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 Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert II 
______________________________ 

 
 

  
 

PV ALGEMENE VERGADERING “2017” (boekjaar 2017) van 30/03/2018 
 
 

 
Locatie:   Prins Albert Club – Karmelietenstraat 20 – 1000 Brussel 
Aanwezigheid:   Zie ledenlijst. 
Volmachten 11:  3 voor Gil.L. BOURDOUX - 2 voor Guy VERDOODT - 2 voor Jacobus HERMANS 

- 1 voor Alain van BELLINGEN - 2 voor Eric NACHTERGAELE - 1 voor Henri 
GERARD. 

Verontschuldigd en:  Geen. 
Quorum:  Voldoende om alle punten op de agenda te bespreken, behalve voor de 

wijziging van de statuten. 
 

1. Onthaal & Opening: 
- Om 10.07 uur opent voorzitter Gil Bourdoux de vergadering. Hij bedankt de 

aanwezige leden en vraagt om een 1 minuut stilte voor de overleden leden. 
- De agenda wordt goedgekeurd. 
- De voorzitter leest de 11 volmachten voor. 

 
2. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering: 

De notulen van de algemene vergadering van 10/02/2017 worden unaniem goedgekeurd door de 

aanwezige en vertegenwoordigde leden - geen onthoudingen. 

 
3. Activiteitenverslag voor het boekjaar van 01/07/2016 tot 31/03/2017 door de secretaris-
generaal (Guy VERDOODT): 

Het rapport wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde leden - geen 

onthoudingen. Een verzoek over de interne reglementen wordt door de leden ingediend. Guy 

Verdoodt verduidelijkt dat de wijziging van de statuten prioriteit geniet. Op basis van de gewijzigde 

statuten zal een project over het reglement van interne orde aan de leden worden voorgelegd 

tijdens de algemene vergadering van 2019. 
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4. Financieel verslag van het boekjaar van 01/07/2016 tot 31/03/2017 door de penningmeester 
(Henri GERARD): 

De penningmeester geeft commentaar op de tabellen die aan de leden worden verstrekt en 
beantwoordt de verschillende vragen. 

De voorzitter beantwoordt een vraag over de wettelijke verplichtingen met betrekking tot 
belastingaangiften. 

 
5. Verslag van de boekhouder: 

François DOSSERAY en Robert MOUTHUY melden dat zij na verificaties van de boekhoudkundige 
documenten geen onregelmatigheden of afwijkingen hebben opgemerkt. Alles is volledig in orde. De 
uitgaven en inkomsten zijn volledig opgetekend en gerechtvaardigd door de ad-hoc bewijsstukken. 

Zij verzoeken dat kwijting verleend wordt aan de bestuurders voor het geïntegreerd boekjaar van 
01/07/2016 tot 31/12/2017. 

 
6. Kwijting aan de bestuurders: 

Gezien het positieve unanieme verslag van de auditors, hebben de aanwezige en vertegenwoordigde 
leden kwijting verleend aan de bestuurders. 

 
7. Voorstelling van de budget prognoses van 01/01/2018 tot 31/12/2018 door de voorzitter: 

Gil BOURDOUX geeft de nodige commentaar bij het overzicht dat aan de leden getoond wordt. 
Dientengevolge zullen tijdens het huidige fiscale jaar grotere uitgaven worden gedaan voor de 
prospectie van nieuwe leden maar ook om de voormalige leden te reactiveren. In dit verband 
verduidelijkt hij de acties die reeds ondernomen zijn door de commissieleden. Met eenparigheid van 
stemmen keuren de aanwezige en vertegenwoordigde leden de budgettaire voorzieningen goed. 

 
8. Benoeming - aftreden van bestuurders: 

ONTSLAGEN: Tijdens het voorbije boekjaar hebben hun mandaat ingeleverd: de heren Jean-Pierre De 
CUYPER, Jean MUES en Clément FORGES. 

BENOEMINGEN: De voorzitter leidt de 2 kandidaat-bestuurders in en vraagt hen om zich voor te 
stellen. 

- 1ste Kandidaat: Dhr. Marc VANHULLE, Nederlandstalig, ere-gerechtelijke 
politiecommissaris van de politie, stelt zichzelf voor. Hij wordt unaniem gekozen door 
de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

- 2de Kandidaat: Dhr. Patrick HUART, Franstalig, beheerder van verschillende culturele 
verenigingen, ere-ambtenaar, stelt zichzelf voor. 

Alain VAN BELLINGEN, bestuurder, is tegen deze kandidatuur gekant. Hij verwijt het 
onwettige dragen van de Leopold II Commanderij door Dhr. Huart. 
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Mijnheer Patrick HUART legt de feiten uit en verklaart dat de Procureur des Konings van Brussel de 
zaak heeft gesloten. De heren Gil BOURDOUX en Eric NACHTERGAELE herinneren ons eraan dat we 
niet hoeven te discussiëren over een zaak die door het gerecht zonder gevolg geklasseerd werd. 

1) De secretaris-generaal Guy VERDOODT en verschillende leden vragen om het debat over de 
verkiezing van de heer Patrick HUART af te sluiten door een geheime stemming. Het tellen 
van de uitgebrachte stemmen zal door de twee auditoren uitgevoerd worden. Deze methode 
wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De auditoren, 
de heren François DOSSERAY en Robert MOUTHUY, brengen het resultaat ter kennis = 14 JA - 
4 NEEN - 4 Onthoudingen - 4 BLANCO> 26 stemmen. 

2) De heer Patrick HUART wordt gekozen met een gewone meerderheid van 14 stemmen. 
 

9. Provinciale afgevaardigden: 

Punt ingetrokken> de voorzitter betreurt de afwezigheid van kandidaturen. 

 
10. Bedrijfsrevisoren: 

De auditoren, de heren François DOSSERAY en Robert MOUTHUY, die hun mandaat ter beschikking 
hadden gesteld en opnieuw in aanmerking komen, bieden zich aan voor de verificatie van het huidige 
boekjaar. 

Ze worden unaniem herkozen in hun functie door de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

Gezien het feit dat het quorum niet bereikt is om de statuten te veranderen zal er hier op 23 
april 2018 een Buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden om 14.30 uur. 

        
11. Wijziging en coördinatie van de statuten - Voorstelling van het project door de 
afgevaardigd bestuurder (Eric NACHTERGAELE): 

- Eric NACHTERGAELE legt het project per artikel uit en vergelijkt het met de huidige status. 
De heer Guido DENIS heeft kritiek op het feit dat de nieuwe tekst niet langer de vermelding 
‘koninklijke vereniging’ bevat. De heer Gil BOURDOUX vermeldt de nieuwe wetgeving die de 
vernieuwing van de koninklijke titel om de 5 jaar vereist. 

- De heer Eric NACHTERGAELE geeft aan dat deze erkenning op de documenten van de 
vereniging zal blijven verschijnen en op geen enkele manier invloed heeft op de statuten. 

- Verscheidene leden vragen dat informatie, documenten en dagvaardingen naar leden 
worden verzonden per elektronische correspondentie. 

 
Het aangenomen voorstel zal in de statuten verschijnen. 
 
Aangezien we geen quorum hebben van 2/3 van de huidige en vertegenwoordigde leden, zal dit punt 
worden uitgesteld tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 april 2019 om 14:30 uur zelfde 
adres als heden. 
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12. einde:   
Om 11.20 uur is de vergadering gesloten. 

 
De voorzitter bedankt de leden en nodigt hen uit om de lezing door de heer Pierre Plasman over het 
thema " Leopold II, Congolese potentaat " bij te wonen. 
 
 

Voor de raad van bestuur 
Brussel, 3 april 2018. 

 
 

 
 
Guy VERDOODT        Gil.L. BOURDOUX 
Secretaris-generaal.        Voorzitter. 
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