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Verslag Algemene Vergadering 
 

Datum: 26/04/2022 

Aanwezig: Cluster gezondheidszorg: Nicolaas Vanderhoydonck, Isabelle De Proost, 

Paul Van Royen, Christophe Geldof (ondervoorzitter), Bjorn Camerlynck, 

Veerle Decorte (gecoöpteerd lid ter vervanging van Anna Warmenbol), 

Geert Van de Voorde (voorzitter), Yannic Van Gils, Christophe Heinix, Bart 

Van Marcke, Jeroen Duym en Guy Kefel  

Cluster welzijn: Machteld Van Keer (gecoopteerd lid ter vervanging van 

Elke Raman), Dirk Bogaerts, Linsey Vanderaerden, Monique Gauquie 

(penningmeester) en Rudy De Win  

Cluster PZON: Marina De Graeve, Koen Kuylen en Raymond Thilemans. 

Cluster lokale besturen: Katrien Monten, Daan Sanders (secretaris) en 

Peter Moonen 

Optionele partners: Wim De Rop, Bernadette Van Beurden en Tanja 

Danckers 

ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sanne Van den Bleeken, Muriel 

Mahoro, Florine Van Puyvelde, Larissa Vallons en Anke Struyven 

Verontschuldigd 
en/of volmachten: 

Cluster gezondheidszorg: Lieve Hooft (volmacht aan Geert Van de 

Voorde), Bram Spinnewijn, Dennis Van Bulck 

Cluster welzijn: Koen Aerts, Tessa Verboven, An-Rose Vandewinckele 

(volmacht aan Monique Gauquie), Yolis Van Dorsselaer (volmacht aan 

Monique Gauquie) en Veerle Verheyen (volmacht aan Dirk Bogaerts) 

Cluster PZON: Ann Dingemans (volmacht aan Koen Kuylen) en Eric Joris 

(volmacht aan Koen Kuylen) 

Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi (volmacht aan Peter Moonen), 

Heiko Van Muylder (volmacht aan Katrien Monten) en Jonathan 

Mortelmans (volmacht aan Daan Sanders) 

Optionele partners: Timor Nonneman (volmacht aan Nicolaas 

Vanderhoydonck), Mario Barremaecker (volmacht aan Bernadette Van 

Beurden) en Tine Maes (volmacht aan Bernadette Van Beurden) 

Afwezig / 

Locatie: Kava Congres centrum, Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen 

Verslag: Daan Sanders (secretaris) 

Bijkomende 
opmerking: 

Het boekhoudkantoor geeft de toelichting van de jaarrekening via live-

verbinding.  
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Aanvullend bij het 

verslag:  

Powerpointpresentatie, jaarrekening, verslag van werkgroepen  
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Agenda: 

 

1. Inleiding 
2. Goedkeuring vorig verslag 
3. Stemming nieuwe bestuurders 

• Toelichting bij kandidaat-bestuurders en ontslagnemende bestuurders 

• Doel: akkoord geven via stemming 
4. Werking in de kijker 
5. Inhoudelijk werking (opsplitsen in 3 werkgroepen) 
6. Financiën 

• Financieel verslag 2021: toelichting jaarrekening/financieel verslag 2021 door 
boekhoudkantoor Vandelanotte 

• Doel: akkoord geven via stemming 

• Aangepaste begroting 2022 
7. Kwijting bestuurders 
8. Varia & Vragen: blik op de toekomst 
9. Afsluitend woordje 
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1. Inleiding 

• De ondervoorzitter (voorzitter sluit later aan) verwelkomt alle aanwezige leden op de 
Algemene Vergadering. De stemmingen tijdens de Algemene Vergadering verlopen via 
handopstekingen. 

• De secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten. Er zijn 36 van de 
43 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is 
aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan. 

2. Goedkeuring vorig verslag Algemene vergadering  

• Er waren geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 28 september 

2021. 

• Besluit: het verslag is goedgekeurd. 

3. Bestuurdersverkiezing: stemming 

• De volgende persoon stelt zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Antwerpen 

Centrum: 

o Onder zorg: 

▪ Veerle Decorte van De Kraamvogel ter vervanging van Anna Warmenbol 

o Onder welzijn: 
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▪ Machteld Van Keer van GZA-zorg en wonen ter vervanging van Elke Raman  

o Onder de cluster PZON: 

▪ Greet Block (I-mens) ter vervanging van Pascale Buytaert 

• Elke aanwezige kandidaat-bestuurder stelt zich kort voor. Evenals de aanwezige 

gecoöpteerde leden van de algemene vergadering. Hun coöptatie wordt goedgekeurd door 

het eerstvolgende bestuursorgaan. 

• Stemming via handopsteking: 

o Akkoord: alle 36 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de 

Algemene vergadering 

o Niet-akkoord: 0  

o Onthouding: 0 

• Besluit: de Algemene Vergadering aanvaardt Veerle Decorte, Machteld Van Keer en Greet 

Block als bestuursleden.  

4. Werking in de kijker 

• De medewerkers Anke, Forine, Sanne, Larissa en Muriel stellen kort de stand van zaken van 

de thema’s en projecten waar zij mee bezig zijn/waren voor (zie presentatie). 

• Voor meer vragen kunnen jullie terecht bij de betrokken medewerkers. 

5. Inhoudelijke werking 

• De aanwezige leden van de AV splitsen zich op in 3 werkgroepen.  

• Aan de hand van een methodiek met een aantal stellingen buigen de leden zich over 3 

thema’s: communicatie, betrokkenheid en werking. 

• Het verslag van de werkgroepen zit in bijlage bij het verslag. 

6. Financiële rapportering 2021 

• Daan Sanders licht inhoudelijk de subsidiestromen en kostenplaatsen in 2021 toe als 

inleiding (regulier, Covid-1, Covid-2, Bewegen op Verwijzing, Vaccinatie-

Programmamanagement en Vaccinatie-vaccinatieteams). 

• De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, 

bestaande uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting. Zij bespreekt de 

jaarrekening in extenso. 

o Dhr. Igodt presenteert vanuit boekhoudkantoor Vandelanote de cijfers van 2021 (zie 

presentatie). 

o Dhr. Igodt presenteert de resultatenrekening op vzw niveau algemeen en meer 

gedetailleerd op kostenplaatsenniveau van het boekjaar 2021. 

o Dhr. Igodt toetst de criteria van subsidie. 

o Dhr. Igodt stelt de balans voor (tabel van bezittingen en schulden): momentopname 

van de zichtrekening; overzicht van eigen vermogen en schulden (passiva) op 31 

december 2021. Bepaalde facturen zijn pas betaald begin 2022 maar zijn van 

toepassing voor 2021. 
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• De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals blijkt uit de 

jaarrekening. 

 

• Stemming via de handopsteking van de jaarrekening 2021: 

o Akkoord: alle 36 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de 

Algemene vergadering 

o Niet-akkoord: 0  

o Onthouding: 0 

• Besluit:  de Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2021 goed. 

 

• Aangepaste begroting 2022: 

o Penningmeester Monique Gauquie licht de momenteel gekende wijzigingen toe voor 

de begroting 2022.  

o De begroting werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 september 

2021. Toen waren er nog onduidelijkheiden over het vervolg van de 

vaccinatiecampagne en de Covid-2-financiering. 

o Een aantal wijzigingen werden uitgevoerd, dit om de projectsubsidies maximaal aan 

te wenden en de reguliere werking optimaal te laten draaien. 

▪ De reguliere subsidie is geïndexeerd. 

▪ Een aantal medewerkers werden verschoven: 

• Larissa wordt 60% ingezet op vaccinatie gedurende heel 2022 

• Sanne wordt 20% ingezet op vaccinatie gedurende heel 2022 

• Muriel staat voltijds op de reguliere werkingsmiddelen vanaf 1 mei 

2022. 

o De eindbalans is nu een positief saldo van 7000 euro. 

o Bovendien werd een schenking van 38.654,16 euro vanuit de vereffening van SEL 

Amberes (vroegere structuur) op de rekening gestort begin 2022. Hier is nog geen 

bestemming voor. 

7. Kwijting bestuurders 

• Kwijting bestuurders 

o De kwijting bestuurders omvat de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen 

boekjaar en de goedkeuring over de goede uitvoering door deze bestuurders. 

o Stemming via handopsteking: 

▪ Akkoord: alle 36 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de 

Algemene vergadering 

▪ Niet-akkoord: 0  

▪ Onthouding: 0 

o Besluit: De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuuders van de vzw ELZ 

Antwerpen Centrum voor het werkingsjaar 2021.  
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8. Varia & Vragen 

• 14 juni is een extra bijeenkomst gepland rond de beleidsplanning vanaf 2023. Het 

Agentschap Zorg & Gezondheid stelde de deadline rond het nieuwe beleidsplan uit in het 

licht van het traject versterking zorgraden op Vlaams niveau. We willen echter niet wachten 

om een eerste denkoefening te starten. 

• In september is een uitgebreid netwerkmoment gepland. Leden die willen nadenken over de 

inhoud kunnen dit neerschrijven op het papiertje en aan in de doos aan de uitgang steken. 

• Het project Zipster (doorverwijsplatform tussen zorg- en welzijnsorganisaties/actoren) wordt 

ook in onze ELZ heropgestart post-Covid. Ook hier kunnen leden die hierin geïnteresseerd 

zijn, dit aanvinken op het papiertje.  

9. Afsluitend woordje 

• De voorzitter en ondervoorzitter ronden deze Algemene Vergadering af met een bedanking 

voor de constructieve medewerking, engagement en de talrijke aanwezigheid en nodigt de 

leden uit voor de receptie. 
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