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Verslag   van   de   algemene   vergadering   van   14   juli   2019  
 

Joost   Laperre   spreekt   een   welkomstwoord   uit.  

Jolien   Clauw   mandateert,   namens   de   Raad   van   Bestuur,   Staf   Cannaerts   als   voorzitter   van  

deze   vergadering.  

 

1   --   Aanwezigheden   /   ontslagen   /   aanvaarding   nieuwe   leden  

 

Van   de   11   leden   zijn   er   8   aanwezig.  

Van   de   raad   van   bestuur   zijn   er   6   van   de   8   leden   aanwezig   (inbegrepen   in   het   hiervoor  

vermelde   aantal).  

Het   quorum   om   te   kunnen   beslissen   bij   meerderheid,   binnen   de   RVB,   is   bereikt.  

Ontslagen:   geen  

Nieuwe   leden:   in   totaal   31   personen,   waarvan   er   30   aanwezig   zijn,   stellen   zich   kandidaat   om  

lid   te   worden   van   de   VZW.   De   Raad   van   bestuur   aanvaardt   alle   kandidaat   leden.   De   nieuwe  

ledenlijst   wordt   opgemaakt   en   zal   bijgehouden   worden   op   de   zetel   van   de   VZW   (zie   bijlage).  

Alle   leden,   oude   en   nieuwe,   hebben   recht   op   een   stem   in   de   AV.   Aangezien   er   38   van   de   42  

leden   aanwezig   zijn   kan   de   AV   geldig   alle   beslissingen   nemen.   
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2   --   Financieel   verslag  

 

Er   zijn   de   voorbije   jaren   nog   geen   jaarrekeningen   neergelegd.   

De   voorlopige   resultaten   voor   2018   worden   voorgesteld.   

De   inkomsten   komen   op   +/-   €   31.705  

De   uitgaven   op   +/-   €   28.180  

Wat   resulteert   in   een   batig   saldo   van   €   3.525.  

Deze   cijfers   moeten   nog   nagezien   worden   en   formeel   in   een   resultatenrekening   verwerkt  

worden.  

Een   balans   is   tot   op   heden   niet   opgemaakt,   maar   de   geschatte   activa   bedragen   +/-   €   50.000.  

Ze   bestaan   voornamelijk   uit   materiëel   (vooral   van   de   uitleendienst)   en   financiële   middelen.  

Omdat   de   oefening   nog   niet   volledig   afgewerkt   is   kunnen   de   rekeningen   nog   niet   formeel  

goedgekeurd   worden,   en   kan   er   nog   geen   décharge   gegeven   worden   aan   de   (huidige)   RVB.   

Er   zal   werk   gemaakt   worden   van   een   definitieve   jaarrekening,   zodat   deze   voor   eind   2019  

kan   neergelegd   worden.  

Het   totaal   aan   financiële   middelen   op   01/07/2019   bedraag:   €   26.275.  

Bespreking:  

● Er   wordt   defensief   beheerd   en   zuinig   omgesprongen   met   de   financiële   middelen  

● De   VZW   is   financieel   gezond.  

● De   ontvangen   subsidies   zijn   nodig   voor   de   noodzakelijke   werken   aan   gebouw   en  

tuin.  

● De   enige   bron   van   inkomsten   zijn   de   buurtbar,   inclusief   de   feesten.  

● De   uitleendienst   kan   niet   volledig   rondkomen   met   de   lidgelden,   maar   dit   levert   geen  

financiële   probleem   op  

● Er   zijn   momenteel   zeker   nog   geen   middelen   om   huur   te   betalen,   laat   staan  

personeel.  
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3   --   Raad   van   Bestuur  

 

De   AV   beslist   met   37   stemmen   op   38   aanwezigen   op   in   totaal   42   stemgerechtigden,   om   de  

huidige   raad   van   bestuur   te   ontslaan.  

Er   stellen   zich   7   leden   voor   om   lid   te   worden   van   de   (nieuwe)   RVB.   De   AV   beslist   unaniem  

om   al   deze   7   kandidaten   aan   te   stellen   als   leden   van   de   raad   van   bestuur   nl.:  

● Jeroen   Adriansens  

● Gustaaf   Cannaerts  

● Jolien   Clauw  

● Bart   Gabriël  

● Joost   Laperre  

● Aldona   Van   Haesevelde  

● Mischa   Verheijden  

 

4   --   Open   gesprek   over   de   toekomst   van   de   Pastory  

 

Jeroen   doet   kort   verslag   van   een   bijeenkomst   van   Jeroen,   Bart   en   Staf   met   3  

stadsambtenaren   op   01/07/2019:  

De   stad   heeft   blijkbaar   financiële   problemen   en   het   is   niet   zeker   op   welke   termijn   alle  

projecten   rond   H.Hart   en   Wasserij   zullen   gerealiseerd   worden.   Het   lijkt   vast   te   staan   dat   de  

tijdelijke   invulling   van   de   Pastory   nog   enige   tijd   op   de   huidige   manier   zal   doorgaan.   

De   wijkregisseur   heeft   op   basis   van   het   participatietraject   binnen   En   Route,   een   begin   van  

programmatie   voor   de   verschillende   gebouwen   opgesteld.   Daarin   denken   de   ambtenaren  
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vooral   aan   efficiënt   gebruik   van   sommige   lokalen   door   verschillende   gebruikers   (bvb.   een  

buurtkeuken   voor   soepcafé,   Pastory   cooklovers   en   andere   gebruikers   /   vergaderlokalen   /  

co-working   …),   die   zij   in   de   kerk   situeren.   De   Pastory   zou   deze   lokalen   mee   kunnen  

gebruiken   samen   met   andere   groepen.   Er   is   nog   geen   enkel   idee   hoe   dit   gaat   beheerd  

worden.   Voor   de   Pastory   op   zich   zien   zij   eerder   enkel   een   buurtbar.   We   zouden   in   hun  

voorstel   niet   in   het   pastory-gebouw   kunnen   blijven.  

We   hebben   vooral   het   gevoel   dat   er   van   een   echte   participatie   geen   sprake   is   geweest.   De  

kernidee   van   wat   de   Pastory   doet   wordt   niet   meegenomen:   de   zeer   soepele   en   snelle  

beschikbaarheid   van   verschillende   lokalen,   voor   gelijk   welk   initiatief   van   onderuit,   dat   de  

buurt   verbindt   /   de   vrijplaats   waar   initiatieven   kunnen   ontstaan   ….zonder   zware  

administratie   of   inmenging.   Onze   vraag   naar   eenvoudige   lokalen,   waar   wij   geen   huur   voor  

moeten   betalen,   om   een   werking   met   vrijwilligers,   zonder   werkingssubsidies   te   kunnen  

ontwikkelen.  

We   zullen   hierover   verder   intern   debatteren.   Het   is   wel   al   duidelijk   dat   wij   een   rechtstreeks  

gesprek   met   de   politieke   verantwoordelijken   willen,   en   geen   vertaling   via   een   zgn.  

participatieproces,   waarin   wij   ons   niet   gehoord   voelen.  

De   discussie   gaat   daarna   in   positieve   zin   verder,   over   wat   we   wel   allemaal   reeds   ontwikkeld  

hebben,   en   verder   gaan   ontwikkelen,   eerst   in   de   ganse   groep,   en   daarna   in   gesprekken  

tussen   verschillende   personen,   die   al   direct   enkele   nieuwe   werkingen   in   gang   zetten  

(houtoven,   ….)  
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