
 

Verslag Algemene Vergadering 05 februari 2016 

1. Aantal leden 2016  43 
Steunende leden  34 
CVB    20 
VAC    0 

2. Aanwezige bestuursleden:  
Wenselaers Jean-Pierre (voorzitter) 
Verlinden Hugo (secretaris) 
Van Bulck Freddy (logistiek) 
Van der poel Staf (techniek) 
Van Rompaey Andre (bestuurslid) 
Vangheluwe Bob (bestuurslid) 

3. Voorstelling van het voorbije jaar 2015 door de voorzitter: 
Samenvatting, van de cursussen gegeven door sprekers van buitenaf en 
cursussen gegeven door eigen leden. 
De geslaagde uitstap naar Mechelen. 
Filmopdrachten voor de gemeente Niel. 
Aankoop nieuw materiaal, mengpaneel, luidsprekers en microfoons. 

4. Voorstelling van het voorbije jaar 2015 door de secretaris: 
Goedkeuring verslag van 2014 (goedgekeurd). 
Dankwoord voor de inzet van Antoine Luyten als bestuurslid. 
Uitleg over het kiessysteem van de bestuursleden.  
Boekhouding voorgelegd aan Connie Neels en Freddy Longueville ter 
controle, geen fouten gevonden. Boekhouding goedgekeurd. 

5. Vragen en opmerkingen gesteld door de leden: 
Films op de mediaplayer van de club. 
Alle leden zullen een lijst krijgen, met de titels van de filmen die op de 
mediaplayer staan. De eigenaars van die filmen kunnen dan zelf beslissen 
of ze hun film op de player al dan niet laten staan. Als de film op de 
mediaplayer blijft, gaat de club er van uit, dat deze film  mag gebruikt 



worden, zowel binnen of buiten de club. De eigenaar(s) zullen tijdig 
verwittigd worden. 
Uitnodigen andere videoclubs. 
Het bestuur zal de nodige contacten leggen om andere videoclubs uit te 
nodigen om een voorstelling of cursus te komen geven. 
Meer uitstappen. 
Om de kosten te drukken zal men uitkijken naar uitstappen kort bij huis. 
Een reis met busvervoer en inkomgeld kost al gauw 50,00€ zonder eten. 
Bij voorstellen van de leden, zal er zeker nagegaan worden of het 
voorstel haalbaar is of niet. 
2de computer. 
Om de techniek zonder problemen te laten verlopen, vraagt men een 
tweede computer om te kunnen kopiëren. Onze secretaris heeft nog een 
desktop staan en gaat die meebrengen naar de club. 
Multimedia 97 een VZW? 
De leden hebben beslist om van onze club (feitelijke vereniging) geen 
VZW te maken. Teveel papierwerk en kosten. Wel moet er een goede 
verzekering zijn. Er zal een spreker uitgenodigd worden om  het 
onderwerp toe te lichten. 
CVB Provac. 
Onze club telt nu 20 CVB leden en vraagt aan de leden die CVB betalen in 
een andere club, om dat volgend jaar bij ons te doen. Hoe meer CVB 
leden hoe meer we recht hebben op cursisten.  
Voordelen club. 
Bij feestjes en uitstappen, moet er zeker een volwaardig lid bij zijn om te 
kunnen genieten van de voordelen van de club. De personen die bij het 
volwaardig lid bij zijn, moeten steunend lid zijn om ook van die 
voordelen te kunnen genieten. Geen steunend lid, het volle bedrag 
betalen plus lidgeld steunend lid (8,00€). 
Frans kiesstelsel. 
Na eerste kiezing een tweede ronde en daarna een derde ronde om alzo 
de winnaar te kennen. In onze club gaat het over gewone zaken, de 
winnaar is die met de meeste stemmen. Frans kiesstelsel afgekeurd. 
Een clublid zit met een vraag. 
De club zal naar een antwoord zoeken, in eerste plaats bij de leden. Als 



we het antwoord schuldig blijven zullen we een persoon van buitenaf 
aanspreken.  
3 minuten film maken. 
Een voorstel van Richard Van Steenberghe. Groepen samenstellen per 
video programma om in groep een 3 minuten film te maken. Dit project 
is goedgekeurd en met de steun van Richard kan dat zeker een topper 
worden. 
Filmclub sluiten in juli. 
De filmclub zal in de maand juli open blijven, er zal echter geen kantine 
open zijn. 
Mail sturen van de op vrijdag besproken punten naar alle leden. 
Het bestuur zal zijn best doen om die mail te versturen, vrijwilligers om 
deze taak te verwezenlijken zijn altijd welkom. 
Clubboekje. 
Michel Van Reeth vraagt hulp (artikels) om in zijn clubboekje te kunnen 
verwerken. Bij voldoende artikels is er een nieuw boekje. 
Opmerking Algemene Vergadering. 
Leden hebben te weinig of niet mogen stemmen over de besproken 
punten. Volgend jaar zal er dan ook op elk voorkomend punt gestemd 
worden. 
Drankprijzen. 
De prijs van alle dranken zal met 0,20€ cent verhoogd worden. 
Trekking tombola. 
De winnaar van het lot 230 is Willy Verhasselt. Hij krijgt van de club dan 
ook een dikke proficiat en een aankoopbon van de Media Markt. 
Voorzitter Jean-Pierre Wenselaers. 
Jean-Pierre heeft gemeld, dat dit zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter. 
Hij hoopt dan ook, op een nieuwe kandidaat om die functie over te 
nemen. 

6. Aanwezigen 
29 werkende leden en 7 steunende leden. 
 
 
Gedaan op 08 februari 2016 
Van der poel Staf 


