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Erfgoedkring Ernest Schepens

Verslag van de Algemene Vergadering
Van de Erfgoedkring Ernest Schepens
Op 18 december 2010 te Poperinge.

Aanwezig:
Dirck Ampe, Sonja de Craemer, Marianne Deryckere, Hervé Devos, Suzy Feys, Jacques
Geldhof, Jocelyne Lemahieu, Gretel Lormans, Gisèle Plovier, Paula Schepens, Marie-
Claire Tylleman, Urbain Van de Parre en Eva Stubbe.

Verontschuldigd
Rachel Cools, Theo Debrandt, Danny Jamart, André Laveyne, Jacques Neyts, Björn
Prasse, René Tommelein, Erna Van Hyfte.

Gezien deze thema-afdeling als enige leden, de leden van de Raad van Bestuur van het
Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen heeft, volgt hier de
Algemene Statutaire Vergadering van de afdeling.

Alle leden kregen daartoe de uitnodiging vergezeld van het werkingsverslag over 2010 en de
programmatie naar 2011 toegestuurd.

Agenda

1. Goedkeuring verslag ASV van 2 december 2009.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Werkingsverslag over 2010.
Dit verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarprogramma voor 2011.
Het programma wordt unaniem goedgekeurd.

4. Financieel verslag
De Penningmeester van de afdeling, Jacques Geldhof, brengt het financieel verslag
en geeft toelichting.
De afdeling heeft thans een batig saldo van: €1430.81 en telt ten overstaan van vorig
werkjaar een overschot van €134,94.
De rekeninguittreksels worden door de penningmeester, ter beschikking gesteld voor
het dossier.
Naar de toekomst toe wordt gevraagd een schriftelijk overzicht m.b.t. de financiële
toestand ter beschikking te stellen van de aanwezigen.
Het financieel verslag wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Een aanduiding van verificateur wordt niet nodig gehad.
De voorzitter dankt de penningmeester voor de puike uitleg en het gedane werk.

5. Kwijting van de bestuurders.
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders.
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6. Moreel Verslag over 2010.

De Voorzitter brengt een zeer pessimistisch Moreel Verslag.
Deze thema-afdeling zonder leden heeft het moeilijk om actieve bestuursleden te
vinden.
De voorzitter dringt aan voor meer interesse vanuit de territoriale afdelingen. Indien
deze afdelingen het nut niet willen inzien van de thema-afdelingen heeft het geen zin
om verder te blijven bestaan.
Ook wordt gevraagd naar eventuele financiële hulp vanuit het Provinciaal Verbond.
Maar deze hulp is zeker niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is de geringe
belangstelling voor de activiteiten van de Erfgoedkring Ernest Schepens.
Het Provinciaal Verbond krijgt € 250 subsidies n.a.v. onze werking, is onze inzet wel
de moeite waard?

7. Ontslag, benoeming bestuur, oproep tot kandidaturen.

Jacques Geldhof wenst ontslag te nemen als penningmeester. Daarvan, wordt met
dank van de voorzitter, acte genomen.
Jacques Geldhof wenst eveneens ontslag te nemen als gewoon bestuurlid van de
afdeling, waarvan acte.

8. Varia
M.b.t. de uitnodigingen voor de uitreiking van de Ernest Schepensprijs vraagt Sonja
De Craemer of iemand zich herinnert indien de namen van de laureaten bij de vorige
editie, reeds op de uitnodiging werden vermeld? Het antwoord is: Ja.
Paula Schepens voorziet op 19 februari 2011, nav. de Algemene Vergadering een
tafelact rond Fake, zijnde het thema van de voorbije Erfgoeddag. Ze durft hopen op de
aanwezigheid van leden uit de 6 afdelingen die in aanmerking kwamen.
De activiteiten rond Europa in mei en oktober 2011 zullen door Eva worden
gecoördineerd. Men kan wel reeds de data noteren en aankondigen. Op de exacte
gegevens ( uur en bus ) wordt nog gewacht.
Ter herinnering deze activiteiten zijn gratis aangeboden door europe direct,
Verder geen vragen, de vergadering wordt gesloten.

Verslag: Gisèle Plovier
Secretaris


