Verslag Algemene Vergadering
ICOM Vlaanderen vzw / ICOM Belgium Flanders

Online
(uitzonderlijk omwille
van coronacrisis)

Stemgerechtigde effectieve leden:
Leen Heyvaert, Frédéric Jonckheere, Sergio Servellón, Jan(us) Boudewijns, Peter Van
der Plaetsen, Vanessa Braekeveld, Sofie Wilder, Ilse Bogaerts, Leen Beyers, Wouter
Jaspers, Hélène Verreyke

14 juni 2021

Stemgerechtigde effectieve leden – verontschuldigd met VOLMACHT:
Bart Stroobants (volmacht Frédéric Jonckheere), Isabelle Vanhoonacker (volmacht:
Jan(us) Boudewijns, Sandrin Coorevits (volmacht Thomas Ameye), Olga Van Oost
(volmacht Vanessa Braekeveld), Klara Herremans (volmacht Leen Heyvaert), Sofie
Vermeiren (volmacht Peter van der Plaetsen)
Stemgerechtigde effectieve leden – verontschuldigd zonder VOLMACHT:
Jan Raymaekers, Kristel Van Audenaeren, Evdokia Tsakiridis, Griet Claerhout

Verslag:
Ilse Depré

1. Welkomstwoord
Vanessa Braekeveld heet iedereen welkom op deze uitzonderlijk voor de tweede maal
online georganiseerde Algemene Vergadering

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 25 juni
2020
Jan(us) Boudewijns merkt op dat er in de samenstelling van de RvB in het verslag van
2020 een woord dubbel staat. Dat wordt aangepast.
De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2020
(25/06/2020) goed.
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3. Ontslagen, benoemingen, samenstelling RvB
De Algemene Vergadering keurt de ontslagen en benoemingen van de bestuursleden
goed.
Niemand neemt ontslag uit de Raad van Bestuur:
Er is één nieuwe kandidaat, nl. Hélène Verreyke. Zij stelt zichzelf voor en geeft
toelichting over de redenen waarom ze deel wil uitmaken van de Raad van Bestuur.

Werd aanvaard als nieuw lid van de Raad van Bestuur
• Hélène Verreyke
We verwelkomen Hélène in de Raad van Bestuur.
Er zijn geen wijzingen aan de samenstelling van het dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Sergio Servellón (FeliXart Museum)
• Ondervoorzitter: Vanessa Braekeveld (KBR)
• Secretaris: Jan(us) Boudewijns (Museum Dhondt-Dhaenens)
• Penningmeester: Frédéric Jonckheere (KMSKA)
• Erevoorzitster: Sofie Wilder (Musea en archief Turnhout)
De Raad van Bestuur is sinds 2021 samengesteld uit:
• Sergio Servellón
• Vanessa Braekeveld
• Jan(us) Boudewijns
• Frédéric Jonckheere
• Sofie Wilder
• Leen Heyvaert
• Griet Claerhout
• Klara Herremans
• Bart Stroobants
• Kristel van Audenaeren
• Peter Van der Plaetsen
• Sofie Vermeiren
• Olga Van Oost
• Jan Raymaekers
• Ilse Bogaerts
• Leen Beyers
• Sandrin Coorevits
• Isabelle Vanhoonacker
• Kia Tsakiridis
• Thomas Ameye
• Hélène Verreyke
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4. Presentatie jaarverslag 2020
Zie jaarverslag 2020.
De ondervoorzitter gaat in op de diverse internationale mandaten van de vereniging en
de daaraan verbonden activiteiten in 2020. Sofie Wilder licht op haar beurt de EMYAnominaties toe.
Voorzitter Sergio Servellón gaat vervolgens dieper in op de nationale mandaten. Leen
Heyvaert geeft de stand van zaken van Overleg Cultureel Erfgoed,

Ilse Depré (coördinator) stelt vervolgens de communicatietools voor, overloopt de
studiebezoeken en andere projecten, en geeft de ledencijfers en de evolutie van de
leden over de laatste jaren heen.
De algemene tendensen hierbij zijn dat het ledenaantal nog steeds groeit, zowel bij de
individuele als instellingsleden.
Omdat de meeste leden reeds eind 2019 of tijdens de eerste maanden van 2020 hun
lidmaatschap vernieuwden, had corona slechts een zeer beperkt effect op het
ledenaantal in 2020.
Het aantal individuele leden dat enkel een Vlaamse kaart heeft, is verder gedaald, maar
dat wordt gecompenseerd door een stijging in de leden met Vlaams en internationaal
lidmaatschap. De daling van het ledenaantal met enkel een Vlaamse lidkaart houdt
ongetwijfeld verband met de stijging van het lidgeld, waardoor sommige leden
overgestapt zijn naar ofwel een internationaal lidmaatschap, ofwel de museumpas.

5. Financieel rapport en voorstel tot goedkeuring van de
jaarrekening 2020 en kwijting aan de bestuurders
Zie jaarrekening en financieel rapport.
Frédéric Jonckheere (penningmeester) overloopt de uitgaven en inkomsten van 2020
en vergelijkt deze cijfers met deze van 2019 en met de begroting van 2020.
De jaarrekening van ICOM Belgium Flanders kent een bijzonder positief resultaat van
€ 67 527,57 op de reguliere bedrijfsvoering. Dit overschot is enerzijds een gevolg van
de doorgevoerde verhoging van de tarieven voor individueel lidmaatschap in combinatie
met het feit dat een steeds groter deel van de leden hun lidgeld al in december betalen,
en daarnaast een uitzonderlijke vermindering van de uitgaven, omdat heel wat
activiteiten in 2020 on hold werden gezet.
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2020 goed en verleent kwijting aan de
bestuurders.
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6. Voorstel tot goedkeuring begroting 2021
Zie financieel rapport.
De penningmeester stelt vervolgens de begroting voor 2021 voor. Voor de meeste
uitgaven wordt uitgegaan van dezelfde grootorde als in 2020. Er wordt echter iets meer
begroot voor personeelskosten (extra uren coördinator voor projecten zoals ‘Doorheen
de muren’ en toekomstige projecten samen met stijging in loonkost), interne werking
(verdere professionalisering van de ledenwerking via software en automatisering) en
het project ‘Door de muren heen’ (tweede account Matterport wegens groot succes).
Aan de andere kant gaan we uit van een daling van de inkomsten t.o.v. 2020 (groot
deel lidgelden 2021 reeds betaald in 2020 + daling aantal leden door corona).
De Algemene Vergadering keurt de begroting 2021 goed.

7. Varia
Er zijn ter afsluiting geen variapunten.
De voorzitter sluit de vergadering af.
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