UNION BELGE – BELGISCHE UNIE
ZÜRICH
Proces-verbaal van de algemene vergadering van 1 februari 2020, 17.30 u.,
Belvoir Park, Seestrasse 125, 8002 Zürich.
Agenda
1. Welkomswoord
2. Benoeming van de waarnemers
3. Goedkeuring van het proces-verbaal van 9 februari 2019
4. Verslag van de Voorzitster
5. Verslagen van de schatbewaarder en de verificateur. Goedkeuring van de rekeningen.
6. Kandidaturen van de bestuursleden, de schatbewaarder en de verificateur
7. Verkiezing van de bestuursleden, het voorzitterschap, de schatbewaarder en de verificateur
8. Varia
1. Welkomswoord
De Voorzitster heet iedereen van harte welkom.
Verontschuldigde Leden:

Mevrouw Fernande Dompieri-Prouvier, Mevrouw Valérie Dompieri
De Heer en Mevrouw Edmond en Elizabeth Loward-Wellinger
Mevrouw Sylviane Mortelmans
Mevrouw Maja Pavlek, bestuurslid
Mevrouw Ingrid Pelagatti-Hüwels
Mevrouw Kathelijne Wüthrich-Debode

De Voorzitster verklaart de Algemene Vergadering voor geopend.
2. Benoeming van de waarnemer(s)
Stellen zich kandidaat en worden aangesteld: twee vrijwilligers aanduiden
3. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering 2019
Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd door middel van opgestoken handen.
4. Verslag van de Voorzitster (Liz)
Gedurende het afgelopen jaar werden buiten de Algemene Vergadering vijf activiteiten georganiseerd. In
het algemeen konden deze op een behoorlijke interesse rekenen.
Op 9 februari werd het nieuwe jaar zoals altijd ingezet op met de traditionele Mossel en Friet avond, dit
maal voorafgegaan door de Algemene Vergadering die voor het eerst samenviel met de Mossel en Friet
avond. De 38 deelnemers hebben genoten van een gezellige Belgische avond en de mosselen en de frietjes
waren zeer lekker. Dit blijft een klassieker voor de Belgische Unie.
Op 31 maart hadden we een familie-namiddag gepland in de omgeving van Winterthur, maar deze activiteit
moest omwille van gebrek aan inschrijvingen geannuleerd worden.

Het geplande bezoek aan de Rigi in mei werd omwille van het minder goede weer verschoven naar 16 juni.
Ondanks het feit dat het ook op die dag niet zo’n zomers weer was, waren een groep van 10 personen
aanwezig voor de Bloemenpad wandeling op de Rigi, samen met een gids die ons uitleg gaf over de
verschillende bloemen en planten. Een boeiende en leerrijke activiteit die afgesloten werd met een gezellig
etentje in een bergrestaurant. Vervolgens is de groep nog naar de top van de Rigi gegaan om een laatste
blik te werpen op het prachtige alpenpanorama.
De familiedag die voorzien was voor 25 augustus werd ook omwille van het weer verzet naar 9 september
en vond in en rond Rapperswil plaats. Bij heerlijk zomerweer namen een groep van 21 personen deel aan
een zoektocht in Rapperswil. Na een sportieve competitie tussen de twee teams, kwam iedereen samen in
een gezellig restaurant in Jona, vlak bij het meer. Daar konden we genieten van lekkere gerechtjes in
openlucht met een toffe sfeer.
Op 26 oktober bezochten we op een stralende herfstdag de abdij van Einsiedeln. Begeleid door een pater
die al heel lang met de abdij verbonden is en diens geschiedenis dan ook zeer goed kent, ontdekte een
groep van 9 personen deze mooie plek, die een belangrijk bedevaartsoort is voor de katholieken in
Zwitserland. Nadien was er nog tijd voor een lekker ijsje op een terras in de buurt. Ondanks het beperkte
aantal deelnemers een zeer geslaagde uitstap.
Tenslotte kwamen we op 7 december opnieuw voor een fondue avond samen bij Frau Gerold in ZürichWest. Genietend van een lekkere fondue in een aangenaam kader, sloten we de activiteiten voor 2019 af
met een groep van 17 personen.
5. Verslag van de Schatbewaarder en de Verificateur
Hans Verbeke, Schatbewaarder, en Richard Baetschmann, Verificateur, stellen hun rapporten voor. De
Voorzitster vraagt aan de aanwezigen vraagt om het Bestuur van verdere verantwoording te ontslaan.
Stemming gebeurt unaniem door middel van opgestoken handen.
6. Kandidaturen voor het Bestuur en de functie van verificateur
Voor 2020 zijn er een paar wijzigingen in het Bestuur:
•
•

Heeji Jacobs die vorig jaar in het Bestuur verkozen werd, heeft het Bestuur verlaten en is geen
kandidate meer.
Greta Meukens, bestuurslid sinds 2013 heeft beslist om zich niet meer kandidate te stellen. We
bedanken Greta van harte voor haar enthousiaste inzet tijdens de laatste 7 jaren.

Stellen zich kandidaat voor het Bestuur, in alfabetische volgorde :
Pascal De Coussemaeker
Elisabeth Haers
Katrien Marcelis
Maja Pavlek
Anne Stockman
Hans Verbeke
Hiermee hebben we 6 kandidaat-bestuursleden.
Richard Baetschmann is opnieuw kandidaat voor de functie van verificateur.

De functies van tweede en vervangende verificateur blijven vacant. Nieuwe kandidaten mogen zich altijd bij
het Bestuur aanmelden.
7. Verkiezingen
De verkiezing van de 6 kandidaat-bestuursleden gebeurt door middel van opgestoken handen.
Alle kandidaten worden unaniem verkozen.
Voorzitterschap:
Anne Stockman had vorig jaar aangekondigd dat 2019 haar laatste jaar als Voorzitster zou zijn. Om evenwel
een goede transitie te garanderen heeft ze beslist om het voorzitterschap nog met één jaar te verlengen
wel in nauwe samenwerking met Elizabeth Haers, die zich bereid heeft verklaard om het voorzitterschap
vanaf 2021 op zich te nemen. Gedurende dit transitiejaar zullen de taken van de voorzitster geleidelijk
overgedragen worden aan Elizabeth, die Ondervoorzitster wordt.
De Algemene Vergadering wordt gevraagd om deze regeling goed te keuren. Stemming gebeurt door
middel van opgeheven handen.
8. Varia
Tenslotte heeft de Voorzitster nog een paar mededelingen.
Website: Zoals de leden hebben kunnen merken, hebben we sinds eind 2019 een nieuwe en moderne
website en worden de uitnodigingen voor onze activiteiten met een mailprogramma vanuit de website
gestuurd. En we zijn nu ook op Facebook aanwezig. Dit werk is de verdienste van Liz Haers, bestuurslid, die
hiervoor een “dikke merci” verdiend. Dank je wel, Liz!
Bijeenkomst van de Belgen in Zwitserland 2020: Zoals vorig jaar aangekondigd organiseert de Belgische
Unie van Zürich dit jaar de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Belgen in Zwitserland. Als locatie hebben we
het mooie en centraal gelegen stadje Solothurn uitgekozen. Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en
leden heeft al een werkvergadering in Solothurn gehad en de voorbereidingen zijn volop aan de gang.
Dankwoord: De Voorzitster en het bestuur wensen alle leden die de Belgische Unie actief ondersteunen,
hetzij financieel met giften of door hulp bij het werk en de activiteiten van de Unie, van harte te bedanken.
Dit wordt zeer op prijs gesteld.
De Voorzitster dankt alle aanwezige leden, sluit de Algemene Vergadering 2020 af en nodigt iedereen van
harte uit op het Mossel en Friet eten.
Zürich, 1 februari 2020
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