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Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 10/08/2018 te Zedelgem. 

Aanwezigen:  Petra Ceuster 

Jurgen Dehaemers (gedeeltelijk) 

Gaby Deprez, secretaris  

Joris Tas, ondervoorzitter 

Hedwig Van den Brande, erelid 

Marleen Van Loo, penningmeester 

Miet Roggeman (kandidaat Effectief Lid) 

Verontschuldigd: Tamara Desmet 

Bertout Hellemans (Samana) 

Karen Fryns (kandidaat Effectief Lid) 

Katrien Peremans (kandidaat Effectief Lid) 

. 

-  §  - 

Als gevolg van de afwezigheid van een definitief benoemde voorzitter wordt de vergadering geleid 

door de ondervoorzitter Joris. 

 De vergadering begint met het danken van gastvrouw Petra en haar echtgenoot voor hun 

gastvrijheid. De bloemen zijn voor beiden bestemd wetende dat je er een (nieuwe) man 

evenzeer plezier mee kan doen. 

 Er wordt akte genomen van het ontslag van dhr. Geert Meersdom als voorzitter, als lid van de 

Raad van Bestuur, als effectief lid en als lid van de vereniging om persoonlijke redenen. Op 

aanraden van één der effectieve leden – die hem al jaren kent – werd hem een formele 

ontslagbrief gevraagd. Hij zou die verzonden hebben maar Bertout had die op 2 juli laatst nog 

niet ontvangen. Er was sindsdien geen nieuws meer van Bertout op dat punt. 

 Ten behoeve van Mr. Jurgen Dehaemers en de kandidaat Effectieve Leden worden de huidige 

Effectieve Leden voorgesteld (uitgesteld tot einde vergadering): 

 Ceuster, Petra. Gastvrouw en tot heden voorzitter a.i. Zij is al lid van de Raad van 

Bestuur en tijdens de bestuursvergadering – die straks kort volgt – wordt over de 

definitieve benoeming van het voorzitterschap beslist, een functie waar zij kandidaat 

voor is.   

 Mr. Dehaemers, Jurgen. De advocaat van de vereniging. Voor alle duidelijkheid, als 

vereniging is er geen nood aan een raadsman maar het is de betrachting op alle 

mogelijke wijzen de leden te helpen. Tot nu toe kon 2 keer beroep gedaan worden op 

zijn adviezen waarvoor bij deze welgemeende dank. Joris is zijn contactman. 

 Deprez, Gaby. Zonder enige twijfel de hardst werkende van de leden van de Raad van 

Bestuur, onvolprezen secretaris, hoofdredactrice van het ledenblad Immuun, leidend lid 

van het West-Vlaamse lokale bestuur en zoveel meer. 

 Desmet, Tamara. Effectief lid sinds 2017. 
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 Hellemans, Bertout. De verbindingsman met de Vlaamse Pijnliga, zeg maar de groep 

Samana, die sinds dit jaar de fakkel overneemt van Pieter Herwege die wij in feite nog 

steeds missen.  

 Tas, Joris. Ondervoorzitter die toezicht houdt op de naleving van wetten en reglementen 

en helpt waar nodig op vraag van de arts die destijds het Forum leidde.  

 Van den Brande, Hedwig. Sinds het prille begin actief en jaren drijvende kracht achter 

de Oost-Vlaamse lokale werking waarvoor zij haar dankbaar “erelid” gemaakt werd. 

 Van Loo, Marleen. De beste penningmeester die men zich kan voorstellen. Zij werkt zo 

secuur dat het sommigen ongemakkelijk maakt maar het resultaat is wel dat de 

boekhouding nu perfect in orde is. 

 Nieuwe effectieve leden worden voorgesteld en aanvaard bij een eenvoudig “ja” (de statuten 

voorzien geen geheime stemming): 

 Fryns, Karen. Trouwe medewerkster in het lokale West-Vlaamse bestuur, afwezig 

wegens een operatie. 

 Wordt voorgedragen door Gaby en Joris: unaniem aanvaard. 

 Peremans, Katrien. Nam contact op met ons met een vraag en van het een kwam het 

ander, afwezig wegens ziekte. 

 Wordt voorgedragen door Gaby en Joris: unaniem aanvaard. 

 Roggeman, Miet. Trouwe medewerkster in het lokale Oost-Vlaamse bestuur. 

 Wordt voorgedragen door Gaby en Joris: unaniem aanvaard. 

 Er wordt akte genomen van de wijziging van het adres van de zetel van de vereniging, voordien 

op het privé adres van Geert en voor de komende 4 jaar op het privé adres van Joris. Op de 

algemene vergadering in januari 2022 vervallen de mandaten van alle leden van de Raad van 

Bestuur – die weliswaar opnieuw hun kandidatuur kunnen stellen – overeenkomstig de statuten. 

Vermits Joris dan geen kandidaat meer is moet dan eveneens een nieuw adres voorzien worden.   

 Volgende nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden voorgesteld en aanvaard: 

 Peremans, Katrien. 

 Wordt voorgedragen door Gaby en Joris: unaniem aanvaard. 

 Roggeman, Miet. 

 Wordt voorgedragen door Gaby en Joris: unaniem aanvaard. 

 In principe worden op deze Bijzondere Algemene Vergadering geen andere onderwerpen 

behandeld. Gezien recent gebleken verwarring evenwel dit punt: de aanpassing halfjaarlijks 

lidgeld. Leden die aansluiten na 1 september betalen voortaan het volle bedrag van € 20,00 maar 

hun aansluiting geldt meteen ook voor het daarop volgende jaar, dit naar analogie met de meeste 

andere verenigingen. Het is tevens een vorm van ledenbinding die de voorkeur geniet op de 

halvering van het lidgeld. 

 Tenslotte is er ook de – eerder onverwachte – brief van Maggie De Block. Het is aannemelijk 

dat dhr. Benoit Mores (aanwezig als vertegenwoordiger van de minister in Antwerpen) het 

dossier terugvond op of in zijn bureau. Gaby zal een kopie van de brief aan iedereen doorsturen. 
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Joris nam nota van op de eerste blz. 1 en op de tweede blz. 2 “interessante” paragrafen waarop 

hij voorstelt een antwoord te formuleren. 

 De eerste blz. vermeldt als belangrijkste punt dat er zich bij het referentiecentrum van 

UZ Leuven op 3.5 jaar tijd 1684 patiënten met “mogelijke” CVS meldden. Wat er niet 

staat is dat er jaarlijks slechts zo’n 80 CVS-patiënten effectief aanvaard worden. Gaby 

licht dat punt toe: Tijdens een studiedag rond CVS getuigde prof. Persoons van de 

beperkingen, opgelegd door de conventie, waarbinnen ze in het centrum moeten werken, 

zowel wat selectiecriteria als aanvaarde therapievormen (GET en CGT) betreft. Het 

systeem is absoluut niet flexibel – men kan niet werken op maat van de patiënt - en 

uiteindelijk kunnen slechts weinig patiënten weerhouden worden, wat door de dienst zelf 

als frustrerend en ontoereikend ervaren wordt. 

 De tweede blz., eerste paragraaf, vermeldt dat het referentiecentrum goede resultaten 

bereikt en “ruim” 3 op de 4 patiënten beter kunnen functioneren. Dat is wel 3 op de 4 

van die 80 weerhouden patiënten. 

 De tweede paragraaf, op die blz., stelt dat minister De Block het RIZIV (alvast) 

gevraagd heeft de conventie verder te zetten en te onderzoeken hoe de huidige kan 

verbeterd worden met het vandaag beschikbare behandelingsarsenaal. 

Joris zal een antwoord voorbereiden en dat laten circuleren voor aanpassingen en/of 

toevoegingen. De bedoeling is om in naam van de vereniging te antwoorden (d. i. met de 

handtekening van 3 leden van de Raad van Bestuur). 

 De vergadering eindigt met een extra dankwoord en bijhorende bloemen voor Marleen Van Loo 

voor het op punt stellen van de financiën, voor het eerst sinds de oprichting van de vereniging, 

en voor Gaby Deprez, zonder enige twijfel de hardst werkende van de leden van de Raad van 

Bestuur, wat door de andere leden unaniem beaamd wordt. 

 

Goedgekeurd en getekend op: …./…./…….. 

 

Secretaris:     Ondervoorzitter: 


