
 

 

 

VERSLAG AV 2020                                7 MAART  

VC De BRUG, Brugge 

 

Het Vermeylenf(   )nds houdt de nieuwe Van Nu & Straks-dag in het scho(o)ne Brugge. We 
begeleiden je doorheen de krachtlijnen van het nieuwe beleidsplan, luisteren naar enkele boeiende 
projecten en ontvangen Netwerk Tegen Armoede voor een gesprek over het bereiken en betrekken 
van mensen in armoede. Na de vergadering is er een broodjeslunch met receptie. In de namiddag 
kunnen geïnteresseerde cultuurcumulards zich inschrijven voor een wandeling doorheen de stad. 
Ward Leloup, historicus en gespecialiseerd in Middeleeuwse Vlaamse steden, gidst ons anderhalf uur 
door de (kunst) geschiedenis van Brugge.   

AANWEZIG  

Vertegenwoordigde afdelingen: Brussel, Roode oogjes, Eeklo, Oudenaarde, Ugent, Brugge, 
Roeselare, Blankenberge, Koksijde, Waregem, Bredene, Evergem, Lievegem, Mechelen, Leuven, 
Gent, Oostende, Kortrijk 

 

DAGORDE 

 Welkom door Jacques Ducazu, voorzitter afdeling Brugge 

 Welkomstwoord algemeen voorzitter Willem Debeuckelaere  

 Verslag Bijzondere Algemene Vergadering (16/11/19) 

 Afrekening 2019 / Begroting 2020 

 Kwijting beheerders 

 Inhoudelijk luik en stadswandeling 

 

Goedkeuring verslag BAV 16/11/2019 

Verslag toegelicht en goedgekeurd 

BP 21-25 en Inhoudelijk verslag werkjaar 19 en jaarplan 20 

De werking wordt toegelicht aan de hand van een presentatie.  

Tijdens de bijzonder algemene ledenvergadering van 2019 werden de hoofdlijnen reeds besproken 
van het nieuwe beleidsplan. De opdrachtverklaring luidt: ‘Het Vermeylenfonds zet de kracht van 
geletterdheid en culturele expressie in om Vlamingen te verrijken en met elkaar te verbinden.’  

De strategische doelen worden toegelicht:  

1. Met taal, geletterdheid en culturele expressie hebben we de inclusieve samenleving versterkt.  
2. Samenwerken met partners in binnen- en buitenland die inzetten op dezelfde focus.  
3. Vrijwilligers en afdelingen zijn de kernspelers voor de ambities en bereik doel- en 

kansengroepen  
4. Transparant, efficiënt bestuur en een vlotte, doeltreffende werking 

In 2020 zullen reeds enkele voorbereidingen starten voor het nieuwe plan. 
Tijdens de bijeenkomst worden enkele vragen beantwoord. Staf Cools wordt bedankt voor zijn 
grote inzet voor het welslagen van dit project. Het verslag en het plan worden goedgekeurd 
met applaus. 



 

 

 

FINANCIËN: PRESENTATIE RESULTATEN EN BALANS 

Jurgen Content, algemeen penningmeester, presenteert de resultaten van het voorbije werkjaar. Door 
oordeelkundig te plannen kan een mooi resultaat worden neergezet. Het aanleggen van een sociaal 
passief en voorzieningen voor de toekomst is een must. De liquiditeiten zitten op schema en zijn nodig 
om de voorschot periode te overbruggen.  

Het accountantsverslag bevestigt de deugdelijkheid van de gevoerde boekhouding en vermeldt het 
resultaat en het balanstotaal. 

De vergadering keurt de resultatenrekening, de balans en de begroting 20 goed. 

KWIJTING BESTUURDERS 

De vergadering verleent kwijting aan de beheerders  voor het werkjaar 2019. 

Praktijken 

 Het project ‘Brand’ wordt toegelicht. 

 Stagiaire Ugent Mariam licht het project toe: Poëzie in de OKAN-klassen, Stagiair Tinus licht 
het project ‘groetjes uit beton’ toe. 

 Er worden enkele goede praktijken uit het veld besproken en toegelicht. 

 Het ‘netwerk tegen armoede’ deelt met ons enkele inzichten (en tips) om de drempels binnen 
onze werking te verlagen zodat mensen in armoede ook kunnen deelnemen. Ondermeer de 
werking van de ‘uitpas’ wordt toegelicht.  Vermeylenfonds zal de Uitpas promoten bij 
afdelingen.  De presentatie wordt gevold door een beklijvende getuigenis van een 
ervaringsdeskundige. Er volgt een interactie sessie en De ‘Er op UiT  expo over het verlagen 
van drempels voor mensen in armoede wordt geopend. 
 

 De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch en glas op de vriendschap. 

 Voor het verbeteren van de online samenwerking is er de Axo-initiatie  onder leiding van 
Fabjen. 

 De deelnemers volgen tenslotte de wandeling in Brugge met gids (Ward Leloup, historicus 
UGent - gespecialiseerd in Vlaamse middeleeuwse steden en Mathijs Speecke, 
historicus VUB). 
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