Vzw REISLEIDERSCLUB GENK
Hoekstraat 14
3600 Genk
Betreft : Verslag algemene vergadering 29 januari 2016
Aanwezig :

Cannaerts Patrick, Durant Eric, Gheselle Claudine, Hansen Jean, Hanssen Karine,
Hoeken Christiane, Houbrechts Luc, Jacobs Marijke, Leenders Michel, Palmans Herman,
Poleszczuk Nadia, Ramakers Alex, Rosiers Herman, Stulens Rina, Swerts Herman,
Thijs Hilde, Vanhove Lucienne, Vanroy Sylvain, Venken Lisette, Vreven Josephine,
Vuerstaek Guido, Wouters Ghis

Verontschuldigd met volmacht
Boonen Madeleine volmacht aan Cannaerts Patrick
Cremers Annemie volmacht aan Thijs Hilde
Leenders René volmacht aan Vreven Josefine
Nysten Diane volmacht aan Wouters Ghis
Vanderhallen Paul volmacht aan Poleszczuk Nadia
Servranckx Jef volmacht aan Durant Eric
Verontschuldigd :
Coene Ivan, Claes Jozef, Coolen Relind, Coomans Ivo, Craemers Frank, Dupont Ivan, Gerrits Jos,
Hemelaers François, Langens Lut, Langone Vincenzo, Leysens Andre, Maes Sylvain, Marin Rudy,
Massart Noella, Schouterden Lieve, Sierens Johan, Spiech Jan, Vanhamel Lutgarde, Verbiest Julienne
,Verdyck Dany, Voeten Brigitte, Wuyts Jef

Dagorde :
1) Verwelkoming
2) Aanneming dagorde
3) Verslag algemene vergadering 27 februari 2015
4) Overzicht afgelopen jaar 2015
5) Plannen voor 2016
6) Financieel overzicht door de schatbewaarder
7) Goedkeuring lidgeld 2017
8) Varia - opmerkingen - rondvraag
1.De voorzitter verwelkomt de aanwezigen
Na de verwelkoming met verlate Nieuwjaarswensen worden de aanwezigheidslijsten doorgegeven en
wordt de lijst van de verontschuldigden en volmachten doorgenomen.
2. Aanneming van de dagorde
Herman Palmans maakt de opmerking dat er ook nog een Goedkeuring en Kwijting van het bestuur
moet worden opgenomen. We plannen dit altijd in na de budgetten maar zullen dit in de toekomst bij
de programmapunten opnemen
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3. Verslag vorige algemene vergadering dd. 27 februari 2015
- geen opmerkingen.

4. Overzicht afgelopen jaar 2015
Overlopen van het voorbije werkingsjaar
Algemene vergadering: 27 februari 2015
Hier hadden we een aanpassing gedaan om alzo de volgende vergaderingen na Nieuwjaar te kunnen
houden zodat het vorige jaar volledig kan worden afgesloten voor de algemene vergadering en misschien
wat minder druk in de agenda’s. Gezien de grote opkomst was dit misschien een goede keuze.
Aansluitend hadden we dan een avond Toledo door Lucienne Vanhove
Reisleidersfeest: De feestbrunch 15 maart in de Loft te Hoeselt, 30 deelnemers
WO II: Naar aanleiding van de 70ste verjaardag eind WO II samen met Patrick Cannaerts herdachten we
dit feit. Fantastische avond waar iedereen nog wat van opgestoken heeft.
Emile Van Doren: Op 23 mei bezochten we de overzichtstentoonstelling van Emile Van Doren de
Genkse kunstschilder, gekend van zijn Kempense landschappen maar blijkbaar minder geliefd. We
waren met slecht 2 deelnemers en hebben een zeer persoonlijke rondleiding gekregen.
Uitstap Beringen Mijn: Activiteit rond de vernieuwde mijnsite te Beringen. Datum 10 oktober 2015
Swa Hemelaers heeft ons daar letterlijk elk hoekje van de cite laten zien en beleven en verrasten ons
naderhand nog met een mooi naslagwerk. Bedankt Swa.
Bezoek Planetarium Genk: op zondag 8 november om 16u. Gezien dit toch een zondagnamiddag was
konden we toch op heel wat steun rekenen. We hadden niet alleen de beleving van We are Aliens, op
zoek naar buitenaards leven maar kregen aansluitend ook nog een mooie rondleiding.
5. Plannen voor 2016
Ook in 2016 zullen we verder ’t Valieske blijven rondsturen. Zoals jullie weten hadden we in december
onze 150ste editie dat met een prijskamp werd gevierd uiteraard konden de prijswinnaars op een
verrassing rekenen. Op naar de 200!
Geplande activiteiten :
Algemene vergadering 29 januari 2016 vandaag dus
Gladiatoren Helden van het Colosseum: Zaterdag 06 februari 2016 Bezoek aan Gallo Romeins museum
te Tongeren 10u
Reisleidersfeest: Zondag 13 maart 2016 Lunch in restaurant Lorraine te Genk (aan de kerk)
Vanaf 11.30u iedereen van harte welkom
Verrassingsreis: Gezien er dit jaar geen proefreizen zijn in het Syntra voorzien wij op 23 april 2016 een
verrassingsreis, programma ????
Dagje Brussel: 08 oktober 2016: Bezoek aan Trainworld te Schaarbeek, gecombineerd met het
instrumentenmuseum Old England uitstap met trein
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Avondje Praag: 18 november 2016 deze avond brengen we door in de mooie straatjes en pleinen van
Praag
Activiteit 2017: Ook werd er al een tipje van de sluier opgelicht voor wat de activiteiten van 2017
betreft. In navolging van onze Rome reis gaan we op 1-2-3 september 2017 naar Dublin onder leiding
van Ierland specialist Ghis Wouters
Suggesties voor andere activiteiten zijn altijd welkom !
6. Financieel overzicht door de schatbewaarder
FINANCIEEL VERSLAG 2015
2014 eindigde met een negatief saldo, te wijten aan ons 20 jarig bestaan en we hebben toen beloofd dat
we dat in 2015 zouden rechtzetten. Dat hebben we dus ook gedaan.
BEGROTING 2016 - We hebben een sluitende begroting opgesteld zodat we in ook 2016 mooi binnen
de begroting kunnen blijven
De begroting werd goedgekeurd.
7. Goedkeuring lidgeld 2017
Lidgeld 15 €
Omdat onze begroting nu mooi in evenwicht is gaan we het lidgeld op 15€ houden.
We vroegen op dit moment de goedkeuring en kwijting van het bestuur en hebben die ook voltallig
gekregen. Bedankt voor het vertrouwen
8. Varia - opmerkingen - rondvraag
Reisleiders Vlaanderen
Gezien het daar dit jaar nieuwe bestuursverkiezingen zijn doet de voorzitter een oproep voor eventuele
extra kandidaturen. Gezien de beperking van max 4 voor Genk is weg gevallen kunnen we extra steun
gebruiken. Indien geen kandidatuur dan toch zeker volmachten binnen sturen.
Gezien iedere aanwezige maar 1 volmacht kan hebben vragen we om ondertekende - blanco volmachten
Die kunnen dan onder de aanwezigen worden verdeeld.
Reisleiderskaart Toerisme Vlaanderen
Beter gekend als de blauwe kaart. Deze wordt niet langer door Toerisme Vlaanderen uitgereikt maar zal
door de opleidingsverstrekkers, voor ons Syntra Limburg, worden aangemaakt.
Ze zullen een andere look krijgen, niet langer meer blauw maar de kleuren wit, geel, zwart.
De nieuw afgestudeerden krijgen ze gratis maar een vervangkaart zal in de toekomst 25€ gaan kosten.
Een maling daarrond vanuit Toerisme Vlaanderen volgt eind februari.
Verder geen vragen of opmerkingen
De vergadering werd afgesloten
Onze web-site www.reisleiderslimburg.be
Volgende vergadering :
30 januari 2017 – 19.00 u. – Syntra, Kerkstraat 1 – 3600 Genk
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Voorzitter
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