Verslag van de tele-vergadering Raad van Bestuur van 1 februari 2021
Plaats: tele-vergadering 1/02/2021.
Aanwezig: de broeders Christian Van Parys, Guy Bolle, Jacques Vervaet, Jean Statius en
Jean-Pierre Rogiest als leden van de Raad van Bestuur.
Verontschuldigd: nihil
Andere aanwezigen: nihil
Voorwoord van de voorzitter.
Beste broeders, zo rond deze tijd begin februari zitten we normaal samen voor ons jaarlijks
nieuwjaarsdiner. Het zal dit Corona-jaar beperkt blijven tot een schriftelijke of digitale
wens voor een o-zo-belangrijke gezondheid en ‘eentje mee suiker’.
Het ga jullie goed en dat we maar weer snel samen kunnen verbroederen.
1.

Het verslag van de vorige Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

2.

Stand van de zichtrekening: € 5 451,97
Stand van de spaarrekening: € 1 000,97

3. Lidgeld
Zoals, na overleg met de leden, vastgelegd is het lidgeld eenmalig € 50,00 voor het jaar
2021.
Een groot deel van de broeders hebben intussen dit bedrag gestort.
Nog 11 broeders moeten hun nog lidgeld betalen voor 2021!
Broeder Eric Van der Bracht ontvangt normaal één totale rekening voor het ganse
jaar. Dit zal dit jaar uitzonderlijk niet gebeuren, dus dient broeder Eric (voorlopig) ook
enkel € 50,00 te betalen voor zijn lidgeld.
4.

Mogelijke volgende samenkomsten, uitstappen en vergaderingen:
Gezien de Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn worden onze samenkomsten,
uitstappen en maandelijkse vergaderingen uitgesteld.
Zodra deze maatregelen versoepelen en het bestuur het opportuun acht, zullen we de
samenkomsten hernemen en hiervoor tijdig contact opnemen met alle broeders.

5. De Algemene Vergadering van 14 december 2020 werd op een semi digitale manier
gehouden. Onze secretaris heeft dit in goede banen geleid, waarvoor dank van de
voorzitter.
Ondertussen heeft iedereen het verslag met bijlagen ontvangen.
De volgende bestuursvergadering is (digitaal) gepland op maandag 1 maart 2021 in overleg
met alle bestuurders (eventueel) op onze vertrouwde plaats (‘t Vrijdagsgevoel) - uiteraard alle
Corona-maatregelen in acht genomen.
Broeder Jean-Pierre
Secretaris
Onze privacy verklaring vindt u op onze website www.maandagvriendengent.be
BE63 9733 6077 9208

