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Harpakenmerk: Verslag Algemene Vergadering van 28 augustus 2020
Datum: 28/08/2020

Verslag van de algemene vergadering van Harpa vzw
op vrijdag 28 augustus 2020 om 19.30 u.
Door de heersende Covid-19 pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen, kon de
Algemene Vergadering van 2020 niet op een fysieke wijze doorgaan.
Het Bestuur heeft daarom beslist, conform Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse
bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader
van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (BS 09-04-2020), een digitale Algemene
Vergadering te houden. Daartoe werden vaste leden uitgenodigd om deel te nemen aan een
digitale bevraging waarbij zij ook toegang hadden tot de verschillende verplichte verslagen.
De antwoorden van de vaste leden werden geverifieerd en gecertifieerd op de videovergadering van 28 augustus 2020, door de volgende personen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Willy Vanbrabant, Voorzitter
Miek Hornikx, secretaris
Richard van Dongen, penningmeester
Marcel Mertens, Ondervoorzitter
Rik Nuytten, verantwoordelijke website en informatica
Marijke Everaert, bestuurder

Aantal vaste leden:
Harpa vzw telt 51 vaste leden. Van de 49 bevraagde vaste leden hebben er 42 hun stem
uitgebracht.
Volgens art. 17.1 van de statuten worden de besluiten van de Algemene Vergadering
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden.
‘Eenvoudige meerderheid’ wil zeggen: de helft plus 1. Bij staking van stemmen wordt een
voorstel verworpen. De stemresultaten van deze digitale Algemene Vergadering zijn dus
rechtsgeldig.

1. Welkomstwoord van de voorzitter Willy Vanbrabant
De jaarlijkse Algemene Vergadering is een verplichting die ons door de wet op de vzw’s
wordt opgelegd.
Wegens de coronamaatregelen was een fysieke vergadering niet mogelijk op 24 april 2020 in
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“Den Thuis”.
Ik bedank Miek ,Marijke en Véronique voor het blijven zoeken naar een mogelijke
vergaderzaal. Dit is uiteindelijk niet gelukt.
Door de geldende maatregelen en wegens de stijging van het aantal corona besmettingen
was een schriftelijke Algemene Vergadering nog onze laatste oplossing om een Algemene
Vergadering te organiseren voor de wettelijke “deadline”.
De v.z.w HARPA telt in totaal 440 actieve leden, waarvan 51 vast lid zijn. Volgens de statuten
hebben alleen de vaste leden stemrecht op de Algemene Vergadering.
Het bestuur en ikzelf bedanken de vaste leden voor hun tijd en de inspanning die zij getroost
hebben om hun goedkeuring of afkeuring te geven aan de punten van de agenda van de
Algemene Vergadering. Hierdoor slagen wij er in aan onze wettelijke plichten te blijven
voldoen.
Maar voor alles gaan onze gedachten even naar de in het voorbije jaar overleden HARPAleden .

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 26 april 2019
Stemmen
42 Voor

O Tegen

0 Onthouding

Het verslag van de Algemene Vergadering van 26 april 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
3. Goedkeuring jaarverslag 2019
•
•

•

•

•

In 2019 werd er goed getraind en gesport, zelfs met het warme weer (zie tabel
hieronder). Er werd in dat laatste geval gewandeld in de buurt van het Sportkot.
Tijdens de trainingen werd er meer gebruik gemaakt van hulpmiddelen. De training
met steps werd met groot enthousiasme onthaald. In 2019 heeft onze sponsor firma
D’Store de procent op de aankopen van de harpaleden vergoed met 12 steps
waarvoor dank. In 2020 zal dit nog uitgebreid worden door gebruik te maken van
rekkers.
Er is een nieuw wandelteam, dat erin geslaagd is een wandelkalender op te stellen en
de daguitstap te organiseren. De voorzitter wenst het team aan te moedigen en te
bedanken voor de reeds geleverde inspanningen.
Een uitgebreide reanimatie infosessie werd gehouden op 12/12/2019. Er waren een
record aantal deelnemers (40). De les werd gegeven door Roselien Buys en dank zij
de 10 minipoppen (een schenking van prof.Rik Willems) en twee traditionele
reanimatiepoppen kon er uitgebreid geoefend worden.
2019 was het jaar van ons 40 jaar bestaan. Op 05/05/2019 hadden we een geslaagde
familiedag met wandelzoektocht, afgesloten met een desserten buffet. De
wandelzoektocht werd georganiseerd en gecoördineerd door Wim Pint. Waarvoor
hartelijke dank vanwege het bestuur. Marijke Everaert, bedankt voor de catering
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•

•
•

De lay-outer van het Harpa magazine stopt. Harpa magazine 82 was het laatste
nummer van zijn hand. Wij zijn gelukkig dat Roselien Buys deze taak met verve heeft
overgenomen.
Het bestuur heeft beslist de website van Harpa te vernieuwen en in zee te gaan met
een professionele web-ontwikkelaar. De lancering is gepland voor de lente van 2020.
De lidgelden bleven gelijk voor het werkjaar 2019.
Activiteit

Aantal

Gemiddeld aantal
deelnemers

Aantal
Begeleiders(*)

Woensdag &
Vrijdag

88

75

6

Dinsdag

41

40

8

Zwemmen

38

50

4

Respiro

120

45

3

Volleybal

20

10

0

HCT A

14

9

0

HCT B

8

10

0

Wandelen 4 km

18

15

0

8 km

18

12

0

Trainingen

Fietsen

(*) Aantal verschillende kinesisten of begeleiders die trainingen hebben geleid.
Stemmen
41 Voor

O Tegen

1 Onthouding

Het Jaarverslag 2019 wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
4. Goedkeuring financieel verslag van het boekjaar 2019

3

Boekhouding 2019
2017

2018

Begroting
2019

2019

18 316,50

16 942,50

15 910,00

16 524,00

715,00

1 025,00

1 000,00

1 126,00

Tijdschrift advertenties

2 060,00

2 260,00

2 450,00

650,00

Sponsors

1 766,96

2 062,87

4 705,00

4 931,69

Benefiet/Daguitstap/Tshirts (netto)

1 867,78

1 995,08

1 300,00

1 327,01

24 726,24

24 285,45

25 365,00

24 558,70

11 600,10

11 392,94

12 310,00

12 211,00

1 571,72

1 489,59

1 500,00

1 387,30

104,08

48,85

Tijdschrift (lay-out, drukken,
verzenden)
Infosessie

5 965,68

5 837,17

6 160,00

4 097,27

150,00

837,92

800,00

742,86

Nieuwjaarsreceptie

2 990,00

2 730,00

2 730,00

2 730,00

Sinterklaasgeschenken

115,31

93,18

100,00

189,27

Algemene Vergadering

292,55

271,45

300,00

322,45

Raad van bestuur

940,70

724,90

800,00

660,00

Secretariaat

587,83

363,97

400,00

295,14

40,59

42,56

80,00

31,76

660,30

341,70

500,00

488,75

25 018,86

24 174,23

25 680,00

23 267,39

-292,62

111,22

-315,00

1 291,31

BNP spaarrekening

23 000,00

25 000,00

25 000,00

BNP zichtrekening

3 962,66

2 066,58

3 380,76

15,57

22,87

0,00

26 978,23

27 089,45

28 380,76

111,22

1 291,31

Inkomsten
Lidgelden
Steunende leden

Uitgaven
Kostenvergoeding kinesisten
Verzekeringskosten
Aankoop en onderhoud materieel

Bankkosten/betalingsverschillen
Sociaal dienstbetoon

Saldo: overschot / -tekort

Kas

4

111,59

Toelichting

Stemmen
42 Voor

O Tegen

0 Onthouding

Het verslag over het boekjaar 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
5. Verslag van de rekeningnazichters
Rekeningnazichters, Roger Paulissen en Jean-Marie Pint, verzekeren dat alle rekeningen
minutieus werden nagekeken op inkomsten en uitgaven en dat alle rekeningen in orde
werden bevonden.
6. Goedkeuring jaarrekeningen 2019
Stemmen
42 Voor

O Tegen

0 Onthouding

De jaarrekeningen 2019 worden unaniem goedgekeurd.
7. Kwijting van de bestuurders en rekeningnazichters

Stemmen
41 Voor

O Tegen

1 Onthouding

Er wordt met meerderheid van stemmen kwijting verleent aan de bestuurders en
rekeningnazichters.
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8. Ontslag, benoemingen van bestuurders en rekeningnazichters
8.1. Kandidaturen bestuurders
Prof. Dr. Veronique Cornelissen heeft zich bereid verklaard de rol als bestuurder op
te nemen die zovele jaren door Prof. Luc Vanhees werd opgenomen.
Het bestuur ontving tevens de kandidatuur voor een mandaat van bestuurder van
Roselien Buys.
8.2. Ontslag bestuurders
Bestuurder Victor Leys is einde mandaat en is geen kandidaat om een nieuw
mandaat.
Bestuurder Miek Hornikx is einde mandaat en is geen kandidaat om een nieuw
mandaat.
Het bestuur bedankt beiden voor hun jarenlange inzet en constructieve medewerking
en wenst hen het allerbeste toe.
De andere bestuurders stellen zich opnieuw kandidaat.
8.3. Herbenoeming bestuurders
In 2020 zijn statutair alle bestuurders einde mandaat en moeten zij dus herbenoemd
worden.
8.3.1. Hernieuwing mandaat: Willy Vanbrabant,
42 Voor
O Tegen
O Onthouding
8.3.2. Hernieuwing mandaat: Marcel Mertens,
42 Voor
O Tegen
O Onthouding
8.3.3. Hernieuwing mandaat: Richard Van Dongen,
42 Voor
O Tegen
O Onthouding
8.3.4. Hernieuwing mandaat: Rik Nuytten,
42 Voor
O Tegen
O Onthouding
8.3.5. Hernieuwing mandaat: Marijke Everaert
42 Voor
O Tegen
O Onthouding
8.4. Benoeming bestuurders
8.4.1. Benoeming bestuurder: Véronique Cornelissen
39 Voor
1 Tegen
8.4.2. Benoeming bestuurder: Roselien Buys
40 Voor
1 Tegen
9. Goedkeuring voorstel begroting 2020
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2 Onthouding
1 Onthouding

Stemmen
38 Voor

O Tegen

4 Onthouding

Het voorstel van begroting 2020 wordt met meerderheid van stemmen aanvaard.

10. Trainingen 2020-2021.
2020 was goed gestart: wij trainden zoals gewoonlijk in het Universitair Sportcentrum en bij
Respiro. Op woensdagavond 11 maart 2020 was onze laatste training voor de lockdown.
Maar onze lesgevers hadden snel een alternatief. Zij maakten voor ons filmpjes die wij op
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YouTube konden volgen. Aanvullend werden livestream sessies gegeven op de uren van
onze trainingen. De lesgevers hebben dit vrijwillig en vrijblijvend gedaan waarvoor onze
dank.
Begin juli konden we terug starten mits naleven van de gekende voorwaarden, en met
registratie van de deelnemers. Onze nieuwe website maakte dit eenvoudig mogelijk voor
onze leden en begeleiders. Ondanks de hitte zijn we blijven trainen, maar in aangepaste
vorm. Toen code rood afgekondigd werd door het KMI hebben wij toch beslist om 3
trainingen niet te laten doorgaan.
Het wandelen, zwemmen en volleybal zal later terug opgestart worden.
De fietsers volgen de fietskalender, vanaf september.
De trainingen in Respiro gaan door volgens de gekende uurregeling en corona-proof, met
registratie vooraf.
Over hoe de trainingen de rest van het jaar zullen verlopen, informeren we verder via de
gekende kanalen.
De lesgevers en het bestuur trachten maximaal alles te laten doorgaan op een corona veilige
manier. Wij danken de deelnemers voor het goed naleven van deze maatregelen.
11. Lidgeld , bijdrage onkosten trainingen en aankoop sportkaart.
De bijdrage voor het lidmaatschap bij Harpa blijft ongewijzigd en ziet er als volgt uit:

20 EUR voor iedereen. (wandelaars ,fietsers,
Het basisbedrag voor het
steunend lid Harpa, harpamagazine ,
lidgeld:
Respirotrainers en sporters in sportkot.)
Aankoop sportkaart KUL:

50 EUR (voorwaarde is dat de prijs die Harpa aan
de KUL moet betalen gelijk blijft).

Aankoop sportkaart KUL
Gepensioneerde KUL:

27 EUR (voorwaarde idem).

Bijdrage kosten
conditietraining in
sportkot:

34 EUR

Voor de training bij Respiro sluit het lid bij Respiro een persoonlijk abonnement af met
Harpa korting (Korting wordt toegekend na bewijs van geldig lidmaatschap van Harpa).
Voor de sporters die trainen in het sportkot zijn er in de voorbije maanden verschillende
trainingen niet kunnen doorgaan wegens de corona lockdown. De kostprijs van de
sportkaart wordt door de KUL bepaald en zij voorzien geen tegemoetkoming voor de
gemiste gebruiksmogelijkheden van hun infrastructuur. Voor de bijdrage “kosten
conditietraining” zou Harpa een tegemoetkoming van 10 EUR kunnen voorzien bij de
hernieuwing van het abonnement voor het werkjaar 2020-2021. Het toekennen van deze
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tegemoetkoming heeft echter een negatieve impact van +/- 2.300 EUR op de reeds
verlieslatend begroting 2020. Daarom wordt aan de stemgerechtigde leden gevraagd om
zich uit te spreken over de toekenning van de tegemoetkoming op de kosten van de
conditietraining.
Stemmen
25 Tegen

1O Voor

7 Onthouding

De tegemoetkoming van 10 EUR op de kosten van de conditietraining bij de hernieuwing van
het abonnement 2020-2021, wordt met meerderheid van stemmen afgewezen.

12. Vragen en opmerkingen.

Een lid schrijft: “Het aantal deelnemers en de gemiddelden in het jaarverslag is mij
onduidelijk.”
Een lid schrijft: “Ik feliciteer en dank de training begeleiders en de bestuursleden voor hun
tomeloze inzet. Ik stel met enige bezorgdheid de dalende trend in het aantal nieuwe leden
vast en vraag mij af hoe wij op een gerichtere wijze nieuwe hartpatiënten kunnen
enthousiasmeren om toe te treden tot HARPA en deel te nemen aan de trainingen. Concrete
voorstellen heb ik momenteel niet. Misschien kunnen uit de klinieken ontslagen
hartpatiënten een nummer van het Harpamagazine toegestopt krijgen zodat zij de weldaden
die HARPA hen kan bieden concreter kunnen aanvoelen. Financieel is dit misschien moeilijk
om dragen voor HARPA. Een kortere brochure over HARPA, met statistieken over de
activiteiten, is misschien wel mogelijk.”
Een lid schrijft: “Proficiat en hartelijk dank voor de training-videos op Youtube!”
Een lid schrijft: “Bedankt voor de inzet van gans de bestuursploeg ondanks de moeilijke
omstandigheden. Succes aan de nieuwe bestuursleden. Wij staan achter jullie.”
Een lid schrijft: “Een belangrijke uitgavenpost zijn de begeleiders; als ik het verslag goed heb
begrepen worden er 3 begeleiders vergoed bij Respiro, ik verneem dat er een korting voor
Harpaleden wordt gegeven, hetgeen prima is maar ik begrijp niet goed waarom er daar 3
begeleiders vergoed worden. In het verslag van vorig jaar denk ik dat in het dankwoord aan
de begeleiders voor wandelingen enz. de begeleiders van de fietsers werden vergeten”.
Antwoord bestuur: de 3 begeleiders bij Respiro worden niet vergoed door Harpa maar door
Respiro.
Een lid schrijft: “Niet alleen Willy Vanbrabant maar ook alle andere medewerkers, op zowel
praktisch als administratief terrein moeten hun steentje wel goed bijdragen gezien het feit
dat men nooit , van welke kant dan ook, klachten naar voor hoort komen. Jammer dat Miek
Hornikx ons verlaat.”
Een lid schrijft: “Ik heb veel respect voor het bestuur voor geleverde werk tijdens en door de
COVID maatregelen.”
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Een lid schrijft: “Hoe nieuwe/jongere leden aantrekken?”
Een lid schrijft: “Veel moed aan alle bestuurders en proficiat voor de resultaten!”
14. Slotwoord.
De Voorzitter dankt alle vaste leden die deelgenomen hebben aan deze “digitale” Algemene
Vergadering voor hun uitgebrachte stemmen.
Proficiat en dank aan het ganse HARPA bestuur voor de uitzonderlijke inspanning om de
Algemene Vergadering in deze covid-19 tijden succesvol te hebben laten verlopen.

Willy Vanbrabant
Voorzitter

Miek Hornikx
Secretaris
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