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Verslag Algemene Vergadering  
ICOM Belgium Flanders 
 

 

Stemgerechtigde effectieve leden:  

Leen Heyvaert, Frédéric Jonckheere, Sergio Servellón, Jan(us) Boudewijns, Bart 

Stroobants, Peter Van der Plaetsen, Vanessa Braekeveld, Olga Van Oost, Sofie 

Vermeiren, Katleen Leys, Hugo Vandendries, Ann Venmans, Eric Gubel, Isabelle 

Vanhoonacker, Sofie Vermeiren, Thomas Verwaeren, Pieter Jonckers 

 

Stemgerechtigde effectieve leden – verontschuldigd met VOLMACHT:  

Sofie Wilders (aan aanwezig stemmend lid), Griet Claerhout (aan aanwezig  

stemmend lid) 

 

Stemgerechtigde effectieve leden – verontschuldigd zonder VOLMACHT:  

Ilse Bogaerts, Jan Klinckaert 

 

Toegetreden leden/studenten:  

Jan Raymaekers, Kristine De Mulder, Jasmine Cambier, María-Esther González, 

William Vanderborght 

 

Genodigden:  

Ilse Depré 

 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering  28 mei 

2018 
 

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2018 

(28/05/2018) goed. 

 

2. Statutenwijziging 
 

Zie bijlage. 

 

De Algemene Vergadering keurt de statutenwijzigingen goed. 

 

 

3. Ontslagen, benoemingen, samenstelling RvB 
 

De Algemene Vergadering keurt de ontslagen en benoemingen van de bestuursleden 

goed. 

 

  

Mechelen 

Hof van Busleyden 
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29 april 2019 
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Nemen ontslag uit de Raad van Bestuur: 

• Karen Van Looken 

• Etienne Boumans 

Werden aanvaard als nieuwe leden van de Raad van Bestuur 

• Sofie Vermeiren – M Leuven 

• Jan Raymaekers – CVO De Oranjerie 

• Olga Van Oost – FARO 

• Ilse Bogaerts – War Heritage Institute  

 

Dagelijks Bestuur: 

• Leen Heyvaert neemt ontslag als ondervoorzitter maar blijft wel lid van de 

Raad van Bestuur. 

• Vanessa Braekeveld wordt de nieuwe ondervoorzitter. 

 

 

 

 

4. Presentatie jaarverslag 2018 door voorzitter Sergio 

Servellón 
 

Zie bijlage 

 

Dhr. William Vanderborght had vragen bij de cijfers van het aantal leden 2018. Na 

nazicht bleek die opmerking terecht: in de cijfers die getoond werden tijdens de AV 

zaten enkel de leden die in 2018 hun lidgeld hadden betaald. Een kleine groep betaalt 

elk jaar echter te vroeg (in dit geval in december 2017), en die werden nog niet 

meegeteld. De cijfers worden aangepast.  

 

Dhr. Hugo Vandendries suggereert om de Engelse benaming van onze vereniging 

naar analogie met onze Waalse collega’s om te vormen tot ICOM Belgium Flanders-

Brussels. Er wordt als tegenargument opgemerkt dat die benaming verband houdt 

met de namen van de gemeenschappen in ons land: in Vlaanderen spreken we van 

de ‘Vlaamse Gemeenschap’, maar de Franse Gemeenschap is de ‘Federatie 

Wallonië-Brussel’. Uiteraard zijn collega’s uit Brusselse musea ook welkom bij ICOM 

Belgium Flanders / ICOM Vlaanderen vzw.   

 

 

 

5. Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de 

jaarrekening 2018 en kwijting aan de bestuurders 
 

 

 

Zie bijlage 

 

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2018 goed en verleent kwijting aan 

de bestuurders. 
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6. Voorstel tot goedkeuring begroting 2019 
 

De bestuurders stellen voor om de lidgelden te verhogen. Deze zijn vele jaren 

ongewijzigd gebleven, en in vergelijking met Wallonië en de buurlanden liggen ze op 

dit moment ook heel wat lager dan elders.  

 

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2019 goed en verleent aan de 

bestuurders het mandaat om voor 2020 de lidgelden te verhogen en de 

administratieve kost af te schaffen.   

 

Voorstel verhoging lidgelden: 

• Lidgeld enkel ICOM Vlaanderen, instelling is lid: € 25 

• Lidgeld enkel ICOM Vlaanderen, instelling is geen lid: € 65 

• Lidgeld ICOM Vl + Internationaal, instelling is lid: € 95 

• Lidgeld ICOM Vl + Internationaal, instelling is geen lid: € 135 

 

De opmerking wordt gemaakt dat de begroting uitgaat van een status quo van leden, 

maar dat de verhoging van lidgelden ook een verlies van leden tot gevolg kan hebben.  

 

Er wordt wel voorgesteld om verder af te stemmen met ICOM Belgique Wallonie-

Bruxelles in functie van het gelijktrekken van de ledenbijdragen.  

 

 

 

 

 

7. Varia 
 

William Vanderborght ging in 2018 met pensioen. De Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering bedanken hem voor de vele jaren inzet op het secretariat van 

de organisatie. 

 

Tegelijk werd ook Leen Heyvaert in de bloemetjes gezet bij de overdracht van haar 

taken als ondervoorzitster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


