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Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 2015 
 

Zaterdag 25.04.2015 – Monasterium PoortAckere, Gent 
 

 
Aantal inschrijvingen: 148 
Aantal deelnemers: 103 aanwezig  

 31 personen daagden niet op, 14 zijn verontschuldigd of afgemeld 
 Aantal niet ingeschreven deelnemers: 8 
 Aantal stemgerechtigde deelnemers: 90 
 25 volmachten 
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1. VERWELKOMING EN PROCEDURELE AANGELEGENHEDEN 
 Rik Vereecken, voorzitter, heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering (AV) en 

opent de vergadering. Hij richt een speciale verwelkoming aan Julie Verhaar, Senior director 
fundraising & growth op het Internationaal Secretariaat en Bernard Sintobin, internationaal 
penningmeester en verontschuldigt Hilde Stals (co-voorzitter), Filip Reyniers (gastspreker) 
en Luc Toelen (raadslid). 

 
 Als vergadervoorzitter voor dit jaar wordt Fanny De Bruyne bij handgeklap aangeduid.  

 
 De vergadervoorzitter stelt vast dat de AV statutair is samengeroepen. Zij legt de agenda ter 

goedkeuring aan de vergadering voor en legt een aantal praktische richtlijnen uit. De agenda 
wordt goedgekeurd mits wijziging : gastspreker Filip Reyniers is afwezig. 
 

 Als notulisten worden aangeduid: Bruno Sels, Katrin Derboven, Han Verleyen, Steven Moens, 
Erica Baeck , Eva Berghmans, Paul Schrijvers. 
 

 Stemmentellers voor de verkiezingen zijn Katrin Derboven en Erica Baeck. Voor de zaal worden 
Tim Vroman en Leo Van Broekhoven als stemmentellers aangeduid. 

 
 Tijdens de lunch is er gelegenheid om de bestuursleden, kandidaat-bestuursleden en de 

directeur te interpelleren over diverse onderwerpen waar de Raad van Bestuur mee bezig is. 
 

 De verkiesbare leden van de Raad staan even recht, evenals een kandidaat voor de 
kascommissie.  

 
 

2. FINANCIËLE SESSIE 

 We stellen de jaarrekening 2014 voor, alsook de begroting en plannen voor 2015 en 
nadien. Speciale gast is Julie Verhaar, Senior director fundraising & growth op het 
Internationaal Secretariaat. De kascommissie stelt haar verslag voor. Belangrijk! We zullen 
op het einde van deze sessie meteen ook stemmen over de begroting 2015, het resultaat 
2014 en de kwijting van de bestuurders. 
 

 Ann Vleminckx, penningmeester brengt verslag uit. 
 

 Verslag Kascommissie 
 
 Julie Verhaar: Verantwoordelijke FW International Secretariat (IS): 
Het IS is erg tevreden met het groeiplan. Vooral ook met de interne discussie die dit meebrengt. 
De markt in Vlaanderen is niet anders dan in andere landen. Mensen zijn evengoed verontwaardigd 
om wat er gebeurt in de wereld. Als we ze op de juiste wijze informeren over wat we doen en 
benaderen met een geef-vraag, zijn ze bereid om te geven. 
Het IS wil absoluut dat alle secties ‘gezond’ zijn. 
Maar wij zijn als organisatie verplicht in te spelen op wat gebeurt in de wereld. ‘Gezonde’ secties 
zijn hiervoor nodig. Het IS is ervan overtuigd dat de combinatie tussen interne en externe FW werkt. 
Er is veel kennis binnen de organisatie (o.a. inhuis-programma’s). We moeten gebruik maken van de 
collegiale capaciteit. Zaken die we geleerd hebben moeten renderen. Uiteraard komen we onderweg 
moeilijkheden tegen, maar deze komen ook bij andere organisatie voor. Een vergelijkbare organisatie 
is AI Ierland. Volgens mij maakt het geen verschil omdat dit een Angelsaksische sectie is. Het hoofd 
van hun team kwam uit een hele andere sector, had geen ervaring met FW. Het is een ‘vak’ dat je 
moet leren. In plaats van weg te lopen van de ‘fouten’, werd een plan bedacht om de uitstroom te 
verminderen. In plaats van actieve fondsenwerving, werd meer geïnvesteerd in events e.d. De 
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inkomsten gingen in neergaande spiraal. Er werd dan samen met het IS een groeiplan opgesteld, 
ook via het FRAN-model. Dat model kan makkelijk op elke sectie afgestemd worden. Via een F2F, 
gevolgd door inhouse werving zullen zij in 2019 de hele lening kunnen terugbetalen. Verwacht 
wordt dat zij 30.000 nieuwe leden zullen geworven hebben. Dat hun inkomsten zullen evolueren 
van 2 naar 5 M. Hierdoor kunnen ze nog sterker inzetten op hun plannen. Het IS juicht dit toe. Als 
Internationale Organisatie willen we secties helpen om te groeien. Doe de dingen waarin je goed 
bent. AIVL heeft voldoende basis (kennis), heeft zeker een groeimarkt. Daarom geven wij full-
support voor interne en externe inzet op FW. Deze middelen hebben wij als Internationale 
Organisatie erg nodig om verder in te zetten in een steeds groeiend verhaal van mensenrechten. 
 

 Vragen en Antwoorden 
Kathleen Coen:  
- Wat gebeurt er als we de begroting afkeuren? 
- Hoe kan voorbehoud gemaakt worden? 
Lieven Dewolf (RvB): als de begroting niet goedgekeurd zou worden, zijn er 2 problemen: 
- Er moet een nieuwe begroting worden opgesteld en daar moet dan door de AV over gestemd 

worden 
- De RvB heeft zich verregaand voor geëngageerd voor deze begroting en zal de consequenties van 

een eventueel afkeuren moeten bespreken. 
 

Volgende modaliteit kan worden voorgesteld: goedkeuren begroting 2015 mits voorbehoud voor de 
planning nadien. 
 
Willy Laes (lid en oud-voorzitter): 
Staat achter het plan, we moeten vooruit. 
Het zou spijtig zijn dat het huidige bestuur zijn houding zou koppelen aan de stemming van deze 
begroting. 
 
André De Messemaeker:  
Deelt de mening van Willy en vreest dat een eventueel ontslag van de RvB schade zou toebrengen 
aan de beweging. 
Opmerkingen: 
Direct Dialogue: vorig jaar werden de cijfers niet gehaald. Bovendien wordt deze techniek steeds als 
‘meer en meer opdringerig’ ervaren.  
Ik dring aan op een stabiel continuïteitsplan, met een trage maar gestage groei. 
In de jaarrekening 2014 zien de we inkomsten voor FW stijgen, het aantal schenkers is ook 
gestegen. We moeten hierop voortwerken. Enkele jaren geleden (toen ikzelf nog in de Raad zat) 
hadden we afgesproken om te mikken op eerdere schenkers. Het secretariaat is hier goed mee bezig 
en mits een goed informatica-programma zien we dat dit nu begint te werken. 
Ik werd zelf door een call-center gebeld en de aanspreking was beschamend. Het secretariaat kan 
dit beter. We moeten inzetten op inhoudelijke en sterke briefwisseling. 
Verval in aantal schenkers is reëel. Uiteraard moeten we inzetten op nieuwe schenkers en dat kost 
inderdaad meer geld. Dat is geen reden om dit niet te doen.  
Ik stel voor om af te stappen van een snel groeiplan maar van gestage groei. 
 
Karine Vandenberghe (oud-voorzitter) is voor het groeiplan: 
AI dreigt te verzanden in business-as-usual. We zijn al minstens aan het kabbelen naar de uitgang. 
Dat is on-Amnesty achtig. Vanuit mijn buikgevoel moeten we ‘vooruit’ gaan. Dit is geen droom, maar 
is gepland en doordacht. Om macht te krijgen op de leverancier moeten we ‘groter’ worden. Om 
meer druk uit te kunnen oefenen. Het plan werkt ook in het buitenland. 
Over 5 jaar moeten we met dubbel zoveel mensen zijn, op de AV maar ook in aantal leden. 
 
Toon Vangelder:  
AI komt veel in het nieuws. Dat moet zo blijven. 
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Vraag van Stephen Lawson: 
Gebrek aan inhoud en transparantie (kunnen we de begroting vinden op internet?) 
Er is een gebrek aan informatie wat de stijging in kosten FW betreft. Het is belangrijk om een 
impact-assessment te krijgen. 
Antwoord Anne: 

- Uitbreiding 1,6 FTE 
- Stijging van volumes aan externe leveranciers om meer te werven.  
- Actiever opvolging van nieuwe schenkers. (meer en betere communicatie) 
Er werd met het IS een ‘best practice’ besproken. Ook met AIBF. Vraag om vertrouwen. 
 

Hendrik Delaruelle (Gent): 
Raad is er wellicht al 6 mnd of langer mee bezig en een draagvlak vinden op een half uur op de AV 
is op zich al een huzarenstuk. Het afronden van een proces is dan moeilijk. 
We zijn nu 2e helft april: is het niet goed om de komende maanden te gebruiken om een groter 
draagvlak te vinden. Daarna (begin december) een AV houden, ook voor begroting 2016. (inclusief 
toelichten plan). 

 
Ilona Plichaert (RvB):  
Er is voor volgend jaar een AV gepland samen met AIBF. Misschien moet er een ‘informatietraject’ 
worden voorzien dat vorige vraag kan opvangen. 

 
Gert Verdonck: sluit zich aan bij André en Hendrik met de aanvullende vraag om met andere ngo’s 
samen te werken en FW systemen zoals DD samen op te zetten. 

 
Bernard Sintobin: (IS penningmeester) 
- Bijna 6 jaar lid van de Internationale Raad van Bestuur. Maak me al een aantal jaren zorgen 

over de trends binnen AIVL. De stagnerende situatie legt beslag op groeimogelijkheden. Groei 
betreft niet alleen ‘groeien van inkomsten’. Ook van impact, inzet op Human Rights. 

- Risico: we moeten voldoende ‘honger’ durven hebben naar Risk. (Risk-apetite). Ik heb de indruk 
dat de raad van AIVL hier heel sterk heeft over nagedacht. De kwaliteit van de ondersteuning 
van het IS is de laatste jaren sterk toegenomen. Het permanent monitoren en de overtuiging om 
te kunnen bijsturen is er. Hopelijk wordt het nieuwe assessment-systeem goedgekeurd, want 
juist voor secties als AIVL is dit nodig. In de jaren die volgen kunnen we dan de voordelen 
hieruit halen. Het IS is de belangrijkste crediteur van AIVL. Het risico wordt zeker mee gedragen 
door het IS. Gedurende een bepaalde periode (maanden, jaren) zal mee gedacht worden hoe het 
groeiplan kan bereikt worden. 

 
Guido Vandersande (kascommissie) is tegen het groeiplan: 

- Crisis is zwaar overtrokken. We hebben nog nooit zo veel reserves gehad als nu. 
- De markt geraakt meer en meer verzadigd. Ik geloof niet in spectaculaire groei. Met meer 

personele inzet neem je juist wel risico. 
- Ik geloof wel in gestage groei en keur de begroting niet goed, omdat je dan een risico op de 

toekomst neemt. 
 
Hanneke Verploeg: 

- Het feit dat er steeds meer jonge mensen te zien zijn op de AV stemt me gelukkig. 
- Er is echter geen groei. We moeten uit de impasse geraken. Gezien de begroting ernstig 

voorbereid is en door het IS gedragen wordt, en men toch overtuigd is van een groot risico, is 
het inderdaad een goed voorstel om in het najaar een extra evaluatie-moment in te bouwen. 
Echter mijn advies: durf, pak uit, vooruit! 
 

Hilde Goyens (verantwoordelijke fondsenwerving): 
- DD is niet dood, maar werkt anders dan een aantal jaren geleden. 
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- Andere NGO’s slagen er wel in om dit meer in te zetten en halen hier voordelen uit. Hierdoor 
wordt onze achterstand groter ten opzichte van hen. 

- Retentie: wij hebben de laatste jaren te weinig mensen en middelen ingezet. Als we op lange 
termijn niet meer inzetten, zullen we schenkers blijven verliezen.  

 
Rik Vereecken (voorzitter): 
Het is niet louter een plan om ‘financieel beter’ te worden. Het doet pijn om te horen en om de 
indruk te krijgen dat dit traject los staat van de wil om te groeien, om 2 jaar later te kunnen inzetten 
op waar we voor staan. 
Het klopt dat we inderdaad keer op keer er niet in geslaagd zijn onze plannen uit te voeren, en dat 
we te weinig informatie verstrekken. 
Ik durf de uitdaging aan te gaan om in het najaar een infosessie te organiseren ‘waar we staan’. 
 
Moties kunnen op elk moment ingediend worden. Ze moeten kunnen gegeven worden, toegelicht en 
er moet kans zijn op wederwoord. Daarna kan per motie gestemd worden.Indienen bij de voorzitter. 
 

STEMMING 
 
Jaarrekening 2014:  

 unaniem goedgekeurd 
 
Kwijting bestuurders:  

 unaniem goedgekeurd 
 
Moties: 
 
Ingediend door Wim Scharpé: 
 

1. Motie1 verzoekt de Raad van Bestuur in deze fase niet te starten met interne straatwerving 
2. Motie 2 verzoekt de Raad van Bestuur steeds voldoende reserves aan te houden 

 
Reactie RvB op het eerste punt : 

- In de begroting 2015 zit geen investering in interne werving. Wel in 2016. De inkomsten 
komen pas in 2017. De Raad stelt voor om de nodige aandacht te geven. 

 
Stemmen voor: 9 
Tegen: 59 
Onthouding: 14 

 Niet weerhouden  
 
Reactie RvB op het tweede punt:  
Er blijven eind 2015 voldoende reserves over. Ze zullen nooit onder 300.000 EUR komen, zelfs 
niet na 2015. Indien het nieuwe bijdragesysteem niet zou worden aanvaard, zal de Raad ?? 

 
Stemmen voor: 17 
Tegen: 61 
Onthoudingen: 7 

 Niet weerhouden  
 
Ingediend door Amnesty Groep 132 Gent: 
 

De AV vraagt de RvB 
Zo snel mogelijk een plan uit te werken en op te starten om het draagvlak van het groeiplan te 
vergroten 
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Een bijkomende Algemene Vergadering met als agenda evaluatie en stand van zaken groeiplan, 
begroting 2016 en meerjarenprojectie tot 2020. 
De AV van April 2016 mogelijkheid tot begrotingscontrole en begrotingswijziging 

 
De Raad vindt dit een zeer zinvolle motie en roept op om deze te steunen. 
 
Stemmen voor: 82 
Tegen: 1 
Onthoudingen: 2 

 Motie goedgekeurd  
 

Besluit 1. 
De AV vraagt de RvB 
Zo snel mogelijk een plan uit te werken en op te starten om het draagvlak van het groeiplan te 
vergroten 
Een bijkomende Algemene Vergadering met als agenda evaluatie en stand van zaken groeiplan, 
begroting 2016 en meerjarenprojectie tot 2020. 
De AV van April 2016 mogelijkheid tot begrotingscontrole en begrotingswijziging. 

 
Stemming Begroting 2015 
Tegen: 3  
Voor: 78 
Onthoudingen: 8 

 Begroting 2015 goedgekeurd. 
 
 

3. LUNCH 
 Met ontmoeting bestuursleden. 
 
 

4. KRACHTVOER 1: GASTSPREKER ASSITA KANKO  
Mensenrechtenactivisme in Burkina Faso, over de nood aan ondersteuning en het potentieel voor de 
Belgische politiek om dat te steunen.  
 
 

5. WAT DEDEN WE IN 2014?  
Tijd voor rapportage, toelichting bij het jaarrapport en rapport van de Raad van Bestuur. 
 
Vragen voor directie: doet Amnesty iets voor de Jezidi gemeenschap in Irak, slachtoffers van ISIS. 
Antwoord: onderzoek en actie, op de radar van Amnesty 
Opmerking aan de RvB: graag de infobundels iets eerder verzenden. Nu pas twee weken en drie 
dagen voor de aanvang. 
 
 

6. DE VERKIESBARE LEDEN VAN DE RAAD STELLEN ZICH KORT VOOR, EVENALS EEN KANDIDAAT 
VOOR DE KASCOMMISSIE.  

Kandidaten stellen zich voor. Stemformulieren beschikbaar. 
 
Bart Vrindts wordt met handgeklap aanvaard als ombudspersoon. 
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7. TWEE PARALLELLE SESSIES  

 Hoe kan de beweging groeien?  
(aanwezig +/- 35 personen) 
 
Vragen vanuit de zaal: 
1. Het ontvangen van de mails van I Save Lives zorgt soms voor onduidelijkheid. Als ik via AIBf 

teken, dan wordt ik soms later door AIVL hetzelfde gevraagd, of iets totaal anders. Ik 
onthoud zelf niet welke petities ik heb getekend bij welke sectie. 
 

2. Wij zeggen aan mensen die de petitie tekenen dat ze niet zullen gevraagd worden om geld te 
geven. Klopt dat? Wanneer wordt er dan geld gevraagd? 

 
3. Mensen staan weigerachtig tov het geven van gegevens, want ze willen niet gecontacteerd 

worden om geld te vragen. 
 

4. Hoe oud moet je zijn om een petitie te mogen tekenen? Graag hier wat duidelijkheid rond, 
wat basisregels graag. 

 
5. Hoe zit het met de DAF’s? In het begin keken we hier hard naar uit. Maar er zit veel te 

weinig beweging in. Dat is jammer want dit was voor ons de rode draad van onze groep. 
Moeten wij nu ook opschuiven naar spoedacties? Is er meer beweging te verwachten rond de 
DAF’s? 

 
6. Brusselse groepen zitten met het probleem dat zij hun acties aan de taal moeten aanpassen. 

Is er meer samenwerking mogelijk met AIBf op dit vlak? Om dus voor kruisbestuiving te 
zorgen tussen verschillende groepen van verschillende secties. 

 
7. Persoon X: Een stijging van het aantal leden naar 1.300 is geen succes, dat is te weinig. We 

moeten toch veel meer kunnen? Persoon Y:Lid worden blijft een principiële beslissing. Het is 
geen beslissing die je zo maar neemt. 

 
 Welke richting gaat Amnesty wereldwijd de volgende jaren uit? 
 

Rapportages via flappen. De opmerkingen worden verzameld door Steunpunt Internationaal Beleid en 
gedeeld met internationaal via consultatie einde mei. Opmerkingen worden ook meegenomen door de 
ICM delegatie naar Dublin. 
 
 

8. KRACHTVOER 2: FILIP REYNIERS, LID VAN THEMATEAM WAPENHANDEL 
Filip Reyniers moest zich om familiale reden verontschuldigen.  
 
 

9. PAUZE EN TIJD OM TE STEMMEN VOOR DE BESTUURSVERKIEZINGEN 
 

10. TOELICHTING EN UITVOERING BESLUITEN 
Aanpak sessie: expliciete vraag of er opmerkingen of bijkomende vragen zijn bij de tekst die werd 
verspreid in de info-bundels. Er komen geen extra vragen, sessie wordt afgesloten. 
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BESLUIT AV 2012 
 
De Algemene Vergadering (AV): 

keurt het door de raad van bestuur voorgelegde voorstel van uitwerkingsdocument art. 4.8 van 
het Huishoudelijk Reglement (HHR) met de volgende tekst goed: 
Indiening van ICM-resoluties door Amnesty International Vlaanderen (AIVL) 

Geen extra vragen bij de tekst in de info-bundel 
 

BESLUITEN AV 2013 
 
Besluit 1: Rechten van inheemse volkeren bedreigd door mondiale grondstoffenjacht, economische 
projecten en monocultuur   
Geen extra vragen bij de tekst in de info-bundel 
 
Besluit 2: Lidgeld 
De Algemene Vergadering van Amnesty International Vlaanderen kiest één van volgende opties: 
Optie C: Amnesty International Vlaanderen kiest voor een gratis lidmaatschap. 
Geen extra vragen bij de tekst in de infobundel 
 

BESLUITEN AV 2014 
 
Besluit 1: Ondersteuning en bescherming van mensenrechtenactivisten 
Geen extra vragen bij de tekst in de infobundel 
 
Besluit 2:  Snelle Antwoord Mechanisme (SAM) 
Geen extra vragen bij de tekst in de infobundel 
 
Besluit 3: mogelijk belangenconflict – aanpassing Huishoudelijk Reglement (HHR) 
Geen extra vragen bij de tekst in de infobundel 
 
Besluit 4: aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) n.a.v. het afschaffen van het 
verplicht betalen van de lidgelden 
Geen extra vragen bij de tekst in de infobundel 
 
 

11. RESOLUTIES 
Resolutie 1. Verwachtingen ten aanzien van lokale Amnesty-groepen 
Toelichting door Hendrik Delaruelle 
 
Bespreking 

- Is dit niet te vrijblijvend? Het zet druk op de groepen om betalende activiteiten te 
organiseren, anderzijds geen capaciteit om veel meer te doen. Vanuit het secretariaat: 
oproep om lokaal ambassadeur te zijn, met waar mogelijk een FW component.  

 
 De resolutie wordt goedgekeurd.  

 

Besluit 2.  
De AV vraagt de Raad van Bestuur om de verwachtingen t.a.v. de lokale Amnesty-groepen scherper 
te formuleren en fondsenwerving als een belangrijke verwachting expliciet te vermelden, dit zowel 
op groepsniveau als naar de individuele groepsleden toe. 
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Resolutie 2. Vluchtelingen   
- Oproep met vraag naar aandacht voor vluchtelingencrisis (zie tekst resolutie). 
- RvB: steun voor de resolutie mits vriendelijke amendementen 

o Vraag om te spreken over “overheden” 
o Schrappen tweede paragraaf: valt buiten het werkterrein voor Amnesty 

- De indieners beschouwen dit als een vriendelijke amendement. 
- Vraag: verduidelijking begrip politieke vluchtelingen, wat met contingenten voor 

hervestiging. Opletten voor begripsverwarring. Juridisch onderscheid: vluchteling is iedereen 
die vreest voor vervolging om een aantal redenen, hervestiging systeem van UNHCR.  
Amnesty pleit voor veel ruimere hervestiging. De verantwoordelijkheid al dan niet bij lokale 
overheden leggen overstijgt het domein van Amnesty, we kunnen wel eisen dat België een 
goede opvang realiseert. 
 

 De aangepaste resolutie wordt goedgekeurd. 
 

Besluit 3. 
De Algemene Vergadering vraagt de Raad van Bestuur om bij de Belgische overheden aan te dringen 
om een groter contingent (quotum) vluchtelingen uit conflictgebieden te hervestigen. 
Vraagt de Raad van Bestuur hierover te rapporteren op de AV van 2016. 

 
 
Resolutie 3. Samenwerking 
 
Bespreking: Voorbeelden van de resolutie zijn niet goed gekozen, maar intentie om samenwerking te 
zoeken is er wel. Ook omtrent millenniumdoelen is er samenwerking en internationaal 
onderzoekswerk.  
 

 De resolutie wordt goedgekeurd.  
 

Besluit 4.  
De Algemene Vergadering vraagt de Raad van Bestuur: 
- het actief contacteren van andere organisaties te onderzoeken en modaliteiten van samenwerking 
met andere NGO’s uit te werken; 
-De Algemene Vergadering vraagt de Raad van Bestuur hierover te rapporteren op de AV van 2016. 

 
 
Resolutie 4. Over besluitvorming bij crisissituaties inzake mensenrechten 
 

 De resolutie wordt goedgekeurd.  
 

Besluit 5.  
De AV beslist om het HHR van AIVL aan te vullen met een artikel 5.6.2 tot 5.6.6 als volgt: 
5.6  Expertenpanel – dringende consultaties 
5.6.2 
Binnen AIVL functioneert een expertenpanel samengesteld uit vrijwilligers die lid zijn van de AV van 
leden zoals bedoeld in art. 10 van de statuten. 
5.6.3 
Als AIVL snel moet reageren op een crisissituatie en er onvoldoende tijd is om de beweging te 
bevragen langs de gebruikelijke kanalen kunnen de voorzitter + directeur een beroep doen op een 
representatief aantal mensen uit de AV van leden om voldoende feitelijke kenniselementen te 
verzamelen en opinies in te winnen om te komen tot een snelle en toch afgewogen en gedragen 
beslissing. 
Telefonische of elektronische bevraging is dan aangewezen. Er wordt daarbij gestreefd naar 
voldoende representativiteit binnen het beschikbare tijdsbestek. 



 
Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 25 04 2015 
  p. 10 

5.6.4 
Wanneer AIVL op zulke basis beslissingen neemt zal de Raad van Bestuur zo snel mogelijk nadien 
worden geïnformeerd over de raadpleging en de beslissing; de Raad van Bestuur oordeelt dan of een 
bijzondere informatieverstrekking aan de rest van die beweging wenselijk is, en in voorkomend geval 
hoe die zal gebeuren. 
5.6.5 
De Raad van Bestuur kan een lijst aanleggen of laten aanleggen van de leden-vrijwilligers die 
hieraan willen meewerken en van de eventuele bijzondere kennis of ervaring en voorkeurdomeinen 
van deze personen. 
5.6.6 
Het is de voorzitter + directeur toegestaan om daarnaast andere specialisten te raadplegen als dat 
gepast wordt geacht. 
Het bestaande art. 5.6 wordt hernummerd tot art. 5.6.1. 

 
 

12. STEMMING OVER HET BELEIDSPLAN VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Het beleidsplan voor sociaal cultureel volwassenenwerk zoals het werd voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering wordt unaniem goedgekeurd zonder amendementen en zal worden ingediend bij de 
Vlaamse Gemeenschap.  
 
 

13. UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN 

De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezingen bekend: alle kandidaten werden effectief 
verkozen.  
 
Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur:  
Boris De Vloed, Marike Lefevere, Dominic Duthoit, Rik Vereecken (voorzitter), Hilde Stals 
(co-voorzitter), Anne Vleminckx, Luc Toelen, Ellen Renson, Ilona Plichart 
 
Penningmeester: Anne Vleminckx 
 
Kascommissie: Luc Van Roosbroeck, Wim Scharpé, Guido Vandesande.  
 
Als effectief lid van de resolutiecommissie 2016 wordt Lieven De Wolf door de AV aangeduid. André 
De Messemaeker  fungeert als vervanger. 
 
 

14. SLOTWOORD / LAATSTE WOORD AAN DE LEDEN 
Na een dankwoord van de voorzitters, Hilde Stals & Rik Vereecken geven zij het woord aan de leden. 


