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Harpakenmerk: verslag algemene vergadering van 27 april 2018
Datum: 01/05/2018

Verslag algemene vergadering van Harpa vzw op vrijdag 27
april 2018 om 19.00 u.
Op vrijdag 27 april 2018 om 19.00 u. heeft de algemene vergadering van Harpa vzw plaats
gevonden in ‘Den Thuis’ van AB InBev, Aarschotsesteenweg 20 te 3000 Leuven, om te voldoen aan
de wettelijke verplichtingen. Zoals statutair bepaald zat de voorzitter van de raad van bestuur,
Dominique Michaux, de vergadering voor. Miek Hornikx was de secretaris.
Aanwezige bestuurders:
Hendrik Nuytten, Victor Leys, Marcel Mertens, Claudine Van Volsem, Richard Van Dongen
Dominique Michaux, Miek Hornikx, René Vanhoof, Willy Vanbrabant en Marijke Everaert.
Verontschuldigd:
Jo Beyen
Aantal vaste leden:
Harpa vzw telt 65 vaste leden.
Er zijn 36 vaste leden aanwezig.
Er werden 3 geldige volmachten voor vaste leden gegeven.
In totaal zijn er 39 volwaardige stemmen.
Volgens art. 17.1 van de statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden. Eenvoudige
meerderheid’ wil zeggen: de helft plus 1. Bij staking van stemmen wordt een voorstel verworpen.
Bij een stemming worden 3 vragen gesteld: Wie keurt goed? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich?
Stemopnemers:
Joseph Lebesque en Eduard Fruyt.
Dank aan deze stemopnemers voor de belangrijke taak die zij op zich nemen.
1. Welkomstwoord door voorzitter Dominique Michaux.
Er werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Harpaleden.
Verwelkoming van de aanwezige leden, ex-voorzitters en kinesitherapeut(en).
Dank in naam van Harpa aan Den Thuis voor de gastvrijheid.
Dank aan de vrijwilligers die zorgen voor de broodjes.
De jaarlijkse algemene vergadering is een verplichting die door de wet op de vzw’s wordt
opgelegd. De VZW HARPA telt in totaal 497 actieve leden. Na de wijziging van de wet in
2002 hebben alleen de ‘vaste leden’ stemrecht. Daardoor is de interesse om deel nemen aan

de algemene vergadering sterk afgenomen. Daarom wenst de voorzitter alle aanwezige
leden nu al te bedanken voor het feit dat zij een vrije avond opofferen om aanwezig te zijn en
om hun goedkeuring of afkeuring te geven aan de punten van de agenda.
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 21 april 2017.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2017
De voorzitter nodigt de verschillende bestuurders uit om in het kort de activiteiten van hun
domein toe te lichten.
• Jo Beyen
o Secretaris van HARPA (verslagen en uitnodigingen voor de Raad van Bestuur
en de Algemene Vergadering)
o Eindverantwoordelijke jaarlijkse infosessie
o Jo is ook lid van de redactieraad van het Harpa Magazine
• Claudine Van Volsem: informeert over de ledenadministratie
o In 2017 waren er 497 actieve leden, daarvan betaalden 193 leden een lidgeld
van €18 en namen dus enkel deel aan wandelingen, fietstochten, Respiro en
sociale activiteiten. 304 leden betaalden €52 en trainden aan het Universitair
Sportcentrum met een sportkaart.
o Er waren 55 leden die hun lidgeld niet meer betaalden en er kwamen 52 leden
bij. Een nettoverlies van 3 leden.
• René Vanhoof: bespreekt de wandelingen en daguitstap
o Het afgelopen jaar was een prachtig wandelseizoen. De opkomst was zeer
bevredigend, de sfeer was steeds heel gezellig.
o De inschrijvingen voor de daguitstap verliepen uiterst snel en het verloop van
de dag was prima (in HM76 uitvoerig weergegeven).
• Rik Nuytten: geeft aan dat
o Er 700 gebruikers zijn voor de website van Harpa.
o Harpa nu ook een facebookaccount heeft waar de recente meldingen op
vertoond worden.
o Email ook nog steeds werkt. Bij het annuleren van de training een aantal
maanden geleden, kwamen hier positieve reacties op.
o De privacy wetgeving door Harpa goed gevolgd wordt. Harpa verzekert dat er
geen gegevens van de harpaleden doorgegeven wordt.
• Miek Hornikx: beschrijft een aantal nieuwigheden wat de training betreft
o Er zal geprobeerd worden om het lopen meer te stimuleren
o Vanaf mei zal er 2x/maand met materiaal getraind worden. Dit op de eerste
vrijdag van de maand en de 3e woensdag van de maand. Afgewisseld met de
oefeningen op muziek.
o Aquagym zal 45 minuten duren ipv 30 minuten.
• Victor Leys is verantwoordelijk voor:
o De dinsdagnamiddagtraining, waar ongeveer 40 personen aan deelnemen.
• Dominique Michaux
o Samen met Marijke Everaert neemt zij de feestelijkheden op zich.
• Marcel Mertens: is verantwoordelijk voor de verzekeringen en bespreekt
o Aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en
bestuurdersverzekering.
• Willy Vanbrabant: neemt de aquagym op zich en is materiaalbeheerder
o De aquagym zal 45 minuten duren ipv 30 minuten.
o Bij mooi weer zal er vanaf nu buiten getraind worden.

Dit jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2017
De penningmeester van Harpa, Richard van Dongen, licht de resultaatrekening van 2017 en
het budget van 2018 toe. Belangrijk hierbij is dat de bestuursvergoeding in 2017 niet werd
uitbetaald en niet voorzien is in het budget van 2018. Er wordt gereageerd dat dit gebaar
door alle leden van Harpa op prijs wordt gesteld. Er zijn geen vragen.
Het Financieel Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
5. Verslag van de rekeningnazichters.
Rekeningnazichter, Roger Paulissen, verzekert dat alle rekeningen blad per blad werden
nagekeken op inkomsten en uitgaven en dat alle rekeningen tiptop in orde werden bevonden.
Penningmeester Richard Van Dongen wordt geprezen en bedankt voor zijn puik werk.
Dit verslag van de rekeningnazichters wordt unaniem goedgekeurd.
6. Goedkeuring jaarrekeningen 2017.
Voorzitter Dominique Michaux vraagt de goedkeuring van de jaarrekeningen 2017.
Deze jaarrekeningen worden unaniem goedgekeurd.
Er wordt een vraag gesteld met betrekking tot de spaarpot van Harpa. Richard Van Dongen
antwoordt dat er 13000 euro op de spaarrekening staat en ongeveer 1905 euro op de
zichtrekening. De conclusie is dat er ongeveer 15000 euro in de spaarpot van Harpa zit.
7. Kwijting van bestuurders en rekeningnazichters.
Eén bestuurslid onthoudt zich bij het geven van kwijting voor elk bestuurslid afzonderlijk en
voor alle bestuursleden samen.
8. Ontslag, benoemingen van bestuurders en rekeningnazichters.
8.1 Kandidaturen bestuurders
Er is één lid die zijn kandidatuur indient om tot het Bestuur toe te treden:
• Jan Wouters (lidnummer 1605)
Er wordt geen enkel bezwaar geformuleerd en zijn kandidatuur wordt unaniem goedgekeurd.
8.2 Ontslag bestuurders
Bestuurder Jo Beyen neemt ontslag. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage aan Harpa,
voor zijn nauwgezetheid, enthousiasme en gedrevenheid en wenst hem het allerbeste in zijn
nieuwe activiteiten.
Bestuurder René Vanhoof zal zijn functie van bestuurslid en organisator van de
wandelingen/daguitstap in 2019 niet meer verderzetten. Ook hij wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet en puike prestaties. René wordt het allerbeste toegewenst.
8.3 Benoeming bestuurders
Er is geen herbenoeming van alle leden van Raad van Bestuur, die geen ontslag hebben
genomen, nodig.
De voorzitter doet een oproep naar de leden van Harpa om bij het bestuur te komen.
8.4. Mandaat bestuursfunctie secretaris
Gezien het ontslag van Jo Beyen, is er momenteel geen secretaris. Binnen het bestuur zal
beslist worden wie deze taak op zich zal nemen. De beslissing zal nadien bekend gemaakt
worden in het Harpa magazine en op de website.

8.5. Benoeming rekeningnazichters voor het werkjaar 2018.
De benoeming van de 2 rekeningnazichters Roger Paulissen en Jean-Marie Pint wordt
unaniem goedgekeurd.
9. Voorstel begroting 2018.
Penningmeester, Richard Van Dongen, bespreekt uitgebreid zijn ‘Voorstel begroting 2018’.
Het voorstel sluit af met een negatief saldo van 750 €. Er werd 2000 euro budget voorzien
voor aankoop nieuw materiaal voor de trainingen. Voor 40 jaar Harpa stelt Richard Van
Dongen voor om beroep te doen op de spaarpot van Harpa, waar 15000 euro in zit.
De opmerking wordt gemaakt dat de bankkosten steeds meer toenemen. Het voorstel van
begroting wordt goedgekeurd door 37 leden. Twee vaste leden onthouden zich omdat ze van
mening zijn dat andere punten op de agenda dit voorstel kunnen beïnvloeden.
10. Trainingen 2017-2018
• Voorzitter Dominique Michaux herhaalt nog eens dat de trainingen er vanaf mei 2018 iets
anders zullen uitzien. Er zal meer gewerkt worden met gewichtjes/elastische banden.
• Dominique Michaux vertelt dat Christine Aerts, samen met Willy Dekeyser, gestart is met
een nieuw fietsproject voor leden die trager en minder lang willen fietsen of met een Ebike rijden.
• Marijke Everaert bespreekt het 40 jaar bestaan van Harpa in 2019. Samen met Marcel
zal zij de organisatie in goede banen leiden. Het voorstel is om een familiedag te
organiseren. Marijke Everaert vraagt naar input en hulp van de leden. Er wordt
gereageerd met de boodschap dat een eenvoudig en goedkoop event de meeste kans op
succes heeft.
• Dominique Michaux haalt aan dat het Harpa Magazine veel geld kost en doet het voorstel
om het magazine elektronisch te versturen voor degenen die willen. Men is van mening
dat het magazine moet blijven zoals het is, omdat de leden liever iets in hun handen
hebben dan het online te lezen. Al degenen die meewerken aan het magazine worden
gefeliciteerd. Hier wordt niet over gestemd.
11. Lidgelden
Voorzitter, Dominique Michaux, doet het voorstel om het lidgeld met 2 euro te verhogen. Dit
zowel voor de leden die 18 euro en 92 euro betalen. De redenering wordt gemaakt dat het
aandeel dat de 2 groepen betalen aan de vereniging voor de voordelen die ze hebben, niet
gelijk is. Men is van mening dat het lidgeld van degenen die nu 92 euro betalen, meer moet
stijgen. De voorzitster reageert hierop dat het doel van het bestuur was om niet te snel, niet
teveel te willen stijgen.
37 leden van Harpa keuren de beslissing van het bestuur om het lidgeld met 2 euro te doen
stijgen, goed. Eén vast lid keurt het voorstel af en één vast lid onthoudt zich.
12. Vragen en antwoorden.
• Er wordt gemeld dat alle leden hetzelfde t-shirt zouden moeten dragen om
samenhorigheid te bevorderen. Victor Leys reageert door te melden dat er nog steeds tshirts te verkrijgen zijn.
• Aanspreekpunt cycling team. Er wordt aangegeven dat Willy Dekeyser hiervoor het
aanspreekpunt is. Willy Dekeyser wenst niet in het bestuur te stappen. Marcel Mertens
en Claudine Van Volsem zullen belangrijke punten van cycling team op
bestuursvergadering aanhalen.
• Men is van mening dat de Nieuwjaarsreceptie 2019 wenselijk op een woensdag of vrijdag
dient plaats te vinden in plaats van een training.
• Louis Huybrechts bedankt het bestuur, en René Vanhoof in het bijzonder, voor de reclame

voor levensloop. 1/5 van de deelnemers aan dit event zijn Harpaleden. Hij sluit af met de
leuze: Hartpatiënten steunen kankerpatiënten.
13. Slotwoord.
Voorzitter Dominique Michaux dankt de vergadering voor het vlotte verloop.
Monique en Jacques krijgen nog een bloempje aangeboden, als dank voor het smeren van
de broodjes. Een woordje van dank wordt gericht aan de sponsors van Harpa. Het bestuur
van Harpa wordt door de voorzitster bedankt voor het opvangen van haar taken tijdens haar
afwezigheid.

EINDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING OM 21.15 u.
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