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Erfgoedkring Ernest Schepens

Verslag van de
Algemene Statutaire Vergadering
van de thema-afdeling
Erfgoedkring Ernest Schepens
op 15 december 2012 te Waregem.

Aanwezig:
Arlette Bordaen, Nand Clapdorp, Sonja de Craemer, Hendrik Demol, Marianne
Deryckere, Hervé Devos, Nic Ottevaere, Gisèle Plovier, Lieve Van Hove, en Eva
Stubbe.

Verontschuldigd.
Maurice Bellefroid, Rachel Cools, Theo Debrandt, Danny Jamart, Jacques Neyts,
André Laveyne, Gretel Lormans,, Jocelyne Lemahieu, Björn Prasse, Paula
Schepens, René Tommelein,, Marie Claire Tylleman, Urbain Van de Parre en Erna
Van Hyfte.

AGENDA
1. Goedkeuren van het verslag vorige Algemene Vergadering van 7 december

2011 te Torhout. (in bijlage)
2. Werkingsverslag over 2012 (in bijlage)
3. Financieel verslag, wordt gebracht door de penningmeester Paula Schepens
4. Jaarprogramma 2013 (in bijlage)
5. Ontslag en benoeming bestuurders
6. Varia

Verslag

1. Goedkeuren van het verslag vorige Algemene Vergadering op 7 december
2011 te Torhout.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Werkingsverslag over 2012.
Het werkingsverslag werd samen met de uitnodiging toegestuurd.
Het boek uitgegeven n.a.v. Erfgoeddag 2012 te Kortrijk mag thans
geschonken worden wanneer de gelegenheid zich voordoet.
Dit betekent dat ze kunnen gebruikt worden als prijs of relatiegeschenk of
eventueel als welkomgeschenk aan nieuwe Willemsfondsleden.
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De boeken zomaar gratis uitdelen is uiteraard geen optie, niet gepast ten
overstaan van de mensen die onlangs nog mits betaling een exemplaar
hebben aangeschaft.
In de eerstkomende Rechtuit komt straks een aankondiging ter promotie
van het boek met prijsvermelding.van €12.
Er moet sowieso een lijst worden aangemaakt met het aantal geschonken
boeken en de naam van de begunstigde(n).

De belangrijkste bemerking is het geringe aantal Willemsfondsers die
deelnamen aan de Zomerzoektocht.
De zoektocht kende in zijn geheel weinig belangstelling. Het is raden naar
de reden daartoe.
De prijsuitreiking in het NAVIGO Museum te Oostduinkerke was wel een
zeer geslaagde activiteit.

3. Het Financieel Verslag werd eveneens op voorhand toegestuurd.
De penningmeester is vandaag verontschuldigd.
Bij nader inzien van het door de penningmeester opgemaakt financieel
verslag zijn er geen vragen noch bemerkingen.
Dit verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarprogramma 2013.
Het programma 2013 werd ook vooraf toegestuurd.
Het is wachten op info vanuit het Liberaal Archief mbt. een huldiging aan
Jan Frans Willems,waarschijnlijk in maart 2013.
Betreffende de Zomerzoektocht 2013 te Blankenberge

A: Nand Clapdorp deelt officieel aan de aanwezige voorzitter van
Blankenberge mee dat de zoektocht zal doorgaan in Blankenberge en dat
de Erfgoedkring de afdeling Blankenberge over bepaalde punten eventueel
wenst te consulteren.
Weliswaar is en blijft de Zomerzoektocht een organisatie en de
verantwoordelijkheid de thema-afdeling ‘Erfgoedkring Ernest Schepens’.

B: de nieuwe data voor de Zomerzoektocht 15 juni tot 15 september
worden goed bevonden.
De aanwezige leden keuren dit programma goed.

5. Ontslag en benoeming bestuurders.
Nic Ottevaere nam ontslag als bestuurslid.
Nand Clapdorp werd aanvaard als bestuurslid.
Er zijn geen nieuwe kandidaten om toe te treden tot het bestuur.

Varia: nihil

Einde vergadering 12u30.

Verslag: Gisèle Plovier
Secretaris


