Vzw REISLEIDERS LIMBURG
Hoekstraat 14
3600 Genk
Betreft : Verslag algemene vergadering 7 februari 2020
Aanwezig : Cleuren Gerard, Coomans Ivo, De Roo Marc, Durant Eric, Houbrechts Luc,
Langens Lut, Leyssens Andre, Poleszczuk Nadia, Rosiers Herman, Stroeken
Herman, Swerts Herman, Thijs Hilde, Vanhoof Peter , Vanheukelom Anouk,
Vanhove Lucienne, Vreven Josephine, Wirix Tine
Verontschuldigd met volmacht: Nysten Diane volmacht aan Houbrechts Luc
Verontschuldigd :
Cannaerts Patrick, Coolen Relind, Cox Ludo, Gerrits Jos, Gheselle Claudine, Hemelaers François,
Maes Sylvain, Melis Ghislaine, Mellemans Viviane, Palmans Herman, Ramakers Alex, Vanacken
André, Vanspauwen Elly, Voeten Brigitte, Vuerstaek Guido, Wouters Ghis, Wuyts Jef
Dagorde :
1) Verwelkoming
2) Aanneming dagorde
3) Verslag Algemene vergadering 8 februari 2019
4) Overzicht afgelopen jaar 2019
5) Plannen voor 2020
6) Goedkeuring lidgeld 2021
7) Goedkeuring nieuw adres
8) Financieel overzicht met kwijting en ontlasting
9) Gedeeltelijke bestuursverkiezing
10) Varia - opmerkingen - rondvraag
1.De voorzitter verwelkomt de aanwezigen
Na de verwelkoming worden de aanwezigheidslijsten doorgegeven en wordt de lijst van de
verontschuldigden doorgenomen.
2.Aanneming van de dagorde Geen bijkomende agendapunten

3.Verslag vorige algemene vergadering 8 februari 2019
- geen opmerkingen voor het verslag
Verslag wordt goedgekeurd.
4.Overzicht afgelopen jaar 2019
8 februari 2019: Algemene vergadering
23 februari 2019: Begeleid bezoek Gallo Romeins Museum tentoonstelling Stonehenge
14 deelnemers mooi maar we bleven met vragen zitten, mysterie is nog niet
opgelost
10 maart 2019: Reisleidersfeest in de vorm van een brunch
Vanwege het grote succes teruggegaan naar Hoeve Dewalleffe . 28 deelnemers,
gezellig maar het eten viel tegen in vergelijking met vorige keer.

11 mei 2019: Bezoek aan Provinciaal domein Bokrijk in het decor van Breughel
Mooie wandeling langs een vernieuwd parkoers. Thema mooi toegelicht door Ivo
20 september 2019: onze vierdaagse Berlijn. Prachtige reis, Hilde en Patrick hebben dit
schitterend gedaan. Mooie programma tot in de puntjes geregeld.
15 november 2019: avond rond de Cotswolds en Oxford. Herman nam ons mee naar het Engelse
binnenlands, prachtig gedaan, aangenaam vertelt.
Proefreizen 2018-2019
16 februari 2019: Gent
23 maart 2019: Xanten
27 april 2019: De Ronde van Vlaanderen
5. Plannen voor 2020
Ook in 2020 zullen we verder ’t Valieske blijven rondsturen. In december valt zelfs nr 200 in de
bus
29 maart 2020: Reisleidersfeest
Waar? De Smaakfabriek op de erfgoedsite van de Stroopfabriek Borgloon
Welke vorm? Middagmaal met aansluitend rondleiding in het belevingscentrum
25 april 2020: Bezoek aan Labiomista te Genk onder leiding van Lut
02 mei 2020: Gezien er dit jaar geen proefreizen zijn, organiseren we een verrassingsreis.
03 oktober 2020: uitstap naar Antwerpen met bezoek aan Redstar museum. Ivo gaat hier voor
zorgen, verplaatsing met de trein
13 november 2020: Muziek in de autocar door Peeter Van Hoof
11 december 2020: Toeristische avond, bestemming Roemenië. Elly neemt ons mee naar het land
van Dracula
Suggesties voor andere activiteiten zijn altijd welkom ! Er wordt gevraagd om terug een
meerdaagse in te richten. Zal waarschijnlijk voor 2021 zijn omdat we afgesproken hadden om dit
om de 2 jaar te doen.
Vraag naar een avond richtlijnen rond het invullen van belastingsbrief en btw listing
6.Goedkeuring lidgeld 2021
Lidgeld 20 € blijft behouden.
7. Goedkeuring van nieuw adres
Het adres van de vzw is het adres van de secretaris, gezien Nadia verhuist is veranderd ook ons
adres.
Volgens artikel 4 van onze statuten kan dit gewoon door de Algemene vergadering gebeuren.
goedkeuring voor ons nieuw adres gekregen: Oude Markt 12 bus 21 3600 Genk.
8.Financieel overzicht door de schatbewaarder
FINANCIEEL VERSLAG 2019
2019 eindigde met een positief saldo
BEGROTING 2020 - We hebben een sluitende begroting opgesteld zodat we in ook 2020
mooi binnen de begroting kunnen blijven. Maar gezien er een verrassingsreis ingepland staat
gaat dit misschien moeilijk worden. Maar we doen ons best.

We vroegen op dit moment de goedkeuring en kwijting van het bestuur en hebben die ook
voltallig gekregen. Bedankt voor het vertrouwen
9.Gedeeltelijke bestuursverkiezing
Zijn ontslagnemend Durant Eric
Thijs Hilde
Rosiers Herman
Ze stellen zich alle terug kandidaat, tot tevredenheid van de voorzitter, er is nog 1 plaats vrij.
Deze wordt ingenomen door Wouters Ghis, die zich kandidaat gesteld heeft, terug van weg
geweest. Dit is dus geen probleem zodat we weer aan het maximum van 15 bestuursleden komen

10.Varia - opmerkingen - rondvraag
Reisleiders Vlaanderen
Hierin zijn we voorlopig nog vertegenwoordigd door 3 personen, Poleszczuk Nadia, Vanhove
Lucienne en de ondervoorzitter Vreven Josephine. Op 16 februari zijn er nieuwe verkiezingen.
Josefine stelt zich niet terug kandidaat, na 20 jaar is het tijd voor vernieuwing.
Kandidaten voor Limburg, Lucienne blijft en Ivo Coomans en Lut Langens stelde zich ook
kandidaat, dus opvolging verzekerd.
Er wordt de aandacht gevestigd op de nieuwe lijst van bestemmingen voor specialisaties door
Reisleiders Vlaanderen uitgewerkt, maar deze is nog niet volledig en sommige bestemmingen zijn
echt nog te groot, andere zijn weer beter omdat ze een groter gebied omvatten. Er is nog werk aan.
Wordt in de gaten gehouden.
Blijkbaar zijn er in het verleden ook een aantal problemen geweest met het toesturen van de
reisleiderskaart vanwege het FBAA, we weten dat er problemen zijn geweest door ziekte en
pensioen van degene die er verantwoordelijk voor was. We kijken dit even na.

Verder geen vragen of opmerkingen
De vergadering werd afgesloten
Onze web-site
www.reisleiderslimburg.be e-mail adres: Reisleiderslimburg@proximus.be
Volgende vergadering :
11 februari 2021 – 19.00 u. – Syntra Hasselt Gouverneur Verwilgensingel 40

Josephine Vreven
Voorzitter

Nadia Poleszczuk
Secretaris

