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Algemene Vergadering

Verslag algemene vergadering van 19-05-2019
Aanwezigheids lijst:
X = Aanwezig, V = volmacht
Buvens Riet
CeunenBroucke Kurt
De Messemaeker Evy
Van Buggenhout Hilde
VanLandschoot Rita
Vandeput Marc
Verhoeven Hans
Massart Bart
Rutten Jos
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Gijsens Lieve
Eulaeerts Hilde
Schrooten Ivo
VandenBossche Johan
Van Loon Jan
Vandebeek Karla
Vermariën Muriël
Walgrave Toon
Van Landschoot Gaby
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Cardyn Anne
Lorent Hugo
Tanghe Diederik
Vanrijkel Greet
Huys Francis
Vanaken Tal
Ver Berne Ro
Van Loon Ingrid
Jans Christel
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1. Goedkeuring vorig verslag (nr.19)
Geen opmerkingen
2. Goedkeuring van de gewijzigde statuten.
Geen opmerkingen. De statuten worden gewijzigd om conform te zijn aan het
nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 2/3 van de
effectieve leden zijn aanwezig of verrtegenwoordigd, zodat de wijziging
rechtsgeldig is.
3. Goedkeuring aangepaste lijst nieuwe leden.
Goedkeuring wordt gegeven. Naar de toekomst wordt gepland het aantal
effectieve leden progressief te verminderen. Daarnaast kan gewerkt worden met
bestuursvrijwilligers; vrijwilligers die sommige bestuurstaken op zich nemen (vb.
Fiscale attesten, website, communicatie enz.). De nieuwe leden zijn: Marc
Desiron, Marc Desmet, Marc Thijs, Bart DeDobbelaer en Willy Loos.
4. Goedkeuring van het dagelijks bestuur.
Het huidig bestuur wordt bevestigd in zijn maandaat.
5. Goedkeuring van de rekeningen.
De rekeningen van 2018, voorgesteld door onze penningmeester Marc Vandeput
worden goedgekeurd, alsook het budget voor 2019. Hierbij wordt opgemerkt dat
er een noodzaak bestaat om de steunende leden te blijven motiveren. Anderzijds
wordt na gegaan welke mogelijkheden er zijn om nieuwe sympathisanten aan te
trekken.
6. Kwijting bestuurders.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders door.

7. Kwijting aan de commissaris (Willy Loos).
Er wordt kwijting gegeven aan de commissaris door de AV.
8. Toekomstplannen 2019-2020.
Door de voorzitter wordt een uiteenzetting gegeven over de huidige toestand in
de verschillenden schooltjes in Jaipur aan de hand van een tijdslijn van de
investeringen en realisaties. Daarna worden de problemen van FCS 2 uitgelegd
(mogelijke aanpassing van de bouw door aanleg straat waar vroeger open riool
bestond) en worden de toekomstplannen voor 2019 en 2020 toegelicht met
onder meer de bouwplannen voor FCS 4.

Na de Algmene Vergadering worden de leraren en directrice van de St. Jozefsschool in Kasterlee
gehoord over hun ervaring en de ervaringen van de leerlingen van de vijfde graad die op bezoek
geweest zijn in de scholen in Jaipur, de Taj Mahal en een school in Delhi (St. Markschool) waarmee ze
een uitwisseling van leerlingen zijn opgestart.
Door Willy Loos en Marc Desmet wordt uiteengezet welke huidige vorm van samenwerking met de
technische school in Jaipur er nu is en welke de toekomstplannen zijn voor het betrekken van de
leerlingen in het project met een uitwisselingsprogramma.

ADDENDUM BIJ VERSLAG AV dd. 19/5/2019:
Na de algemene vergadering werd duidelijk dat het aanstellen van een commissaris voor de
goedkeuring van de rekeningen niet noodzakelijk is voor zeer kleine VZW’s, waaronder Opus III valt.
Bijgevolg zullen we blijven werken met een goedkeuring door de AV en een neerlegging van de
resultaten en balans bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

