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MERCHTEMcontact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Brussel, december 2021 

 

Zending 2022/01 (ook te vinden op www.seniorenkbcbrussel.be)   

 

Uitnodigingen 

blz.  2  : Woordje van de voorzitter  

blz.  3  : Betaalkalender 

blz.  4  : Livesessie Beleggingsclub 17 januari 2022 

blz.  5-6  : Nieuwjaarsfeest 21 januari 2022 

blz.  7-8  : Algemene Vergadering 24 februari 2022 

blz.  9-15  : Bijlagen B.A.V. met Vernieuwde Statuten 

blz.  16-17  : Jubileumbanket 20 maart 2022 

 

Hobbyclubnieuws 

blz.  18-21  : Hobbyclubnieuws 

 

Ledennieuws 

blz.  22-23  : Ledennieuws 

 

Verslagen 

blz.  24-26  : Voordracht Wim Distelmans 

 

Komende activiteiten  

Noteer nu al in jouw agenda:  Voordracht Hendrik Vos 22 april 2022 

      

      

      

      

     

      

De volgende zending kan je verwachten half maart 2022 

 

Met onze hartelijke groeten, 

 

Namens het Bestuur  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Woord van de voorzitter 

 

Collega’s, beste vrienden, 

 

December?! Ging de tijd weer zo snel of toch niet? 

Corona of geen corona de klok tikt verder en we blijven ons aanpassen en houden het veilig. 

Corona, moeten we hier nog veel over vertellen? Ieder heeft zijn eigen verhalen. 

De slinger van de coronaklok gaat nogal wisselend van snelheid, van links naar rechts, van stijging 

naar daling opnames, overlijdens… 

 

December. De feestdagen komen eraan, de tijd van lichtjes, van hoop, van goede voornemens. 

 

Als je het aanbod bekijkt van de geplande activiteiten, dan lees je heel veel licht en verlangen naar 

het weerzien, het samenzijn… maar veilig. 

Positief blijven en vooruitkijken naar betere dagen, weer activiteiten. 

 

Dit jaar is de Algemene Vergadering niet samen met het Nieuwjaarsfeest, maar wel op 24 februari. 

Er is heel wat nieuws over de Kring te vertellen, zowel wat activiteiten betreft als de werking binnen 

het bestuur. En we wilden toch ook ruimte voor een drink, een babbel… 

 

Soms is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, de gevoelens te omschrijven, tenzij ‘dank voor 

het vertrouwen ook in deze coronatijd, voor de vriendschap en de gezelligheid waar we allen samen 

naar uitkijken’. 

 

Namens alle bestuursleden de beste wensen voor fijne eindejaarsfeesten en tot binnenkort. 

 

Jonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

Uw bestuur volgt dag aan dag de ontwikkelingen en veranderingen in de 

coronapandemie. 

Dus ook de soms snel veranderende beslissingen van het Overlegcomité. 

Het eindejaarsfeest van 7 december werd geannuleerd…en wat volgt er nog 

eventueel. 

Een heel open vraag. Ons aller veiligheid en gezondheid primeert. 

Toch blijven we hopen… 
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Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer: 
 

-    BE49 7340 2675 8871 clubactiviteiten 

-    BE21 7340 3332 8603 hobbyclub Kunst & Cultuur 

-    BE62 7340 2394 4861 hobbyclub Bowling. 

In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd. 

Met dank voor de aandacht en de medewerking. 

 

 

 

BETAALKALENDER (Zending 2022/01) 

 

  

ACTIVITEIT VAN TOT/MET  REFERTE 

 

Livesessie Hobbyclub 

Beleggen 

17 januari 2022 

 

 

20/12/2021 

 

07/01/2022 

 

1 euro per persoon  

Met vermelding: Live-17/01 + 

nummerplaat 

 

 

Nieuwjaarsfeest 

21 januari 2022 

 

 

23/12/2021 

 

14/01/2022 

 

20 euro per persoon 

Met vermelding: Nieuwjaarsfeest 

 

 

Algemene Vergadering 

24 februari 2022 

 

24/01/2022 

 

14/02/2022 

 

11 euro per persoon 

Met vermelding: AV 

 

 

Banket  

20 maart 2022 

 

 

15/02/2022 

 

25/02/2022 

 

50 euro per persoon  

Met vermelding: Banket 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Beste KBC-senior, 

Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? De beleggingsclub van de KBC-senioren Brussel gaat op 

stap! 

 

Inderdaad. Na een lange pauze is het eindelijk zover. Wij komen nog eens LIVE samen!!! En wij 

maken er onmiddellijk een feesteditie van waarop zowel leden als niet-leden van onze hobbyclub 

welkom zijn.  

Om alles in optimale (veilige) omstandigheden te laten verlopen, hebben we voor 17 januari 2022 het 

KBC-auditorium in de Havenlaan gereserveerd. Dit event vereist natuurlijk een topspreker. En ook 

hier kunnen we uitpakken met een knaller! Onze KBC- hoofdeconoom, Hans Dewachter, is bereid 

de macro-economische vooruitzichten voor 2022 toe te lichten. Sowieso interessante info voor zowel 

beleggers als niet-beleggers. 

Een passend slot van deze namiddag mag niet ontbreken en dus worden alle deelnemers nadien 

getrakteerd op een natje en een droogje. Eindelijk mekaar nog eens ontmoeten. Een toplocatie en een 

topspreker. Een leuke ontspannen sfeer. Voor elk wat wils… 

Praktisch:   

 

17 januari 2022     Livesessie in het KBC-Auditorium Havenlaan 

14.00 uur Registratie –Nazicht Covid Safe Ticket  

14.30 uur     LIVE sessie beleggen met  

  HANS DEWACHTER  KBC-HOOFDECONOOM 

                       ‘DE MACRO-ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2022’ 

16.00 uur Receptie 

17.00 uur Einde 

 

Parkeergelegenheid 

We beschikken over een aantal parkeerplaatsen. We weten uiteraard niet vooraf of aan de 

vraag van iedereen kan voldaan worden. Berichten hierover volgen later. 

Inschrijven verplicht. 

 

Om de registratie van de deelnemers te vereenvoudigen, vragen wij een inschrijvingsbedrag van één 

symbolische euro per deelnemer, over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding 

‘Live- 17/01 + nummerplaat. 

 Betaalperiode: van 20 december 2021 tot 7 januari 2022. 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Namens het Bestuur 

 

Jean-Paul Devillé, verantwoordelijke Hobbyclub Beleggingen. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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       Brussel, december 2021 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

Graag nodigen wij jullie uit op het 

 

 

      NIEUWJAARSFEEST 

    op vrijdag 21 januari 2022 

   in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

 

2022: Seniorenclub KBC Brussel bestaat 60 jaar.  

 

Met dit Nieuwjaarsfeest zetten we een ‘spetterend’ feestjaar in. 

Als de kommer en kwel van corona het ons toelaat, is het nu de tijd voor ontmoeting, vriendschap en 

gezelligheid. 

 

Praktisch 

 

13.30 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand 

14.00 uur deuren open 

14.10 uur  welkomstwoord 

14.15 uur live optreden van Garry Hagger met muzikale begeleiding 

 

    
 

15.30 uur receptie: koud bordje mix vis/vlees en dessert 

17.45 uur  Einde. 

  

De sympathiekste stem van Vlaanderen zorgt 

voor 'de mooiste momenten' op uw podium. Het 

publiek is het er massaal over eens: Garry 

Hagger heeft één van de meest indrukwekkende 

stemmen van Vlaanderen. De zanger staat altijd 

garant voor een goede portie ambiance met hits 

als 'ik heb de hele nacht liggen dromen', 'het 

allermooiste' en 'als de zon verschijnt, enz.  

Onlangs ontving hij de ‘Golden Lifetime 

Award’, de Oscar voor Het Nederlandstalige  

Lied. 
 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Jullie kunnen van dit feest genieten door tussen 23 december 2021 en 14 januari 2022 een bedrag 

van 20 euro per persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding 

‘Nieuwjaarsfeest’.  

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je 

samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats (geen voorbehouden zitjes). 

Lees zeker onderaan de geldende ‘coronaregels’: zo zorgen we allen voor mekaar. 

Wij rekenen alvast op jouw deelname. 

 

Het Bestuur 

 

 

Het CST (Covid Safe Ticket) wordt gecontroleerd aan de ingang. Geen CST: de deelname 

wordt geweigerd. 

Aan de ingang handen ontsmetten. Mondmasker dragen bij verplaatsing in en naar de 

zaal.  1,5 m afstand houden waar mogelijk, zo niet het mondmasker dragen.  

Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies je: blijft thuis. Verwittig ons tijdig. 
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        Brussel, december 2021 

  

Beste leden, 

 

 

In overeenstemming met de statuten van de Seniorenclub KBC Brussel nodigen wij alle leden uit op 

de  

 

 

ALGEMENE VERGADERING  

 op donderdag 24 februari 2022 

in het Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 

 

 

Het nieuwe activiteitenjaar 2022 ’60 jaar Seniorenclub KBC Brussel’ zetten we feestelijk in met een 

optreden van Nathalie Denyft, sopraan, en Jan Debel aan de piano. 

 

Met een administratief gedeelte blikken we terug op het werkjaar 2021 en kijken we vooruit naar wat 

2022 te bieden heeft. Tevens worden nieuwe statuten ter goedkeuring voorgelegd op een ‘Bijzondere 

Algemene Vergadering’.  

 

 

Agenda: 

13.00 uur Ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand. 

13.45 uur Welkom 

 

 

 

  Optreden van Nathalie Denyft, sopraan, Jan Debel aan de piano.

   
 

  

Nathalie studeerde zang en piano aan het Lemmensinstituut 

te Leuven en vervolgde haar studie solozang en opera aan het 

Conservatorium Maastricht. Denyft is een veelgevraagde  

zangeres in opera en operette. Ze zong o.a. de rol van 

Königin der Nacht in ‘Die Zauberflöte’, en de rol van Hanna 

Glawarie in ‘Die Lustige Witwe’. 

Zij brengt een heel gevarieerd licht klassiek programma: 

operette, musical… liederen die jullie bekend in de oren 

zullen klinken. 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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14..45 uur Buitengewone Algemene Vergadering (1) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

  Indien het statutair quorum aanwezige leden niet bereikt is, volgt een 

   

  Buitengewone Algemene Vergadering (2) 

  Agenda: nieuwe statuten ter goedkeuring. 

   

  Gewone Algemene Vergadering   

  1. Jaarverslag 2021 

      Goedkeuren verslagen en Kwijting Bestuur. 

  2. Jaarplanning 2022 

           Activiteiten 

      Begroting  

                        3. Bestuursmandaten 

      Voorstelling vernieuwde bestuursploeg. 

  

15.45 uur Receptie: kaasschotel + gebak 

  Tombola 

  Maak kennis met de nieuwe bestuursleden en geniet van het samenzijn met  

  vrienden met een hapje en een drankje. 

 

17.45 uur Einde 

 

De aanwezigen op de Algemene Vergadering hebben de ‘voorrangsregel deelname activiteiten’. 

 

Jullie kunnen van dit alles genieten door tussen 24 januari en 14 februari 2022 een bedrag van 11 

euro per persoon over te schrijven op rekening BE49 7340 2675 8871 met melding ‘AV ‘.  

 

In CC Westrand komt iedereen binnen uitsluitend via de hoofdingang.  

Toegang op vertoon van het Covid Safe Ticket, zo niet wordt toegang geweigerd.  

Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil je samen zitten, kom dan ook samen en neem samen plaats 

(geen voorbehouden zitjes). 

 

Wij rekenen alvast op jullie deelname. 

 

 

 

Het Bestuur 
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                  VERNIEUWDE  STATUTEN ? ! 

 

De stichtingsstatuten van onze Kring dateren van 17 januari 1962, inderdaad 60 jaar 

geleden. Deze statuten werden aangepast op 7 februari 2008. 

De voorbije maanden werden de huidige statuten tegen het daglicht gehouden en waar 

nodig aangepast. 

Een werkgroep bestaande uit de voorzitter van het Sociaal Fonds en de voorzitters van de 

respectievelijke kringen, heeft van de coronapauze gebruikt gemaakt om deze oefening te 

doen. Omdat er ook nogal wat verschillen waren in de onderscheiden statuten, was de 

bijkomende bedoeling om tot uniforme versies van de statuten per kring te komen. 

Het resultaat mag gezien worden. Waar nodig werden zaken vereenvoudigd, geschrapt 

en/of aangepast aan de dagelijkse praktijk. 

 

Deze nieuwe statuten leggen we ter goedkeuring voor aan onze leden. 

Op basis van de huidige verouderde statuten (art.11) moeten deze statuten op een 

‘Bijzondere Algemene Vergadering’ ter goedkeuring aangeboden worden. Tenminste de 

helft van onze E(igen) leden moeten hierop aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Twee 

derden van de aanwezigen moeten deze goedkeuren. 

 

Wordt er vastgesteld dat het quorum van minstens de helft (dus meer dan 700 leden) niet 

aanwezig is, moet deze vraag op een tweede vergadering voorgelegd. 

Op deze vergadering kunnenO, dan met een gewone meerderheid van de aanwezige 

leden, de voorgelegde statuten goedgekeurd worden. 

 

Hierbij: de nieuwe statuten. 

De belangrijkste aanpassingen? 

 

art. 3 Het adres van de Kring 

art. 5 Aangepaste omschrijving wie E of T-lid kan worden. 

art. 9 De Algemene Vergadering is bevoegd om de wijzigingen van de statuten goed te 

keuren. 

art.11 Ook T(oegetreden) leden krijgen stemrecht. 

art.12 Zowel een E-lid als een T-lid kan bestuurslid zijn. 

 

Vragen? 

Stuur een mail naar seniorenclubkbcbrussel@gmail.com met uw vragen, bemerkingen… 

en dit uiterlijk 15 januari 2022. Uw vragen zullen behandeld worden op de Buitengewone 

Algemene Vergadering van 24 februari 2022. 

 
  

mailto:seniorenclubkbcbrussel@gmail.com
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NIEUWE STATUTEN BRUSSEL (goedgekeurd BV19.10.21) 

 

Titel 1: Omschrijving van de vereniging 

Art.1 

De naam van de vereniging is ‘Seniorenclub KBC Brussel’, hierna genaamd 

‘De Kring’. 

 

Art.2 

De kring van gepensioneerden van KBC Groep (voorheen Groep 

Kredietbank), is op 17 januari 1962 opgericht voor onbepaalde duur als een 

vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 07 februari 2008 werden 

de statuten aangepast. De Kring werd genaamd 

‘Seniorenclub KBC Brussel’. 

 

Art.3 

De Kring is gevestigd op het adres van de zittende voorzitter en is bereikbaar 

op het algemeen e-mailadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

 

Titel 2: Doel 

Art.4 

De Kring heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden 

en te verstevigen en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, 

sociale en culturele belangen. Het is De Kring toegelaten om alle activiteiten 

te organiseren en initiatieven te nemen om dit doel te verwezenlijken en te 

bevorderen. 

 

Titel 3: Lidmaatschap 

Art.5 

Wie kan lid worden? 

Om als eigen lid te kunnen aansluiten bij een kring moet men in 

aanmerking komen voor de voordelen van het Sociaal Fonds KBC.  

Dit zijn per definitie de gepensioneerden van volgende  

maatschappijen:  

- de gepensioneerden van de vroegere Kredietbank, met pensioen vóór 

01/07/98 
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- de sinds 01/07/98 gepensioneerden van volgende maatschappijen : 

KBC Bank, KBC Groep, KBC Global Services, KBC Lease Holding, KBC 

Autolease, ADD, KBC Asset Management, Fin Force, KBC Securities, 

KBC Private Equity, Fitraco, Almafin, Almarisk, KBC Real Estate, Pinto, 

Credit Investments 

- de sinds 01/01/2007 gepensioneerden van KBC Verzekeringen 

- de gepensioneerde leden van KBC Veteranen op 1 januari 2010 

- de weduwen en weduwnaars van de in actieve dienst overleden 

personeelsleden van bovenstaande maatschappijen. 

- de personeelsleden van één van bovenstaande maatschappijen die in een 

overgangsregeling gestapt zijn na hun 55ste.  

 

De gepensioneerden van CBC Banque en Omnia genieten daarentegen niet 

van de voordelen van het Sociaal Fonds KBC en kunnen dus niet als "eigen 

lid" aansluiten bij een kring. 

 

De gepensioneerden van de aanverwante maatschappijen, die niet 

aangesloten zijn bij het Pensioenfonds KBC, kunnen echter wel aansluiten 

als toetredend lid. 

 

1. Eigen leden (E-leden) 

Men kan slechts E-lid zijn in één van de door het Sociaal Fonds KBC vzw 

erkende kringen voor gepensioneerden. 

a. Personeelsleden van de KBC-maatschappijen die vanuit actieve dienst in 

pensioen of in vervroegd pensioen zijn gegaan. 

b. Partners van personeelsleden van de KBC-maatschappijen die in actieve 

dienst overleden zijn. 

c. Partners van de in a. genoemde personen bij overlijden.  

 

2. Toegetreden leden (T-leden) 

a. Eigen leden kunnen zich in meerdere kringen laten inschrijven als T-lid. 

b. Personeelsleden die één van de KBC-maatschappijen via een 

ontslagregeling verlaten hebben, op voorwaarde dat ze op het ogenblik van de 

aanvraag de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en minstens 25 jaar dienst 

kunnen aantonen in één van de KBC-maatschappijen. 
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3. Personen die niet aan de sub 1. of 2. vermelde voorwaarden voldoen kunnen 

een gemotiveerde aanvraag indienen tot aansluiting bij één van de door 

Sociaal Fonds KBC vzw erkende kringen voor gepensioneerden. 

Na overleg tussen de betrokken kring en het Sociaal Fonds KBC vzw, kan 

dit leiden tot de toekenning van het E-lidmaatschap en/of T-lidmaatschap 

aan de aanvrager. 

 

Art.6 

Hoe kan men lid worden? 

Wie tot De Kring wenst toe te treden, dient een schriftelijk of elektronisch 

verzoek in op het daartoe bestemde toetredingsformulier. Het indienen ervan 

houdt in dat de aanvrager akkoord gaat met de kringstatuten. 

Het bestuur van De Kring beslist, binnen de normen gesteld in art.5 hiervoor, 

soeverein over elke aanvraag tot toetreding, over het toepasselijk statuut van 

het lidmaatschap en over de passende bijdrageregeling. 

 

Elk lid mag te allen tijde ontslag nemen en deelt dat mede aan het bestuur of 

aan een bestuurslid van De Kring. 

De uitsluiting van leden behoort tot de bevoegdheid van het bestuur dat 

daarover beslist na het betrokken lid te hebben gehoord. 

De uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbenden of erfgenamen van 

overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit 

van De Kring. Zij kunnen noch de gerechtelijke verzegeling, noch het 

opmaken van een boedelbeschrijving, noch mededeling of afschrift van 

rekeningen, noch de teruggave van enige inbreng vorderen. 

 

Art.7   

De deelname aan een activiteit die specifieke kosten meebrengt, kan, binnen 

de financiële mogelijkheden van De Kring, afhankelijk gesteld worden van 

een financiële tussenkomst van het deelnemende lid. 
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Titel 4 : Algemene Vergadering 

Art.8 

Minstens eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen 

door de voorzitter, op een door het bestuur te stellen datum binnen de drie 

maanden na het einde van het boekjaar. 

De leden, zowel E- als T-leden worden via de gewone kanalen, schriftelijk of 

elektronisch, op de Algemene Vergadering uitgenodigd. 

De uitnodiging vermeldt de manier van bijeenkomen (fysiek,  

Videoconferencing of schriftelijk), de agenda en de praktische richtlijnen.  

Ze wordt minstens veertien dagen vooraf verstuurd. 
 

Art.9   

De Algemene Vergadering is bevoegd voor: 

* de benoeming en de uitsluiting van bestuursleden 

* de goedkeuring van de jaarrekeningen, begroting, jaarplanning  
* de goedkeuring van het activiteitenverslag 

* kwijting aan de bestuursleden 

* de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten 

* de ontbinding en/of de splitsing van De Kring en in geval van vrijwillige 

vereffening, de benoeming van de vereffenaar, het bepalen van de 

bevoegdheden en de wijze van vereffening. Dit laatste wel mits het 

respecteren van art.17. 

 

Art.10 

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van De Kring, die 

ter zake de ruimste bevoegdheden heeft o.m. omtrent de wijze van stemming. 

 

Art.11 

Alleen de aanwezige, geregistreerde en de volmacht gevende E-leden én T-

leden, hebben stemrecht. 

De Algemene Vergadering beslist geldig, ongeacht het aantal uitgebrachte 

stemmen en zulks bij gewone meerderheid, dit voor elk ter stemming 

voorgelegd agendapunt. 

 

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de 

voorzitter en één bestuurslid en worden bewaard in het archief van De Kring. 
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Titel 5: Bestuur 

 

Art.12  

De Kring wordt geleid door een bestuur samengesteld uit minimum 4 leden 

(zie art.14). Het aantal kan uitgebreid worden naar een aan de grootte van De 

Kring, representatief aantal. 

Zowel een E-lid als een T-lid kan bestuurslid zijn.   

De bestuursleden worden niet bezoldigd. Zij gaan geen enkele persoonlijke 

verbintenis aan in verband met verbintenissen van De Kring.   

 

Art.13 

Het bestuur maakt de beschikbaarheid van een mandaat kenbaar aan de leden. 

Het nieuwe bestuurslid, op voordracht van het bestuur, wordt aangesteld door 

de Algemene Vergadering. 

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar.   

De mandaten zijn hernieuwbaar. 

Elk bestuurslid zal evenwel zijn mandaat definitief ter beschikking stellen op 

de Algemene Vergadering die volgt op zijn/haar 75e verjaardag. 

 

Art.14 

Het bestuur kiest onder zijn leden minstens een voorzitter, een ondervoorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. 

De voorzitter legt in overleg met de bestuursleden de vergaderingen vast.  

Het bestuur beslist op ‘geldige’ wijze bij gewone meerderheid van de 

aanwezige bestuursleden.   

Behalve voor de aangelegenheden die overeenkomstig deze statuten specifiek 

voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering, heeft het bestuur de meest 

uitgebreide bevoegdheden ter verwezenlijking van het doel van De Kring, met 

inbegrip van het stellen van daden van beschikking. 

De bestuursleden spreken onderling hun bevoegdheden af. 

  



 

 

 15 

 

 

Art.15   

De bevoegdheden die in onderhavige statuten aan de voorzitter van De Kring 

worden toegekend, zullen bij diens verhindering uitgeoefend worden door de 

ondervoorzitter of door een ander bestuurslid, na afspraak binnen het bestuur. 

 

Verbintenissen in het kader van door het bestuur goedgekeurde activiteiten, 

inclusief het daarvoor voorziene budget, mogen door het daarvoor 

aangeduide bestuurslid of de daarvoor specifiek aangeduide 

verantwoordelijke niet-bestuurslid, individueel aangegaan worden. Deze 

afspraken worden genotuleerd in het verslag van de bestuursvergadering. 

 

De notulen van de bestuursvergadering worden geagendeerd op de volgende 

bestuursvergadering en worden, na bespreking en na eventuele aanpassingen, 

goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden en worden bewaard in het 

archief van De Kring.     

 

Art.16    

Bij het einde van het boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december, worden 

de rekeningen afgesloten en de jaarplanning van het volgend boekjaar 

opgemaakt. 

 

Titel 6: Ontbinding en vereffening 

Art.17 

Ingeval van ontbinding om welke reden ook, zullen de activa van De Kring, 

na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan een andere door 

het Sociaal Fonds KBC vzw erkende vereniging na voorafgaandelijk advies 

van genoemde vzw, of aan deze laatste zelf. 

 

Titel 7: Het Huishoudelijk Reglement 

Art.18 

Het kringbestuur is bevoegd om een huishoudelijk reglement op te stellen, aan 

te passen, te wijzigen of op te heffen. 

 

Deze statuten, welke alle voorgaande vervangen, zijn aangenomen door de 

Buitengewone Algemene Vergadering van De Kring in Dilbeek van 24 

februari 2022. 
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Brussel, december 2021 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

 

Ja, het is twee jaar geleden dat we nog eens een uitnodiging mochten opmaken voor het jaarlijks 

banket. Hopelijk gooit er weer niet één of ander virus roet in het eten, want in 2022 vieren wij onze 

60ste verjaardag. En dat is dus een extra reden opdat het feest zou kunnen doorgaan. 

 

Trouwens voor velen onder ons is dit de gelegenheid bij uitstek om vrienden en oud-collega’s te 

ontmoeten en zeker nu we zolang beperkte omgang hadden met onze eigen bubbels. En voor het 

ogenblik moeten we weer zeer voorzichtig zijn maar we hopen dat tegen de lente alles goed komt. 

 

Maar we leven dus op hoop en hoop doet leven. Om onze vriendschap te bevestigen nodigen wij 

jullie uit op het jubileumbanket van onze Seniorenclub op 

 

 

Zondag 20 maart 2022 in Salons Waerboom 

Jozef Mertenslaan 14, 1702 Groot-Bijgaarden 

 
Dagprogramma: 

 

 

Eucharistieviering 11.30 uur  De H. Mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van onze 

leden in 2019-2020 en 2021 overleden zijn.  

Locatie: St. Egidiuskerk , Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden. 

 

 

Feestmaal 12.45 uur deuren open (en niet vroeger) 

  

13.00 uur aperitief aan tafel 

  

13.30 uur  feestmaal 

 

 18.00 uur einde 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

file:///D:/Media/Documents/KBC/Zending%20KBC/zending2015-03/seniorenkbcbrussel@gmail.com
mailto:seniorenkbcbrussel@gmail.com


 

 

 17 

 

Menu 

Bouille-abaisse 

 

Gekonfijte eendenbil met gekarameliseerde appeltjes 

 

Warm gerookte zalm met voorjaarsgroenten en polderaardappelen 

 

Dessertbord 

 

Koffie of thee met koekjes 

 

Dit alles met aangepaste wijnen: Château Lamothe de Haux en La Cour des Dames 

 

VERVOER: 

 
De mogelijkheden van het openbaar vervoer naar Groot Bijgaarden zijn voldoende 

gekend, gezien we in de Waerboom al vele jaren thuis zijn. Spreek, waar mogelijk, af met 

de vrienden om samen met één auto te komen. We sparen niet alleen heel wat 

parkeerplaatsen uit, we zorgen ook voor het milieu.  

 

1. DEELNAMEPRIJS: 

Leden en partner: 50 euro per persoon, werkelijke kostprijs 93,50 euro. 

 

2. INSCHRIJVING: 

Door de overschrijving op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC 

Brussel met vermelding ‘Banket’ vanaf 15 februari tot en met 25 februari 2022. 

 

Vergeet niet -vóór 25 februari 2022- eveneens het bijgaande deelnemingsformulier 

degelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Rita Maes, dit voor de mensen die 

de papieren zending ontvangen. Diegenen die de zending per e-mail krijgen dienen 

simpelweg een mailtje te sturen naar Rita Maes (maes.re@skynet.be) met de 

vermelding met wie zij aan tafel wensen te zitten. 

 

Wij verwachten jullie heel talrijk om samen van de misviering en van ons jubileumbanket weer iets 

groots en gezellig te maken. 

 

Het Bestuur. 

  

mailto:maes.re@skynet.be
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HOBBYCLUBNIEUWS 
 

 

Forum BELEGGINGEN:   verantwoordelijke: Jean-Paul DEVILLE 

0494/63 83 11 

      jean-paul.deville@telenet.be 

 

 

 

Maandag 17 januari 2022 Live Sessie 

➢ Spreker: Hans Dewachter, KBC-hoofdeconoom 

➢ Onderwerp: Macro-economisch overzicht 2022 (live ovb van corona) 

 

Maandag 7 februari 2022:  

➢ Spreker: Michiel Declercq, KBC Securities 

➢ Onderwerp: Holdings 

 

Maandag 7 maart 2022:  

➢ Spreker: Stephan Desplancke (Blackrock) 

➢ Onderwerp: ETF’S 

Maandag 28 maart 2022: 

 Spreker: Liesbeth VANROMPAY, KBC sector analyst Healthcare 

 Onderwerp: De ontwikkelingen in de farmasector. 

 

Maandag 2 mei 2022: 

 Spreker: Philippe Delfosse 

 Onderwerp: De Scandinavische beurzen 

Maandag 13 juni 2022: 

 Spreker: Luc Van Dessel (ex-KBC’er) 

 Onderwerp: De optiemarkten (ovb)  

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde beleggers krijgen nog een aparte e-mail van Jean-Paul met alle 

praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de beleggingsclub en wel interesse hebt, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

--------------------- 

 

  

mailto:jean-paul.deville@telenet.be
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Wandelclub ‘DE DOORTRAPPERS’: verantwoordelijke: Frans VANSINTJAN 

      0498/39 59 37 of   02/360 37 22 

      frans.vansintjan@telenet.be 

 

 

Wanneer? Elke 4de donderdag van de maand op diverse locaties.  

  We starten stipt om 14 uur voor twee afstanden: 10 à 11 km en 5 à 6 km. 

 

Donderdag 27 januari 2022:  

 

Meer info volgt via maandelijkse uitnodiging. 

 

Donderdag 24 februari 2022:  

 

Gezien AV van de seniorenclub samenvalt met deze wandeldag wordt er uitgekeken naar een 

andere datum. Info via maandelijkse uitnodiging. 

Donderdag 24 maart 2022:  

 

Meer info volgt via maandelijkse uitnodiging. 

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde wandelaars krijgen nog een aparte e-mail van Frans met alle 

praktische informatie. Als je nog geen lid bent van de wandelclub en wel interesse hebt, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

--------------------- 

 

 

 

PETANQUECLUB:    verantwoordelijke: Adriën LAMAIR  

      0474/33 19 78   of   02/269 66 76 

      adrien.lamair@telenet.be 

 

Waar?  Petanqueclub Wemmel, Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel 

Wanneer? Elke dinsdag van het jaar vanaf 14 uur.  

  (er zijn voldoende binnen- en buitenpleinen beschikbaar) 

   

--------------------- 

  

mailto:frans.vansintjan@telenet.be
mailto:adrien.lamair@telenet.be
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Fietsclub ‘HET ZILVEREN WIEL’:  verantwoordelijke: Nicole Teughels 

      0492/10 16 96 

      teughels.nicole@hotmail.com 

 

 

Wanneer? Elke 1ste donderdag van de maand in de maanden maart tot en met oktober. 

Wij starten om 14.00 uur voor een tocht van ongeveer 40 km tegen een haalbaar 

tempo. 

 

Waar en Wanneer?  

 

 

Donderdag 3 maart 2022 

Vertrekplaats: Café Devenderp, Lodderhoekstraat 44, 1741 Wambeek 

Organisatie:  Jean Puttaert 

Parkeren:  aan het vertrekpunt 

   

 

 

 

Opmerking: de geïnteresseerde fietsers krijgen nog een aparte e-mail van Nicole met alle praktische 

informatie. Indien je nog geen lid bent van de fietsclub en wel interesse hebt, neem dan contact op 

met de hobbyclubverantwoordelijke. 

                                                                 --------------------- 

 

 

 

DE KWIEKE BOWLING CLUB:  verantwoordelijke: Marilou SCHRYVERS  

      0472/ 21 63 25   of   052/ 30 69 77 

      marie.schyvers2@telenet.be 

 

 

Waar?  Bowling Stones Wemmel, Steenweg op Brussel 397 – 1780 Wemmel 

 

Wanneer? Elke 3de donderdag van de maand om 14 uur, 2 spelletjes/deelnemer. 

 

Donderdag 20 januari 2022 – 14 uur 

 

Donderdag 17 februari 2022 – 14 uur  

 

Donderdag 17 maart 2022– 14 uur  

 

Donderdag 21 april 2022 – 14 uur 

 

Opmerking: de geïnteresseerde spelers krijgen nog een aparte e-mail van Marilou met alle 

praktische informatie. Indien je nog geen lid bent van de bowlingclub en wel interesse hebt, neem 

dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

                                                           --------------------- 

  

mailto:teughels.nicole@hotmail.com
mailto:marie.schyvers2@telenet.be
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KUNST & CULTUUR:   verantwoordelijke: Bert DEMUNTER 

      0475/ 25 27 14   of   02/ 380 82 94 

      bert.demunter@telenet.be 

 

 

Waar en Wanneer? Eén activiteit per maand op diverse data i.f.v. de mogelijkheden.  

 

Vrijdag 14 januari 2022  

‘Op sporen van moderniteit’ in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België. 

Meer info volgt later. 

 

Vrijdag 18 februari 2022 

 ‘Popart-expo’ in het S.M.A.K., Gent 

 Meer info volgt later.     

 

 

Maart: Nog te bepalen 

 

 

 

 

Opmerking: de K&C leden krijgen nog een aparte e-mail van Bert met alle praktische informatie. 

Als je nog geen lid bent van K&C en wel interesse hebt voor bovenstaande activiteiten, neem dan 

contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. 

 

 

  

mailto:bert.demunter@telenet.be
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Ledennieuws 

 
 

Sinds begin dit jaar verwelkomen wij volgende nieuwe leden: 
 

 

Greta Van Der Plas 

Frieda Baeyens 

Luc Van Riet 

Alain Eeckhaut 

Liliane Matthijs 

Jan Van Dooren 

Hilde Busseniers 

Josiane Teys 

Hilde De Wolf 

Greta Stockman 

Ann Van Essche 

Philippe Wynen 

Daniël Vranken 

Erwin Buelens 

Etienne Van Roy 

Greet Hertens 

Patrick Windels 

Patrick Roppe 

Luc Desmedt 

Leontine De Backer 

Patrick Vinckx 

Werner De Neef 

Marie-Anne Claessens 

Martina Peeters 

Josée Buyle 

Johan Tettelin 

 

 

Wij hopen hen weldra op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten. Zijn er bekenden  

(ongetwijfeld) spreek af om samen te komen. 

 

 

Spijtig genoeg hebben wij het vorig trimester ook een laattijdige melding van 

overlijden gekregen van één van onze leden 

 

02.02 Victorine De Tobel (KBC) 

 

Namens de seniorenclub werd aan de families onze deelneming overgemaakt.  
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Onze leden die de komende maanden hun 60ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
13/01/1962 Henri TEIRLINCK & Jacqueline DE VOS 

 

 

Onze leden die de komende maanden hun 50ste huwelijksverjaardag vieren: 

 
14/01/1972 Jean-Pierre GOOSSENS & Yolande VERHELPEN 

16/01/1972 Marie-Claire LA CROIX & Frans JANSSENS 

29/01/1972 Willy SERGEANT & Maria STERKENS 

05/02/1972 Emiel JENNES & Monique CHRISTIAENS 

26/02/1972 Marcel BRISAERT & Mia VERCKENS 

10/03/1972 WilliamDE LEEUW & Hilda HAEGEMAN 

24/03/1972 Guido ROOSELAER & Maria JANSSENS 

24/03/1972 Rob VREVEN & Bea VAN DE CASTELE 

24/03/1972 Willy JANS & Godelieve VAN CAMPENHOUT 

25/03/1972 Greta WITTEVROUW & Jan WAEGEMANS 

27/03/1972 Leo DE COREL & Hilde SPELKENS 

31/03/1972 Marc BOSSCHEM & Ilda VRIJDAGH 
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Voordracht door Prof. Dr. Wim Distelmans 

 

  

  

  

  

Na de vervelende tijden omwille van Covid-19 stond er op 29 oktober opnieuw een lezing op de 

agenda. Wim Distelmans was onze gast in CC Westrand in Dilbeek en hij bracht een verhaal over 

‘Een waardig levenseinde’  

  

 

Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet en een wet op palliatieve zorg. Veel mensen weten 

dat, maar niet wat die wetten inhouden. Wim Distelmans legt tijdens de lezing op een bevattelijke 

manier uit wat kan en wat niet kan in België, wat euthanasie en palliatieve zorg zijn en de 

mogelijkheden ervan. 

 

50% van de populatie kent een natuurlijk levenseinde. Bij de andere 50% worden beslissingen 

genomen rond het levenseinde; het gaat dan om een begeleid of gestuurd levenseinde. 

6 beslissingen kunnen worden genomen. 

1. Stoppen met een behandeling. Bijv. bij een besmetting COVID-19 waar geen enkele hulp nog 

kan baten. 

2. Niet meer opstarten van een behandeling. Bijv. een zwaar zorgbehoevende negentiger in een 

woonzorgcentrum die dement is en zelfs niet meer zelfstandig kan eten en drinken. 

Kunstmatige sondevoeding zou kunnen maar de persoon geeft eigenlijk te kennen niet meer te 

willen. Een goede palliatieve zorg is dan meer aangewezen. 
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3. Aanpassing van pijnniveau om het moment van sterven meer comfortabel te laten verlopen. 

Palliatieve sedatie op het einde van het leven. Komt voor bij o.m. verwoesting door kanker of 

verstikkingsgevoel. Kunstmatig sederen (= in slaap brengen tot betrokkene spontaan overlijdt 

als gevolg van zijn ziekte). 

4. Levensbeëindiging zonder verzoek van de persoon (= niet wettelijk geregeld) wanneer die 

ondraaglijk moet lijden en medisch geen hulp meer kan geboden worden. Bijv. een 

pasgeboren baby met sterke erfelijke aandoeningen waardoor de baby niet levensvatbaar is en 

op korte termijn toch zal overlijden. 

5. Hulp bij zelfdoding. Soms wil iemand die ernstig ziek is en besef heeft dat hij moet gaan, 

zekerheid om iets te kunnen innemen als het moment rijp is. Er zijn dan 3 mogelijkheden: a) 

hij gaat toch spontaan dood (bijv. ongeluk), b) hij gebruikt middel, valt in coma maar wordt 

nog gered, c) hij kan middel doorgeven aan iemand in zijn omgeving. Artsen zijn niet happig 

om deze keuze te ondersteunen omdat ze niet weten wat er gebeurt met dat middel. 

6. Euthanasie. De euthanasie is wet in België. Dit is ook het geval in de hele Benelux, Canada, 

Columbia, Spanje en 2 staten in Australië. Het gaat hier om een opzettelijke beëindiging door 

het levenseinde uit te voeren door een arts en enkel op uitdrukkelijk verzoek van de 

patiënt. De wet bestaat sinds 2002 en werd ook uitgebreid naar wilsbekwame minderjarigen. 

Toch bestaat er nog veel begripsverwarring. Er zijn 4 voorwaarden die moeten vervuld zijn 

om euthanasie te krijgen: 

a. Men moet wilsbekwaam zijn 

b. Het moet vrijwillig gebeuren (niet onder druk), herhaald(*) en duurzaam (= volhouden 

van de intentie) 

c. Schriftelijk verzoek op eender welke drager (ik … wil euthanasie, plaats en datum) 

d. Er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden (ernstig, ongeneeslijke aandoening als 

gevolg van ziekte of ongeval – kan ook psychisch lijden zijn). 

(*) Documenten zijn bindend en onbeperkt geldig sinds 2 april 2020; bij documenten 

opgesteld vóór die datum moet nog 1 maal de wens schriftelijk hernieuwd worden. 

 

Meer informatie en documenten zijn terug te vinden in de brochure LEIFplan, te 

verkrijgen bij de apotheker. 
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De uiteenzetting had tot doel duidelijkheid te scheppen en de oproep om over het levenseinde en de 

mogelijke beslissingen na te denken en eventueel actie te nemen. Over geen enkele van de mogelijke 

beslissingen sprak Wim Distelmans een waarde-oordeel uit; elkeen moet voor zichzelf uitmaken 

welke beslissingen hij wenst te nemen. Het was een leerrijke namiddag. 

We genoten van een boeiende uiteenzetting. Een gepassioneerd spreker als Wim Distelmans maakt 

een thema rond levenseinde zeer bevattelijk. 

 

Marie-Jeanne Loyez 

 


