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Verslag Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest op 27 januari 2020 
 

 

Niet minder dan 354 leden en/of partners hadden zich ingeschreven voor de Algemene Vergadering en 

het Nieuwjaarsfeest in het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. Het onthaal was voorzien om 13 uur 

maar velen waren er reeds heel wat vroeger bij om zich te laten registreren.  

 

Omwille van de drukke agenda begon de Algemene Vergadering om 13.30 uur. De Voorzitter heette 

iedereen welkom in de theaterzaal, waar iedereen op een groot scherm alle slides met het bijbehorende 

commentaar goed kon volgen. Het voorbije werkjaar werd overlopen en er werd een voorsmaakje 

gegeven van de geplande activiteiten voor 2020. 

 

Onze seniorenclub telde per eind 2019 een aangroei met 11 leden. In 2019 werden 62 jubilarissen 

bezocht. Helaas vielen er 38 overlijdens te betreuren. 

 

Er werden 20 clubactiviteiten en 101 hobbyclubactiviteiten georganiseerd, waaraan in totaal 6281 

leden deelnamen. Een 60-tal leden van de werkgroep Ouderen en Zieken legden 190 bezoeken af. 

 

De penningmeester lichtte naar jaarlijkse gewoonte de financiële cijfers toe. Het werkjaar werd 

afgesloten met een positief saldo van 2.462,16 euro. Een lid of partner die aan alle gesubsidieerde 

activiteiten in 2019 deelnam, ontving 127,23 euro tussenkomst van de seniorenclub.  

 

Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd en het Bestuur werd kwijting verleend. De 

bestuursmandaten voor Rita Maes, Frans Vansintjan en Wiske Coppens werden voor 3 jaar verlengd. 

Het mandaat voor Julien Hamelrijckx werd voor de periode van 1 jaar verlengd. Dit alles met het 

akkoord van alle stemgerechtigde leden. 

 

Bij de voorstelling van de jaarplanning herinnerde de Voorzitter eraan dat door deelname aan de 

Algemene Vergadering de voorrangsregel van toepassing is bij deelname aan activiteiten in geval van 

overboekingen. Voor de Hobbyclubs telt deze regel niet wel de volgorde van betaling bij inschrijving. 

 

Na het administratieve luik kondigde de Voorzitter het optreden van Barbara Dex aan. Tijd om met 

zijn allen van een gevarieerd repertoire te genieten. Met bekende liedjes nodigde zij een enthousiast 

publiek uit om mee te zingen. 

 

Na het geslaagde optreden trok iedereen richting feestzaal om van een drankje, een lekkere koude 

schotel met vis en vlees en dessert te genieten. Dan was het meteen ook tijd om met vrienden en ex-

collega’s gezellig na te praten. Ondertussen werden in de zaal door onschuldige handen winnende lotjes 

getrokken. Deze werden op een bord aan de inkom van de zaal genoteerd. Het zijn 15 waardebonnen 

van 20 euro voor deelname aan een clubactiviteit naar keuze. 

 

De namiddag liep veel te snel op zijn einde en tegen 17.45 uur trokken de genodigden stilaan 

huiswaarts.  

 

Met dank aan alle aanwezigen om aan deze aangename dag deel te nemen!  

 


