
ALGEMENE VERGADERING 

29 APRIL 2019

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN



Algemene Vergadering

29 April 2019
ICOM Belgium Flanders

office@icom-belgium-flanders.be | www.icom-belgium-flanders.be



Programma AV

• Goedkeuring verslag AV 28 mei 2018

• Aanvaarding nieuwe statuten

• Ontslagen, benoemingen en samenstelling RvB

• Jaarverslag 2018

• Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de 

jaarrekening 2018 en kwijting aan de bestuurders

• Voorstel tot goedkeuring begroting

Werkbezoek Museum Hof 

van Busleyden
• Toelichtingen

• Vrij bezoek aan het museum



Goedkeuring

verslag AV 2018
ICOM Belgium Flanders

office@icom-belgium-flanders.be | www.icom-belgium-flanders.be



Aanvaarding

nieuwe statuten
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Wijziging Hoofdstuk 2 – Leden Art.7.1

• OUD: 

1) Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of in een 
wetenschappelijke instelling zonder winstgevend doel, al dan niet met een collectie roerend 
erfgoed, die een of meerdere museale werkzaamheden effectief uitvoeren of een logistieke of 
een ondersteunende rol voor musea vervullen en die de deontologie ten aanzien van materieel 
en immaterieel erfgoed onderschrijven. Effectieve leden die na afloop van hun beroepsloopbaan 
op pensioen gesteld zijn, kunnen effectief lid blijven.

• NIEUW: 

1) Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of in een 
instelling zonder winstgevend doel, al dan niet met een collectie roerend erfgoed, die een of 
meerdere museale werkzaamheden effectief uitvoeren of een logistieke of een ondersteunende 
rol voor musea vervullen en die de deontologie ten aanzien van materieel en immaterieel 
erfgoed onderschrijven. Effectieve leden die na afloop van hun beroepsloopbaan op pensioen 
gesteld zijn, kunnen effectief lid blijven.



Wijziging Hoofdstuk 2 – Leden Art.7.3.a

• OUD

3) Toegetreden leden zijn:

a) natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een 
wetenschappelijke instelling maar die ambtshalve en/of professioneel betrokken zijn bij 
museumactiviteiten

• NIEUW

3) Toegetreden leden zijn:

a) natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een instelling zoals 
gestipuleerd in Art.7.1 maar die ambtshalve en/of professioneel betrokken zijn bij 
museumactiviteiten



Wijziging Hoofdstuk 2- Leden Art. 8

• OUD

Art 8

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de effectieve leden en de instellingsleden worden 
vastgesteld door de algemene vergadering. Zij bedragen respectievelijk maximum 500 € en 1000 
€ voor de effectieve leden die werkzaam zijn binnen een museum. Voor een instelling of 
organisatie die instellingslid is, wordt een korting voorzien, vastgesteld door de algemene 
vergadering. De bijdragen van de toegetreden leden en de ereleden worden vastgesteld door de 
raad van bestuur.

• NIEUW

Art 8

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de effectieve leden en de instellingsleden worden 
vastgesteld door de algemene vergadering. De tarieven worden opgenomen in een huishoudelijk 
reglement. De bijdragen van de toegetreden leden en de ereleden worden vastgesteld door de 
raad van bestuur. 



Wijziging Hoofdstuk 2- Leden Art. 11

• OUD

Art 11

Een lid kan vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk ingediend worden bij 
de raad van bestuur. Een lid dat het lidgeld niet betaald binnen de 60 dagen nadat er schriftelijk 
werd om verzocht, wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen. De raad legt jaarlijks een lijst met 
namen van de ontslagnemende leden ter kennisgeving voor aan de algemene vergadering.

• NIEUW

Art 11

Een lid kan vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk ingediend worden bij 
de raad van bestuur. Een lid dat het lidgeld niet betaalt binnen de 60 dagen nadat er schriftelijk 
werd om verzocht, wordt geschrapt als lid. De raad legt jaarlijks een lijst met namen van de 
ontslagnemende leden ter kennisgeving voor aan de algemene vergadering.



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur- Art13

• OUD

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten 
minste drie stemgerechtigde leden, die door de algemene vergadering gekozen worden onder de 
effectieve leden en instellingsleden en dit voor onbepaalde duur. Enkel leden die werkzaam zijn in 
een instelling zoals verstaan onder Art 4 kunnen tot bestuurder verkozen worden. De functie van 
bestuurder is onbezoldigd. De voorzitters of afgevaardigden van commissies, werkgroepen, 
secties, enz., kunnen tot de vergaderingen van de raad van bestuur worden toegelaten als niet-
stemgerechtigde waarnemers.

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens dit nuttig is voor de werking van de 
vereniging bij gewone brief of e-mail minstens acht dagen op voorhand. De uitnodiging behelst 
de agenda die op de vergadering zelf nog kan gewijzigd worden indien twee derden van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan.



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur- Art13

• NIEUW

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten 
minste drie stemgerechtigde leden, die door de algemene vergadering gekozen worden onder de 
effectieve leden en instellingsleden en dit voor onbepaalde duur. De raad van bestuur dient voor 
70% bestaan uit leden die werkzaam zijn in een instelling zoals verstaan onder Art 4. De functie 
van bestuurder is onbezoldigd. De voorzitters of afgevaardigden van commissies, werkgroepen, 
secties, enz., kunnen tot de vergaderingen van de raad van bestuur worden toegelaten als niet-
stemgerechtigde waarnemers.

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens dit nuttig is voor de werking van de 
vereniging bij gewone brief of e-mail minstens acht dagen op voorhand. De uitnodiging behelst 
de agenda die op de vergadering zelf nog kan gewijzigd worden indien twee derden van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan.



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 14

• OUD

Art 14

De leden van de raad van bestuur kunnen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een gedelegeerd bestuurder aanduiden. Deze leden vormen 
het dagelijks bestuur en moeten allen leden zijn die werkzaam zijn in een museum zoals verstaan 
onder art 4.

• NIEUW

Art 14

De leden van de raad van bestuur kunnen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een gedelegeerd bestuurder aanduiden. Deze mandatarissen 
vormen het dagelijks bestuur en moeten allen leden zijn die werkzaam zijn in een museum zoals 
verstaan onder art 4. Een mandaat kan maximaal 2 periodes van 3 jaar opgenomen worden



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 15

• OUD

Art15

De beslissingen van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. Een bestuurder kan 
zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, maar niemand kan drager zijn van 
meer dan een volmacht. Om rechtsgeldig te kunnen beslissen moet de helft van de raad 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een stemming is verplicht wanneer het gaat over het 
aanwerven of ontstaan van personeel of een andere aangestelde en ook als de meerderheid van 
de aanwezige bestuurders dit wenst. De raad bepaald tevens de bevoegdheden en de 
bezoldigingen van het personeel. De raad kan, onder zijn verantwoordelijkheid en voor 
nauwkeurig omschreven opdrachten, een deel van zijn machten overdragen aan leden mits de 
duur van het mandaat is bepaald.

De raad is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet 
uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij buitengerechtelijke 
handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de 
afzonderlijke handtekeningen van ofwel de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester of 
eventueel een gedelegeerd bestuurder. De secretaris ondertekent rechtsgeldig alle stukken voor 
het postbestuur. De penningmeester ondertekent rechtsgeldig alle stukken ivm de financiële 
zaken en deze die betrekking hebben op contacten met om het even welke administratie.

Voor bedragen groter dan 2.500 € worden zijn de handtekeningen van de penningmeester en de 
voorzitter vereist.



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 15

• NIEUW

Art15

De beslissingen van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. Een bestuurder kan 
zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, een bestuurder met een mandaat 
door maximum 2 volmachten. De volmachten worden preferentieel op naam gegeven, in 
ondergeschikte orde wordt het verdeeld onder de aanwezige bestuurders. Om rechtsgeldig te 
kunnen beslissen moet de helft van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een stemming is 
verplicht wanneer het gaat over het aanwerven of ontstaan van personeel of een andere 
aangestelde en ook als de meerderheid van de aanwezige bestuurders dit wenst. De raad bepaald 
tevens de bevoegdheden en de bezoldigingen van het personeel. De raad kan, onder zijn 
verantwoordelijkheid en voor nauwkeurig omschreven opdrachten, een deel van zijn machten 
overdragen aan leden mits de duur van het mandaat is bepaald.

De raad is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet 
uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij buitengerechtelijke 
handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de 
afzonderlijke handtekeningen van ofwel de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester of 
eventueel een gedelegeerd bestuurder. De secretaris ondertekent rechtsgeldig alle stukken voor 
het postbestuur. De penningmeester ondertekent rechtsgeldig alle stukken ivm de financiële 
zaken en deze die betrekking hebben op contacten met om het even welke administratie.

Modaliteiten rond de financiële werking worden in huishoudelijk reglement opgenomen en na 
goedkeuring van de raad van bestuur.



Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 18

• OUD

Art18

De voorzitter presideert de vergaderingen. Bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens 
ontstentenis de oudste der aanwezige bestuurders. De notulen van de vergaderingen worden 
opgemaakt door de secretaris of door een persoon op voorhand als verslaggever aangeduid. De 
notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en worden bewaard op de zetel 
van de vereniging, alwaar ze ter inzage liggen.

• NIEUW

Art18

De voorzitter presideert de vergaderingen. Bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens 
ontstentenis de oudste der aanwezige bestuurders. De notulen van de vergaderingen worden 
opgemaakt door de secretaris of door een persoon op voorhand als verslaggever aangeduid. De 
notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en worden digitaal bewaard op 
de servers/ digitale opslagplaats van de vereniging en fysiek bewaard bij de zetel van de 
vereniging, alwaar ze ter inzage liggen.



Wijziging Hoofdstuk 5- Rekeningen, begrotingen – Art 21

• OUD

Art 21

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Na het afsluiten van elk boekjaar worden de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting 
voor het komende jaar door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd. De raad van bestuur kan zich voor deze taken laten bijstaan door een derde mits een 
geschreven overeenkomst.

De algemene vergadering stelt elk jaar twee rekeningcontroleurs aan die het verslag van de 
penningmeester zullen nazien. Zij brengen over hun nazicht schriftelijk verslag uit op de 
algemene vergadering die dan kwijting kan geven aan de bestuurders. De rekeningcontroleurs 
mogen geen functie als bestuurder bekleden maar moeten wel behoren tot de stemgerechtigde 
leden.



Wijziging Hoofdstuk 5- Rekeningen, begrotingen – Art 21

• NIEUW

Art 21

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Na het afsluiten van elk boekjaar worden de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting 
voor het komende jaar door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd. De raad van bestuur kan zich voor deze taken laten bijstaan door een derde mits een 
geschreven overeenkomst.

De algemene vergadering stelt elk jaar een bedrijfsrevisor aan die het verslag van de 
penningmeester zullen nazien. De revisor brengt schriftelijk verslag uit op de algemene 
vergadering die dan kwijting kan geven aan de bestuurders. 



Ontslagen, benoemingen
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Ontslagen

Karen Van Looken

Etienne Boumans



Kandidaturen

Sofie Vermeiren – M Leuven

Jan Raymaekers - CVO De Oranjerie

Olga Van Oost - FARO

Ilse Bogaerts – War Heritage Institute



Onder-voorzitterschap

Leen Heyvaert – ontslagnemend

Vanessa Braekeveld - voorgedragen kandidaat RVB



Jaarverslag 2018
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Internationale mandaten

ICOM nationaal comité

ICOM Algemene Vergadering (juni 2018)

NEMO

EMYA



Internationale mandaten
ICOM nationaal comité

ICOM Algemene Vergadering (juni 2018)

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICOM vond plaats van 6 tot 8 juni 2018. Voorzitter Sergio 

Servellón en coördinator William Vanderborght waren aanwezig samen met de ondervoorzitter

(ICOM Belgique Bruxelles Wallonie) Alexandre Chevalier.

De belangrijkste punten waren:

• Er groeit een consensus onder de grote Nationale Comités dat er meer continuïteit kan 

gecreëerd worden in de vragen en/of acties die ondernomen worden. ICOM Belgium 

wenst hiervoor een informele samenkomst te organiseren in het najaar. Het doel zou zijn 

om proactieve op het beleid te wegen.

• ICOM Belgium steunt het idee om vanuit de ‘grote’ Westerse nationale comités meer te 

betekenen voor de ‘kleinere’ comités uit de rest van de wereld. Om ook derde 

wereldlanden de kans te geven om grote ICOM- conferenties te organiseren doen we 

een oproep om vanuit de Europese landen ‘peterschappen’ op te zetten. Dit dient in 

nauwe samenwerking te gebeuren met de betrokken landen. Congo zou een 

mogelijkheid zijn voor België aangezien we zo ook mee kunnen helpen om daar een 

nationaal comité op te zetten.



Internationale mandaten
NEMO

In November vond de 26ste editie plaats van de NEMO conferentie. Het thema dit jaar was 

‘Museums out of the box – The crossover impact of Museums. Een 4-daagse boordevol boeiende

lezingen en interessante ontmoetingen met museum professionals van over heel Europa en zelfs

daarbuiten. Er waren 184 afgevaardigden uit 39 verschillende landen aanwezig, waaronder ook

afgevaardigden vanuit ICOM Belgium Flanders en ICOM Wallonie Bruxelles. Vanessa Braekeveld

en Sergio Servellón namen deel. Tijdens de zitting van de AV werd Sergio verkozen als lid van de 

Exceutive Board.

In december 2018 nam Vanessa Braekeveld voor ICOM Belgium Flanders ook deel aan de 

studietrip naar Dublin vanuit de NEMO werkgroep Learning and Museums en de Learning 

Exchange met de Museums Associations in Londen. 



Internationale mandaten
EMYA

In 2018 was er geen enkele Belgische kandidaat. De Europese Museumprijs van het jaar 2018 

werd uitgereikt aan het Design Museum van Londen. De Council of Europe Prize ging naar het 

War Childhood Museum (Sarajevo). 

De Silettoprijs ging naar het Betina Museum of Wooden Shipbuilding (Kroatië); de Kenneth 

Hudson Award bekroonde het Estonian National Museum (Estland). 

Meerdere musea werden gevraagd om zich kandidaat te stellen voor EMYA 2019. Museum 

Plantin-Moretus en House of European History dienden effectief een dossier in. Juryvoorzitter

Marc O’Neill vroeg expliciet om meer kandidaten uit België aan te brengen.  Samen met Leen

Ochelen, de nationale correspondent voor Brussel en Wallonië, werd een shortlist opgemaakt van 

de kandidaten voor de komende jaren.

Deadline voor 2020 is verdaagd naar 10 mei 2019.



Nationale mandaten

Bewakingswet

Studie Tax Shelter

Vlaams Museumoverleg

Museumpassmusées

Overleg Cultureel erfgoed vzw

Overleg regionale musea



ICOM Belgium Flanders voor

museumprofessionals en

erfgoedmedewerkers

Communicatie

Werkbezoeken

Museum Product Award



ICOM Belgium Flanders voor

museumprofessionals en

erfgoedmedewerkers

Communicatie

Werkbezoeken

Museum Product Award



ICOM Belgium Flanders voor

museumprofessionals en

erfgoedmedewerkers

Werkbezoeken

In 2018 werden er twee werkbezoeken georganiseerd

voor de leden:

•28 mei: Snijders-Rockocxhuis

•22 oktober: Stadsmuseum Lier

22 oktober: Stadsmuseum Lier 



ICOM Belgium Flanders voor

museumprofessionals en

erfgoedmedewerkers

Museum Product Award

Voor het tweede jaar op rij verzorgde Fréderic Jonckheere
samen met FARO de selectie en uitreiking van de Museum 
Product Award op het Groot Onderhoud op 9 november. Dit jaar
kwam het MAS als Winnaar uit de bus. MAS-directeur Marieke 
Van Bommel kon als winnaar van de Museum Product Award 
deelnemen aan de Britse Best Products Awards die 
georganiseerd worden door de Association of Cultural 
Enterprises.



Structuur van de vereniging

Raad van Bestuur

Lidmaatschappen



Raad van Bestuur



Raad van Bestuur

Vanessa Braekeveld (KBR)

Bart Stroobants (Musea en Erfgoed Mechelen)

Peter Van der Plaetsen (PAM Velzeke)

Francis Van Noten (erelid)

Kristel Van Audenaeren (Bruggemuseum)

Klara Herremans (K&G-museum)

Isabel Vanderstappen (Erfgoedsite Tienen)

Griet Claerhout (Musea en erfgoed Antwerpen)

Karen Van Looken (Gallo-Romeins Museum Tongeren)

Etienne Boumans (ICOM – COMCOL)



Lidmaatschappen

Instellingsleden

Individuele leden

Werkend

Toegetreden (m.i.v. gidsen TVL)



Lidmaatschappen

Raad van Bestuur

Lidmaatschappen



Lidmaatschappen

Raad van Bestuur

Lidmaatschappen



William Vanderborght



Dankjewel

William!
ICOM Belgium Flanders

office@icom-belgium-flanders.be | www.icom-belgium-flanders.be



Financieel rapport
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Uitgaven



Inkomsten



Liquide middelen



Begroting
ICOM Belgium Flanders
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Uitgaven



Inkomsten



Business case lidgelden



Voorstel verhoging lidgelden



Voorstel verhoging lidgelden



Resultaat business case
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