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Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20/08/2022. 
 
Aanwezigen:   Petra Ceuster, voorzitter 

Gaby Deprez, secretaris 

Joris Tas, ondervoorzitter, waarnemend penningmeester 

Karen Fryns, Effectief Lid 

Liesbet Vanhoof, kandidaat Effectief Lid 

Johan Tourné, vertegenwoordiger Samana 

     

Verontschuldigd:  Hedwig Van den Brande, Erelid 

Jurgen Dehaemers, Effectief Lid 

Walter Stroobant, Effectief Lid 

Miet Roggeman, Effectief Lid 

Ann Coryns, kandidaat Effectief Lid 

Noël Delaere, kandidaat Effectief Lid 

 

 

-  §  - 
1. Ontslag voorzitter Raad van Bestuur:  

 Bankkaart zal afgegeven worden tijdens een bezoek aan het bankkantoor ter regularisatie 
van de huidige toestand. 

 Permanentietelefoon = secretariaatstelefoon in dienst bij Gaby, aanpassing 
contactperiodes: maandag, woensdag en vrijdag, 18-21u. 

 Overdracht printpapier en enveloppes voor het secretariaat. 

 Dankwoord & overhandiging bloemen. 

 Joris neemt het voorzitterschap a.i. waar. 

 

2. Ontslag Effectief Lid: 

Katrien Peremans daagde reeds twee jaar niet meer op voor de vergaderingen en betaalde ook het 
lidgeld 2022 niet. Overeenkomstig de statuten gaan wij dan ook over tot haar ontslag. 

 

3. Aanvaarden kandidaten Effectieve Leden: 

 Liesbet Vanhoof 
 Ann Coryns 
 Noël Delaere 

De voorgestelde personen worden met eenparigheid van stemmen aanvaard als Effectief Lid. De 
lijst met gegevens van alle Effectieve Leden zal geactualiseerd worden door Joris. 

Opmerking: de vertegenwoordiger van Samana – momenteel Johan Tourné – vermelden we 
onder die titel en niet als effectief lid om bij een wissel de kost van de aanpassing in het 
Staatsblad te vermijden. 
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4. Benoeming leden Raad van Bestuur: 

Wegens de afwezigheid van een aantal Effectieve Leden wordt dit naar een latere datum 
verschoven.  

 
5. Aanpassing verplaatsingsvergoedingen: 

Verplaatsingsvergoeding met eigen wagen wordt opgetrokken naar € 0,35/km: eenparig 
akkoord. 

 
6. Voortbestaan CVS-contactgroep (toelichting door de interim-voorzitter):  

 Korte historiek : tijdens de afgelopen 11 jaar is, van de verenigingen rond CVS, de CVS-
contactgroep nog de enige die zich actief inzet voor haar leden. Dat is de verdienste van 
de Raad van Bestuur, die onverminderd geijverd heeft voor de ondersteuning en 
erkenning van CVS-patiënten. Hierbij wordt verwezen naar het Advies van de Hoge 
Gezondheidsraad waaraan actief meegewerkt werd maar waar de uitwerking van door 
Covid tot stilstand kwam.   

 Nationaal zijn er maar 2 werkende leden. De werklast wordt allicht onderschat: 
ledenadministratie, contacten onderhouden (leden en lidmaatschappen), basisplanning 
uitwerken (bijeenkomsten, deelname studies, symposia enz.), financieel, tijdschrift 
Immuun en … Regionaal hebben wij in elke regio 1 vaste medewerkster en enkele 
vrijwilligers. → Zeer belangrijk dat iedereen helpt zoeken naar extra vrijwilligers zodat 
de taken beter verdeeld kunnen worden en de werking verzekerd blijft! 

 ASAP overdracht penningmeesterschap. Een goede taakomschrijving is daarbij uiterst 
belangrijk. In dat verband geeft Johan een goede tip betreffende een mogelijke 
kandidate.  

 

 
7. Vast adres zetel: 

Momenteel op een privé adres, belangrijk voor briefwisseling, stockage en eventueel 
vergaderruimte. Johan vraagt na wat mogelijk is in regio Gent.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Getekend: 

    Secretaris:                 Voorzitter: 

 


