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Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering
van de Erfgoedkring Ernest Schepens
op 02 december 2009 te Roeselare

Aanwezig:
Dirck Ampe, Stefaan Brusseel, Sonja De Craemer, Marianne Deryckere, Hervé
Devos, Suzy Feys, Jacques Geldhof, André Laveyne, Gisèle Plovier, Noël Pollet,
Paula Schepens, René Tommelein en Marie-Claire Tylleman.

Verontschuldigd:
Rachel Cools, Jocelyne Lemahieu, Jacques Neyts, Eva Stubbe, Urbain Van de
Parre en Erna Van Hyfte.
Verontschuldigd voor de Algemene Vergadering erfgoedkring Ernest Schepens
Gretel Lormans.

Erfgoedkring Ernest Schepens

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

Alle leden kregen daartoe de uitnodiging vergezeld van het werkingsverslag over
2009 en de programmatie naar 2010 toegestuurd.
Beide voornoemde verslagen worden goedgekeurd.
De penningmeester van de afdeling, Jacques Geldhof brengt het financieel verslag.
We kregen van de afdeling De Haan een bedrag van € 1.295,88
Met bewijs van alle onkosten en sponsoring rest thans € 1.239,70
De zoektocht heeft iets opgebracht, de uitstap naar Isotopolis en de Verbeke
Foundation was daarentegen geen meevaller.
Conclusie alhoewel 9 activiteiten hebben plaatsgevonden is het totale verlies toch
beperkt gebleven.
De penningmeester vraagt de voorzitter en de secretaris van de afdeling de
financiële documenten te ondertekenen.
De penningmeester kon onmogelijk een begroting opmaken gezien hij vooraf niet
weet hoeveel elke activiteit kan opbrengen of kosten.

Winst voor de afdeling €1 x 30 tickets.
Het project Erfgoeddag’ Fake’ moet worden ingediend tegen 15 december a.s..
Paula Schepens , Sonja De Craemer werken daaraan en nemen contact met Lieve
Portier van Poperinge. André Laveyne van Koekelare werkt ook mee. Deze activiteit
zal trouwens plaatsvinden in Koekelare.
André Laveyne informeert voor de zaal, datum 25 april 2010.
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De reis naar de Franse Maasstreek kost niets aan de afdeling maar genereert ook
geen opbrengst.
De zoektocht aan de kust: Middelkerke-Westende. Er moet uitgekeken worden naar
sponsoring.

Bedenking: de afdeling beschikt over geen inkomsten vanuit de lidgelden, heeft geen
ledenblad, geen gemeentelijke subsidies gezien niet woonachtig in De Haan waar
alleen de zetel is gevestigd, geen toelage van de Cultuurraad De Haan.
Daarentegen betekent het bestaan en de werking van de afdeling Erfgoedkring
Ernest Schepens meer inkomsten voor het Provinciaal Verbond via Provinciale
subsidies, daarom durft de voorzitter vragen een tegemoetkoming vanuit het
Provinciaal Verbond te overwegen bv. Verplaatsingskosten of een vast bedrag?...
Dit kan besproken worden na het bezoek van de provinciale inspecteur.

Sonja De Craemer illustreert de werking van de Erfgoedkring Ernest Schepens met
diamontage van foto’s van de 10daagse van het Woord in Harelbeke en foto’s van de
uitreiking van de hoofdprijs van de zoektocht in De Haan ten huize van Liset Mat-
Wyckmans die de prijs schonk.

Het eerste bestuur van de afdeling bestond uit:
Paula Schepens: Voorzitter – Gisèle Plovier: secretaris – Jacques Geldhof:
penningmeester – Suzy Feys en Gretel Lormans.
Suzy Feys vraagt voor 2010 een sabbatjaar als bestuurslid.
Thans worden de 4 overgebleven bestuursleden herverkozen.
De oproep naar nieuwe leden kent tot op heden weinig resultaat.

Einde Algemene Vergadering

Verslag: Gisèle Plovier
Secretaris.


