NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
woensdag 17 maart 2010

OCMW EVERGEM
AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Baetslé Hans, Bobelijn Gentiel, D’hondt Sofie, De Clerck Willy, De Deyne Nancy, De
Walsche Hilda, De Wulf Christiaan, Dellaert Ann, Fredrick Caroline, Huyghe Patrick,
Mestdag Antoon, Roels Christiaan, Slock Ludwina, Smessaert Danny, Standaert
Stefaan, Swankaert Peter, Van de Velde Etienne, Van den Abeele Ann, Van Hyfte
Dirk, Van Kerckhove Annie, Van Reybroeck Anne, Vettenburg Yolande en Wegge
Joris,raadsleden ;
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband ;
AFWEZIG: (verontschuldigd)
Van Keer Jeroen, Van Wonterghem Peter, Martens Nancy,

1.

Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 9
december 2009. (249823)

De notulen van de algemene vergadering van 9 december 2009 worden
goedgekeurd.
2.

Verslaggeving over de werking van de vereniging Welzijnsband
Meetjesland
in
2009
(schuldbemiddeling,
informaticabeveiliging,
archiefbeheer en AudiO). (249824)

De personeelsleden van de Vereniging brengen verslag uit over de werking van
Vereniging tijdens het jaar 2009.
3.

Verslag van het College van Commisarissen over de financiële werking
van de vereniging Welzijnsband Meetjesland in 2009. (249825)

De commissarissen hebben op 09 maart 2010 de boekhouding van de Vereniging
onderzocht voor het boekjaar 2009.
Bij detailnazicht van de facturen en de rekeningen en bij vergelijking van het
grootboek met de resultatenrekening en de eindbalans werden alle cijfers juist
bevonden.
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Tot besluit attesteert het College dat de jaarrekening van de Vereniging Hoofdstuk
XII “ Welzijnsband Meetjesland “ per 31 december 2009 afsluitend met:
 een balanstotaal van 181.367,54 € (geconsolideerd, zonder interne rekeningcourant)
 een resultaat van het boekjaar van 0,00 €
een getrouw beeld geeft van de werkelijke toestand van de Vereniging.
De commissarissen danken de heer Baete Jean Pierre, Ontvanger van de
Vereniging, voor de begeleiding bij het vervullen van hun controletaak.

4.

Goedkeuring van de rekening van de vereniging Welzijnsband Meetjesland
en ontlasting van de bestuurders. (249826)

Gelet op de jaarrekening 2009 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland
opgesteld door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het een rekening betreft over een werkperiode gaande van 01
januari 2009 tot 31 december 2009 en verspreid over 5 activiteitencentra;
Overwegende dat bij de kosten in de resultatenrekening de personeelskosten een
aandeel hebben van 99 %;
Overwegende dat de balans in activa en passiva een evenwicht vertoont van
181.367,54 € (geconsolideerde resultaten);
Overwegende dat het resultaat van de gewone activiteiten op 0 uitkomt omwille van
de specifieke werking van de Vereniging, waarbij de tekorten van de Vereniging
worden gefactureerd aan de deelnemende OCMW’s;
Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;
BESLUIT : Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1 : De jaarrekening 2009 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland wordt
goedgekeurd.
Artikel 2 : Er wordt ontlasting verleend aan de bestuurders van de Vereniging voor
hun daden van financieel beheer ten behoeve van de Vereniging.

5.

Varia (249827)

De vergadering wordt afgesloten met een bespreking in verband met de te
verwachten evolutie van AudiO.
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Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter
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