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AANWEZIG: 

Marleen Van Wassenhove (Aalter), Michael Ally (Aalter), Lieselotte Van Hoecke (Assenede), Nicole De 

Munter (Eeklo), Sandra Coremans (Eeklo), Danny Smessaert (Eeklo), Leen Ysebaert (Evergem), Paul 

De Neve (Evergem), Filip Lehoucq (Evergem), Geert Du Pré (Kaprijke), Bert Heynssens (Kaprijke), 

Martine Gyssels (Lievegem), Vincent Laroy (Lievegem), Lut Van de Spurt (Lievegem), Katleen De Kesel 

(Maldegem), Anneke Gobbeyn (Maldegem), Kiran Van Landschoot (Maldegem), Sylvie Bruyninckx 

(Sint-Laureins), Dirk Hoste (Sint-Laureins), Linda Van Himme (Wachtebeke), Gino D'Haene (Zelzate), 

Lucien Van de Velde (Zelzate), leden algemene vergadering 

Hilde De Graeve, voorzitter Welzijnsband 

Maggy Van Belle, algemeen directeur Welzijnsband  

NIET AANWEZIG / VERONTSCHULDIGD: 

Lesley De Neve (Aalter), Cindy Moerman (Aalter), Lieven Rummens (Assenede), Guido Van de Veire 

(Assenede), Janick Smessaert (Eeklo), Martine Willems (Evergem), Marnix Seels (Kaprijke), Nik 

Braeckman (Lievegem), Marleen Van den Bussche (Maldegem), Ingrid De Sutter (Sint-Laureins), Lies 

Van de Walle (Wachtebeke), Rudy Lootens (Wachtebeke), Debbie De Vleesschauwer (Zelzate), leden 

algemene vergadering 

 

AGENDA: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 02/12/2020 

2. Inhoudelijke rapportering over de werking en geleverde diensten in 2020 (kennisgeving) 

3. Goedkeuring jaarrekening 2020 en décharge van de bestuurders (beslissing) 

4. Varia 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND 

(21/04/2021, 19u30, Microsoft Teams) 
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 02/12/2020 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

 

Om praktische redenen wordt de volgorde van de agendapunten 2 en 3 omgewisseld. Niemand van de 

aanwezigen uit daartegen bezwaar. 

 

 

2. Goedkeuring jaarrekening 2020 en décharge van de bestuurders (beslissing)  

 

Toelichting: 

 

De financieel directeur licht de jaarrekening (zie dossier) toe. 

 

De jaarrekening 2020 van Welzijnsband bevat met volgende kerncijfers:  

 

• Exploitatiebudget : 
• ontvangsten : 1.266.917 euro (vgl. in 2019 : 1.078.213 euro) 
• uitgaven : 1.266.912 euro (vgl. in 2019 : 1.078.213 euro) 

• Resultaat boekjaar: -3.894 euro 
• Gecumuleerde budgettaire resultaat : .26.051 euro (vgl. in 2019: 26.051 euro) 
• Autofinanciering : 0 euro 
• Balans: 

• balanstotaal van 550.424 euro (geconsolideerd) 
• vorderingen op korte termijn (uit ruiltransacties) : 240.121 euro (vgl. 2019 : 187.934 euro) 
• niet financiële schulden op korte termijn (uit ruiltransacties) : 195.692 euro (vgl. 2019 : 

169.726 euro) 
 

Het college der commissarissen keek de rekening 2020 na en verklaarde de cijfers juist en 

waarheidsgetrouw. Ze melden evenwel dat hun controletaak bemoeilijkt wordt doordat er geen inzage 

was in de individuele stukken van de boekhouding; ze baseren zich daarom op de mondelinge 

toelichting van de jaarrekening gegeven door Maarten Vandenberghe, die met zijn dienst van Zorgbedrijf 

Meetjesland instaat voor de BBC van Welzijnsband. Het college doet dan ook in dat kader enkele 

aanbevelingen aan de raad van bestuur. 

 

De raad van bestuur stelde de jaarrekening 2020 eerder vandaag unaniem ongewijzigd vast.  

 

 

Beslissing: 

 

De algemene vergadering heeft geen bemerkingen op de jaarrekening en keurt met unanimiteit van 

stemmen de jaarrekening 2020 goed.  

 

De algemene vergadering geeft tevens met unanimiteit van stemmen décharge aan de bestuurders. 

 

 

 

3. Inhoudelijke rapportering over de werking en geleverde diensten in 2020 (kennisgeving) 

 

De rapportering gebeurt aan de hand van een globale powerpoint presentatie waarbij na een algemene 

inleiding alle teamverantwoordelijken toelichting geven over de deelwerking van hun team.  

 

De algemene vergadering neemt kennis van de rapportering. 
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4. Varia 

 

/ 

 

 

 

De vergadering wordt afgesloten. 

 

 

Namens de Welzijnsband Meetjesland, 

 

 

 

 

 

 

 

Maggy Van Belle      Hilde De Graeve  

algemeen directeur      voorzitter  

 


