdrage van het Sociaal Fonds. 

En wie - lid of partner - aan alle gesubsidieerde activiteiten deelnam, ontving van de 

kas een tussenkomst van 177,03 €. 

Na het overzicht van de Bestuurswerking werden alle verslagen unaniem 

goedgekeurd door de aanwezige leden. Aldus werd decharge verleend aan de 

bestuursploeg. 

 

De vergadering stemde ook in met de hernieuwde bestuursmandaten:  

- voor drie jaar: Wiske Coppens,  Julien Hamelrijckx, Rita Maes en Frans Vansintjan 

- voor twee jaar: Hubert Walravens. 

 

Na een ‘dorstlessende’ pauze werd de Jaarplanning 2017 voorgesteld. Een gevarieerd 

programma waarop iedereen al bij voorbaat hartelijk wordt uitgenodigd. 

Met een ‘nieuwe jaarkalender’ op de website krijgen de leden steeds actueel inzage in 

het leven en de werking van de Seniorenclub. 

 

Voor de toekomstige werking werd beroep gedaan op de aanwezigen. Iedereen kon 

suggesties en reacties formuleren op het bevragingsformulier. Er werden ongeveer 

120 formulieren terugbezorgd. Het is voor de bestuursploeg een zeer leerrijke 

verzameling waaraan de nodige aandacht zal besteed worden en waaromtrent in de 

loop van het jaar zal teruggekoppeld worden naar de leden.  

 

Met nog lekkere taart en koffie, een drankje, maar vooral een gezellig napraten en het 

tussendoor bekijken van een diashow (over de activiteiten van 2016) werd iedereen 

een veilige terugreis gewenst en bedankt voor de betrokkenheid bij de Seniorenclub.  

Tot weldra. 

 

Jonas 

 

 


