NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
WELZIJNSBAND
MEETJESLAND
woensdag 09 december 2009
EEKLO
AANWEZIG:

Colpaert Els, De Bruyne Rudy, De Clerck Willy, De Deyne Nancy, De Walsche
Hilda, De Wulf Christiaan, Dellaert Ann, Heirman Steven, Fredrick Caroline
Huyghe Patrick, Baetslé Hans, Cools Martine, Seynhaeve Ellen, Smessaert
Danny, Standaert Stefan, Van Acker Roland, Van den Abeele Ann, Van
Wonterghem Peter, Van den Kerckhove Johan, Van de Velde Etienne,
Hautekeete Gilbert, Dobbelaere Jean, Van den Bussche Marleen.

AFWEZIG : (verontschuldigd) Wegge Joris, Martens Nancy, De Meyer Jaques,
Van Hyfte Dirk.

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 8 april
2009. (233121)

De notulen van de algemene vergadering van 8 april 2009 worden unaniem
goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van het budget voor 2010. (233122)

Gelet op het budget 2010 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland opgesteld
door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het een budget betreft dat een volledig werkjaar bestrijkt;
Overwegende dat in de loop van 2010 de Vereniging volledig gebruik zal maken van
de diensten van AudiO voor de organisatie van interne audits in de dertien OCMW’s
van de Welzijnsband;
Dat daardoor de werkingskosten van de vereniging stijgen naar een bedrag van €
384.553,00;

Overwegende dat in de loop van 2010 een verdere bijdrage wordt verwacht uit de
erelonen voor de juristen in verband met de dossiers collectieve schuldenregeling;
Overwegende dat het resultaat van het budget 0 is omdat de netto-kosten aan de
participerende OCMW’s worden gefactureerd, zodanig dat de Welzijnsband noch
winst, noch verlies maakt;
Overwegende dat in 2010 geen investeringen worden voorzien;
Gelet op het voorstel tot bijdrage van de deelnemende OCMW’s in de kosten van de
Vereniging;
Gelet op het meerjarenplan van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland opgesteld
door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het meerjarenplan de periode 2009 - 2011 bestrijkt;
Overwegende dat het plan louter indicatief werd opgesteld in verband met de
evolutie van de kosten en opbrengsten van de Welzijnsband Meetjesland;
Dat er bij ongewijzigd beleid werd uitgegaan van een jaarlijks inflatiepercentage van
2 %;
Gelet op de voorgestelde meerjarenplanning tot 2011;
Gelet op de statuten van de Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de bepalingen van de Organieke OCMW-wet;

BESLUIT : Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1 : Het budget voor 2010 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland en
de bijhorende kostenverdeling van de deelnemende OCMW’s worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Het meerjarenplan 2009 - 2011 wordt goedgekeurd.
Artikel 3 : Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de hogere
overheid.

3.

Varia (233123)

De ontvanger van de Vereniging heeft een interessante powerpointpresentatie
uitgewerkt in verband met het budget voor 2010.
Deze presentatie wordt overlopen; door de aanwezige leden worden de nodige
verduidelijkingen gevraagd.
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