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Harpakenmerk: verslag algemene vergadering van 26 april 2019
Datum: 12/05/2019

Verslag algemene vergadering van Harpa vzw op vrijdag 26
april 2019 om 19.30 u.
Op vrijdag 26 april 2019 om 19.30 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, Willy Vanbrabant en Marijke Everaert.
Verontschuldigd:
Jan Wouters
Aantal vaste leden:
Harpa vzw telt 71 vaste leden.
Er zijn 38 vaste leden aanwezig.
Er werden 3 geldige volmachten voor vaste leden gegeven.
In totaal zijn er 41 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 stemt tegen? Wie onthoudt zich? Wie keurt goed?
Stemopnemers:
André Broos 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).
Gedenken van de niet-aanwezige leden die zorgen voor zieken.
Dank in naam van Harpa aan Den Thuis voor de gastvrijheid.
Dank aan de vrijwilligers die zorgen voor de broodjes en vrijwilligers die geholpen hebben
tijdens een van de activiteiten van Harpa.
De jaarlijkse algemene vergadering is een verplichting die door de wet op de vzw’s wordt

opgelegd. De vzw Harpa telt in totaal 440 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.
Dominique Michaux vermeldt dat ze stopt met haar functie als voorzitter binnen Harpa en
licht kort toe wat de redenen hiervoor zijn.
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 27 april 2018.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018
De voorzitter geeft een overzicht van de gebeurtenissen binnen Harpa in 2018:
• In 2018 werd er goed getraind en gesport, zelfs met het warme weer. Er werd in dat
laatste geval gewandeld in de buurt van het Sportkot.
• De prijs van de sportkaart is verhoogd met 10 Euro, het lidgeld met 2 Euro. Voor het
eerst betaalden de leden meer dan 100 Euro, namelijk 104 Euro.
• Sinds oktober 2018, gaan de trainingen op vrijdag door in de nieuwe Topsporthal.
• Tijdens de trainingen werd er meer gebruik gemaakt van materialen. De training met
steps werd met groot enthousiasme onthaald. In 2019 zal dit nog uitgebreid worden
door gebruik te maken van rekkers.
• Er is een nieuw wandelteam, dat er in geslaagd is een wandelkalender op te stellen en
de daguitstap te organiseren. De voorzitter wenst het team aan te moedigen en te
bedanken voor de reeds geleverde inspanningen.
• Voorbereiding 40 jaar Harpa: er wordt een uitgebreidere informatiesessie
georganiseerd. Verder zal er een familiedag zijn en een specialere editie van de
benefiet.
• De lay-outer van het Harpa magazine stopt. Harpa magazine 82 was het laatste
nummer. Harpa gaat op zoek naar een nieuwe lay-outer.
Dit jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2018
De penningmeester van Harpa, Richard van Dongen, licht de resultaatrekening van 2018 en
het budget van 2019 toe. Belangrijk hierbij is dat het aantal betalende leden afgenomen is
van 488 naar 440 leden. 34 leden betaalden 20 Euro ipv 54 Euro, wat zijn effect heeft op de
inkomsten van Harpa. Eén van de aanwezigen maakt de bemerking dat de nieuwe
begeleiders hun werk heel goed doen en wenst hen daarvoor te feliciteren. Hij vraagt zich af
of het begeleiden van de trainingen ook kan gezien worden als flexijob.
Het Financieel Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
5. Verslag van de rekeningnazichters.
Rekeningnazichters, Roger Paulissen en Jean-Marie Pint, verzekeren dat alle rekeningen
minutieus 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 prima en secuur
werk. Zelfs betalingen met opgave van een verkeerd lidnummer ontsnappen niet aan de
aandacht van Richard.
Dit verslag van de rekeningnazichters wordt unaniem goedgekeurd.
6. Goedkeuring jaarrekeningen 2018.
Voorzitter Dominique Michaux vraagt de goedkeuring van de jaarrekeningen 2018.
Deze jaarrekeningen worden unaniem goedgekeurd.

7. Kwijting van bestuurders en rekeningnazichters.
Alle bestuursleden en rekeningnazichters krijgen kwijting.
8. Ontslag, benoemingen van bestuurders en rekeningnazichters.
8.1 Kandidaturen bestuurders
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor het bestuur.
8.2 Ontslag bestuurders
Er zijn 4 bestuursleden die ontslag nemen: René Vanhoof, Claudine Van Volsem, Dominique
Michaux en Jan Wouters. De voorzitter bedankt hen voor hun bijdrage aan Harpa en wenst
hen het allerbeste toe.
Het ontslag van de 4 bestuursleden wordt unaniem aanvaard.
8.3 Benoeming bestuurders
Alle bestuurders werden herbenoemd in 2017. Een nieuwe stemming dient dus pas plaats te
vinden in 2020.
8.4. Mandaat bestuursfunctie voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
Na overleg werd beslist dat Willy Vanbrabant de taak als voorzitter op zich zal nemen. Marcel
Mertens zal ondervoorzitter zijn. Miek Hornikx zet de taak als secretaris verder.
Een lid wenst Dominique Michaux te bedanken voor de 3 jaren dat ze Harpa heeft geleid. Hij
bedankt tevens de overige 3 bestuursleden die hun ontslag hebben gegeven.
Vergadering wordt voorgezeten door nieuwe voorzitter: Willy Vanbrabant
Willy bedankt Dominique en de overige ontslagnemende leden voor de inspanningen die ze
geleverd hebben voor Harpa.
8.5. Benoeming rekeningnazichters voor het werkjaar 2019.
De benoeming van de 2 rekeningnazichters Roger Paulissen en Jean-Marie Pint wordt
unaniem goedgekeurd.
9. Voorstel begroting 2019.
Penningmeester, Richard Van Dongen, bespreekt uitgebreid zijn ‘Voorstel begroting 2019’.
Het voorstel sluit af met een negatief saldo van 315 €. Voor 40 jaar Harpa wordt 5000 Euro
voorzien. De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
10. Trainingen 2018-2019
• Willy Vanbrabant geeft aan de we met Harpa goed bezig zijn. Er zijn heel wat leden die
25 jaar of meer lid zijn van Harpa.
• In 2019 zal er nog meer gewerkt worden met materialen zoals steps en rekkers. De
rekkers werden tot nu toe enkel gebruikt tijdens de dinsdagtraining. De vraag komt of de
rekkers ook tijdens de training op woensdag/vrijdag kunnen gebruikt worden.
• De voorzitter vermeldt dat er een concretere aanpak nodig is voor training bij warm weer.
Er zijn heel wat leden die dan op zichzelf trainen, waardoor de veiligheid van de training
in het gedrang komt.
• Er wordt aangegeven dat het lidgeld van Harpa hetzelfde blijft.
11. Lidgelden
Voorzitter, Willy Vanbrabant vertelt dat het lidgeld van Harpa hetzelfde blijft, tenzij de
sportkaart duurder wordt.

12. Vragen en antwoorden.
• De vraag komt of de Harpaleden mogen parkeren onder de Topsporthal. Die parking
staat, zeker op vrijdag, bijna volledig leeg. Willy Vanbrabant zal hiervoor onderhandelen
bij het Sportsecretariaat.
• Er wordt ingegaan op de afname van het aantal leden. Men stelt de vraag of dit een
eenmalig fenomeen is of een systematische afname over voorbijgaande jaren. Er wordt
gevraagd om hiervan een grafiek te maken. Ook de reden voor de afname wordt
gevraagd. Een constatatie van een huidig trainend lid in GHB is dat zowel de
kinesitherapeuten als cardiologen strenger moeten zijn en fase 2 en 3 revalidatie zouden
moeten verplichten. Ook de folder van Harpa, die verspreid wordt in GHB, zou directer
moeten opgesteld worden.
• Men oordeelt dat er te weinig reclame werd gemaakt rond de familiedag van 40 jaar
Harpa. Een persoonlijke mail of een persoonlijke aanspreking zou volgens de leden een
meerwaarde zijn geweest om meer inschrijvingen te krijgen.
13. Slotwoord.
Voorzitter Willy Vanbrabant dankt de vergadering voor het vlotte verloop.
Monique en Jacques worden bedankt voor het smeren van de broodjes. De begeleiders van
Harpa en het wandelteam worden bedankt voor de geleverde inspanningen.

EINDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING OM 21.15 u.

Willy Vanbrabant
Voorzitter

Miek Hornikx
Secretaris

