
 

 

Bestuursvergadering Marnixring Iwein Van Aalst. 

 

13 december 2021 om 19u 

Locatie : De Kroon te Ninove 

Aanwezig:    

Michel De Gols (uittredend voorzitter) , Nestor Roseleth  (Voorzitter), 

Freddy Maes (Penningmeester)  ,Luc Van Der Straeten (uittredend penningmeester), 

Eddy Merveillie ( uittredend secretaris) , Johan Baten ( Secretaris) 

Willy De Smet (Ondervoorzitter) , Willy Van der Voorde ( Protocolmeester) 

Michel Verhelst ( webstekmeester) 

 

AGENDAPUNTEN : 

 1.Overdracht van de bevoegdheid aan het nieuwe bestuur. 

 2. Goedkeuring verslag  bestuursvergadering van 16/11. 

Opmerking : de mogelijkheid om zelf  documenten en foto’s op te laden op de nieuwe gezamenlijke 

ring-webstek is nog steeds niet in orde. Op te volgen met Peter Buyle van Steunpunt Welzijn ! 

Michel ontvangt ook maandelijks verslag bestuursvergadering voor aanvulling nationale webstek. 

3. Financiële toestand:  

Luc en Freddy begeven zich in januari naar het  Belfius-kantoor om volmachten te regelen 

Voor de nieuwe penningmeester. 

4. Aanpassing prijs maaltijden en lidgelden. 

De prijs voor deelname aan de  ledenvergaderingen  door echtgenotes en genodigden zal vanaf 

1/1/2022         55€ zijn.  

Na overleg werd het nieuwe globale lidgeld voor 2022 bepaald op 600€ :  

300 €  ( voor het eerste semester) zal opgevraagd worden bij de uitnodiging voor de 

ledenvergadering van januari 2022. 

In  juni zal de tweede  schijf van 300€ opgevraagd worden.  



Het lidgeld voor de senioren  en leden met verlof blijft 150 € . 

5. Subsidies : 

De basis werkingstoelage bleef op het niveau 2019 ( laatste jaar zonder corona-impact) 

Deze subsidie wordt  in augustus op onze rekening gestort. 

Wij ontvangen van de Stad ook  nog een extra subsidie van 282,30 €. 

6.Voorbereiding volgende ledenvergaderingen. 

Januari 2022 : gezien de onbeschikbaarheid van Karel De Gucht en Christophe D’Haese zitten we 

zonder spreker . Intussen deed Eddy via mail een te overwegen voorstel : Patrick Cornillie over 

“Koersen in de Groote oorlog”  

Februari 2022:     Jan Blockhuys (medewerker Dr. Wim Distelmans) met “de euthanasiewet in een 

notendop” Nog te bevestigen door Freddy Maes. 

Maart 2022 :  Karel De Gucht heeft toegezegd aan Michel voor do 24 maart . Thema nog te bepalen. 

April 2022 :  Jan Louies werd uitgenodigd met als thema : De Aalsterse cinema’s. 

Nog een toekomstig potentiële spreker is Stéphane De Pauw ivm de geschiedenis van de zoutstraten. 

7. Varia : 

- Er zal een kaderdag voor alle bestuursleden doorgaan op 29/01/2022 in Zwijnaarde. 

Uitnodiging door MR Nationaal volgt. 

-Michel zal prijs vragen voor een nieuwe naamplaat ( voor plaatsing in De Biek) 

-Lidmaatschap O.V.V. (Overlegcomité Vlaamse Verenigingen) : wij geven hiervoor een negatief 

advies. Michel zal dit melden aan de contactpersoon Geert Goubert. 

-Michel Verhelst vraagt een geactualiseerde ledenlijst voor de nationale webstek. Willy Van der 

Voorde gaat daar voor zorgen. 

-Onze medewerking aan het “Iwein van Aalst jaar 2028” : Michel , Nestor en Ariël zullen voor onze 

Ring deel uitmaken van de werkgroep die hiervoor door het stadsbestuur werd opgericht. Zij hadden 

al een eerste overleg met schepen Van Overmeire op 7/12. Wij hopen een fundamentele bijdrage te 

kunnen leveren aan deze grote viering in 2028. 

 

VOLGENDE VERGADERING :  Ma 17/01/2022 

(Locatie : zie Nestor) 

De secretaris- verslaggever, 

Johan BATEN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


