Vzw REISLEIDERSCLUB GENK
Hoekstraat 14
3600 Genk
Betreft : Verslag Bijzondere algemene vergadering 26 januari 2017
Aanwezig :

Bettens Liliane, Cannaerts Patrick, Claes Jozef, Coomans Ivo, De Roo Marc, Durant
Eric, Langens Lut, Hanssen Jean, Langone Vincenzo, Leyssens Andre, Nysten
Diane, Palmans Herman, Poleszczuk Nadia, Servranckx Jef , Schouterden Lieve,
Stulens Rina, Thijs Hilde, Vanroy Sylvain, Vreven Josephine,

Verontschuldigd met volmacht
Boonen Madeleine volmacht aan Thijs Hilde
Houbrechts Luc volmacht aan Vreven Josephine
Verontschuldigd :
Craemers Frank, Gheselle Claudine, Hemelaers François, Hoeken Christiane, Leenders Michel,
Maes Sylvain, Melis Ghislaine, Ramakers Alex, Rosiers Herman , Vanhove Lucienne, Vuerstaek
Guido
Dagorde :
1) Verwelkoming
2) Aanneming dagorde
3) Verslag Algemene vergadering 29 januari 2016 en Bijzondere Algemene vergadering van
9 januari 2017
4) Overzicht afgelopen jaar 2016
5) Plannen voor 2017
6) Goedkeuring lidgeld 2017
7) Financieel overzicht door de schatbewaarder
8) Gedeeltelijke bestuursvergadering
9) Aanpassingen van het statuut
10) 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
De voorzitter merkt even op dat er een foutje in de agendapunten voorkomt, op de uitnodiging staat
(punt 7) Gedeeltelijke bestuursvergadering. Dit moet uiteraard gedeeltelijke bestuursverkiezing
worden.
3. Verslag vorige algemene vergadering 29 januari 2016 en Bijzondere Algemene vergadering
van 9 januari 2017
- geen opmerkingen voor het verslag van 29 januari 2016.
- Daar we een aanpassing gaan maken in onze statuten hadden we hiervoor een meerderheid nodig
op de Bijzondere Algemene vergadering van 9 januari 2017. Daar deze niet bereikt werd is de
vergadering opgeschort en werd 26 januari 2017 aangeduid als 2de Bijzondere Alg. vergadering.
Beide werden goedgekeurd.
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4. Overzicht afgelopen jaar 2016
Overlopen van het voorbije werkingsjaar
Algemene vergadering: 29 januari 2016
De Gladiatoren : Op 6 februari bezochten we met 17 personen, het Gallo Romeins museum te
Tongeren
Reisleidersfeest: De feestlunch 13 maart in de Lorraine te Genk , mooie opkomst (34 deelnemers)
maar toch wel een teleurstelling, de locatie bekrompen en kwaliteit van het eten slecht. Hopelijk dit
jaar beter (kan moeilijk anders)
Verrassingsreis: Gezien er dit jaar geen proefreizen waren hebben we voor een Verrassingsreis
gezorgd. Op 23 april bezochten we, samen met 25 andere, het Land van Herve met als inslag vooral
de streekproducten. Lekker !

Uitstap Brussel: Op 8 oktober bezochten we de hoofdstad met in de voormiddag een bezoek aan
Trainworld, zeker een aanrader.
Namiddag stonden dan het Instrumentenmuseum en het Stripmuseum op het programma.
We waren maar met een klein groepje van 8 personen maar deze hebben genoten van een
schitterende dag
Op wandel door Praag: Op 18 november konden we, met 15 deelnemers, onder leiding van onze
voorzitter een geslaagde wandeling maken doorheen Praag, na een welkomstdrankje werden we op
sleeptouw genomen doorheen de straatjes van deze prachtige stad.
5. Plannen voor 2017
Ook in 2017 zullen we verder ’t Valieske blijven rondsturen.
Geplande activiteiten :
Bijzondere Algemene vergadering 9 januari 2017 een eerste poging, maar gezien we geen
meerderheid hadden werd de vergadering opgeschort.
2de Bijzondere Algemene vergadering: 26 januari 2017, vandaag dus
Gezien we de statuten gaan aanpassen was een extra vergadering nodig.
Reisleidersfeest: Zondag 5 maart 2017 Brunch in restaurant Hoeve Dewalleff te Riemst
Vanaf 10.30u iedereen van harte welkom
The world of Charles en Ray Eames: afspraak op 1 april (geen grap) op c-mine Genk
Dagje Brussel: 29 april 2017: Bezoek aan de tentoonstelling SABENA Reizen in stijl, gecombineerd
met een bezoek aan het Atomium, uitstap met trein
Tuinuitstap: Op 15 juli spreken af om samen naar de tuinen van Limburg Lavendel en Herkenrode te
gaan.
Reis Wenen: In navolging van onze Rome reis gaan we op 29 september 2017 naar Wenen onder
leiding van Eric Durant
Gerechtshof Hasselt: Op 25 november wordt er een bezoek gebracht aan het Nieuwe gerechtshof
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Suggesties voor andere activiteiten zijn altijd welkom !
6. Goedkeuring lidgeld 2017
Lidgeld 15 €
Omdat onze begroting nog mooi in evenwicht is gaan we het lidgeld op 15€ houden.
7. Financieel overzicht door de schatbewaarder
FINANCIEEL VERSLAG 2016
2016 eindigde met een klein negatief saldo
BEGROTING 2017 - We hebben een sluitende begroting opgesteld zodat we in ook 2017 mooi
binnen de begroting kunnen blijven
We vroegen op dit moment de goedkeuring en kwijting van het bestuur en hebben die ook voltallig
gekregen. Bedankt voor het vertrouwen
8. Gedeeltelijke bestuursverkiezing
Dit jaar moesten we afscheid nemen van 3 bestuursleden, Ghis Wouters, Ivan Coene en van onze ere
voorzitter Luc Houbrechts. Vanwege uiteenlopende redenen hebben ze hun mandaat terug ter
beschikking gesteld.
We danken hun voor hun inzet.
Daar er op deze manier max. 4 plaatsen beschikbaar zijn en we maar 3 nieuwe kandidaten hebben
zijn deze direct aangenomen.
We verwelkomen Coomans Ivo, Langens Lut en Leyssens André in ons bestuur.
9. Aanpassingen in het statuut
Last but not least, komen we aan de aanpassing van de statuten.
Eerste en grootste aanpassing is een nieuwe naam. Gezien de cursus gaat verhuizen naar Hasselt
zullen we niet langer alleen afgestudeerden uit Genk maar ook uit Hasselt gaan verwelkomen.
Vandaar niet langer vzw Reisleidersclub Genk maar vzw Reisleiders Limburg.
Iedereen gaat hiermee vlot akkoord, blij zelfs met het schrappen van « club » we zijn niet langer een
clubke maar een volwaardige vereniging.
Verder worden de statuten overlopen op aanpassingen die samenhangen met de naamsverandering.
Ook kwam er de opmerking van Herman Palmans ivm de bevoegdheden van bestuur en Algemene
vergadering.
Met de nodige schrappingen en aanpassingen werd de tekst goedgekeurd en zal zo worden ingediend.
10. Varia - opmerkingen - rondvraag
Reisleiders Vlaanderen
Hierin zijn we nog altijd vertegenwoordigd door 3 personen, Poleszczuk Nadia, Vanhove Lucienne
en de ondervoorzitter Vreven Josephine.
Je kan hun altijd contacteren voor vragen en ideeën.
Verder geen vragen of opmerkingen
De vergadering werd afgesloten
Onze web-site www.reisleiderslimburg.be e-mail adres: Reisleiderslimburg@proximus.be
Volgende vergadering :
26 januari 2018 – 19.00 u. – Plaats nog te bepalen

Josephine Vreven
Voorzitter
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