
Jaarverslag Centro Andino vzw 28 februari 2016 

STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 
 
De jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering van Centro Andino vzw werd gehouden op 
zondag 28 februari 2016, van 14u00 tot 17u45 in Het Hofke, zaaltje aan de voorkant van het 
parochiecentrum Sint-Bavo, in de Sint-Camillusstraat 95 te 2610 Wilrijk. 
 
Aanwezig       Verontschuldigd 
 
1) Werkende leden: 

Cuyvers Godelieve Snieders Godelieve  Bollen Eddy 

Demblon Maurice Theeuws Rita  Cornejo Irene 

Heredia Lourdes Van Dyck Joseph  Devos Maurice 

Joos Sara Van Dyck Ludo  Devos Victor 

Smet Armand Vanvinckenroye Guido  Ramirez Ramos Juani 

   Van Dyck Dirk 

   Van Heumen Anna 

   Wuyts Jan 

2) Sympathiserende leden: 

Geens Jos 

Goyvaerts Bruno 

Joacim Björge 

 
Agenda: 

 
1. Opening door de voorzitter 
2. Nazicht aanwezige leden en volmachten 
3. Goedkeuring van de notulen van de Statutaire Algemene 

Ledenvergadering van 01.03.2015 
4. Goedkeuring van het activiteitenverslag 2015 
5. Goedkeuring van het financieel verslag 2015 
6. Goedkeuring van de begroting 2016 
7. Wijziging van de statuten 
8. Statutaire verkiezing van een nieuwe raad van bestuur en 

plaatsvervangers 
9. Kwijting uittredende bestuurders 
10. Varia 

 
1. Opening door de voorzitter 
 
De vergadering werd geopend door de voorzitter met een welkomstwoord. 
 
2. Nazicht aanwezige leden en volmachten 
 
Volgende volmachten werden verleend: 

 Devos Maurice gaf volmacht aan Van Dyck Ludo 

 Devos Victor gaf een volmacht aan Snieders Godelieve 

 Van Dyck Dirk gaf volmacht aan Cuyvers Godelieve 

 Wuyts Jan gaf volmacht aan Heredia Lourdes 

 Ramirez Ramos Juani gaf volmacht aan Demblon Maurice 
 
Alle werkende leden hebben hun ledenbijdrage betaald voor 2015.  
 
De ledenbijdrage voor het jaar 2017 bedraagt 10 euro.  
 
Het vrijwillige ontslag van Devos Victor als vast lid werd door de AV aanvaard. 
 
3. Goedkeuring van de notulen van de Statutaire Algemene Ledenvergadering van 01.03.2015 
 
Het verslag werd door de voorzitter voorgelezen, door de algemene vergadering (AV) goedgekeurd en 
door de bestuursleden ondertekend. 
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4. Goedkeuring van het activiteitenverslag 2015 
 
Maurice Demblon gaf een volledig verslag van de activiteiten waaraan Centro Andino vzw deelnam in 
2015. 
 
5. Goedkeuring van het financieel verslag 2015 
 
De saldi op de bankrekeningen en het financieel verslag werden toegelicht door de voorzitter. Deze 
verslagen werden door de AV goedgekeurd. 
 
6. Goedkeuring van de begroting 2016 
 
De begroting 2016 werd goedgekeurd door de AV. 
 
7. Wijziging van de statuten 
 
De gewijzigde statuten werden door de AV goedgekeurd. 
 
8. Statutaire verkiezing van een nieuwe raad van bestuur en plaatsvervangers 
 
Vier werkende leden stelden zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Deze vier zijn: Demblon 
Maurice, Van Dyck Ludo, Cuyvers Lieve, Joos Sara. Heredia Lourdes stelt zich kandidaat als 
plaatsvervanger. De algemene vergadering gaat akkoord met deze kandidaturen en geeft hen een 
mandaat voor het volgende werkjaar. 
Van Dyck Jef en Goyvaerts Bruno zetten zich opnieuw in in het magazijn in Broechem. Theeuws Rita 
maakt het bulletin en helpt Joos Sara met de administratieve kant. Wuyts Jan blijft de webmaster van 
de site van Centro Andino vzw. 
 
Wie zich geroepen voelt om ook bestuurslid te worden, gelieve dit te melden aan de voorzitter. 
 
9. Kwijting uittredende bestuurders 
 
De AV verleende kwijting aan de uittredende bestuursleden. 
 
10. Varia 
 
De verschillende thema’s waarover de AV moest beslissen, kwamen aan bod en werden uitvoerig 
besproken. 
 

1) De lening van Centro Andino vzw aan HAZ Peru werd nooit terugbetaald en kan niet worden 
kwijtgescholden zonder attest uit Peru (niet verkrijgbaar). De AV gaat akkoord met een 
omzetting in gift zodat die uit de boekhouding kan worden afgeschreven. 

2) In afwachting van de herneming van de zendingen naar Peru, schenken we de geselecteerde 
goederen aan de vluchtelingen en een project in Oekraïne. 

3) Leden inlichten via het Bulletin over de oproep van de FOD Financiën en Ontwikkelings-
samenwerking i.v.m. verzamelen van gegevens van schenkers van giften. 

4) Cabrinca mag onze mascotte worden voor 20 euro. Wachten op bod van de tegenpartij. 
5) Indien de geschonken generator van Vanvinckenroye Guido niet zou voldoen, wordt er een 

nieuwe aangekocht voor de stroomvoorziening in het inpaklokaal. 
 

 
De vergadering werd besloten omstreeks 17u45. 
 
 
 


