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Algemene Vergadering Seniorenclub KBC Brussel 06-02-2018 

 
Op deze Algemene Vergadering waren er méér dan 260 leden en/of 

partners aanwezig. Het aantal deelnemers blijft stijgen. Rond 13.30 

uur verwelkomden we de eerste deelnemers. Ze werden opgewacht 

door enkele bestuursleden die de aanwezigheden noteerden. Terwijl 

de tafels stilaan bezet werden kreeg iedereen een cava of fruitsap 

aangeboden. Rond 14 uur werd de vergadering gestart. 

  

De voorzitter heette iedereen welkom en wees op het belang van 

deze activiteit voor het bestuur. Om dit te benadrukken werd 

nogmaals herhaald, dat iedereen die deelneemt aan de Algemene 

Vergadering voorrang krijgt indien er overboekingen zijn bij de 

activiteiten. 

 

Onze Seniorenclub telde einde 2017, 1474 leden, partners niet 

inbegrepen, of een netto-aangroei met 8 leden. 

In 2017 werden 40 jubilarissen in de bloemetjes gezet, maar er 

waren ook 49 overlijdens. 

In het jubileumjaar werden in totaal 114 activiteiten georganiseerd 

met 5 946 deelnemers. 

Ze werden verdeeld over 18 club- en 100 hobbyclubactiviteiten. 

Ook de solidariteit werd niet vergeten. Zo werden 186 ouderen- en 

ziekenbezoeken afgelegd en 431 verjaardagskaartjes verzonden.  

Het financieel verslag toonde een tekort van 8 285,88 euro. 

Hierdoor zijn we op het punt gekomen dat onze beschikbare 

middelen minstens gelijk zijn aan de grootte van een jaarlijkse 

bijdrage van het Sociaal Fonds, zoals voorheen reeds afgesproken.  

Wie - lid of partner - aan alle gesubsidieerde activiteiten deelnam, ontving van de kas een tussenkomst van 180,16 

euro. 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden en er werd decharge verleend aan de 

bestuursploeg. 

 

Er werd ook unaniem ingestemd met de hernieuwde bestuursmandaten van Marilou Schrijvers en Clement de Win 

voor 3 jaar en Rene Bauwens voor 1 jaar. 

Tevens werd Marie Jeanne Loyez aanvaard als nieuw bestuurslid voor een eerste periode van 3 jaar. 

 

Na een welgekomen drankje, werd de jaarplanning 2018 

voorgesteld. Met uitzondering van het bal, dat zal vervangen 

worden door een voordracht in november, blijven alle activiteiten 

doorlopen. Het blijft een gevarieerd programma waarop iedereen 

bij voorbaat wordt uitgenodigd.  

 

Na nog lekkere taart, koffie en drankje afgewisseld met de 

jaarlijkse tombola, werd nog druk nagepraat en begon iedereen 

stilaan huiswaarts te keren.  

 

Met dank voor jullie betrokkenheid bij de Seniorenclub. 

 

Dominique.  

 

 

 


