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Verslag Algemene Vergadering en Nieuwjaarsfeest 

 

Het was een uitdaging dit jaar om onze Algemene Vergadering en het 

Nieuwjaarsfeest samen op één dag te organiseren. We hebben veel positieve 

reacties gehoord: ‘Dit is de ideale formule’. Het doet ons deugd dat er door 

onze leden zo positief gereageerd wordt op onze organisatie van activiteiten.  

 

Gezien de drukke agenda begon onze Algemene Vergadering reeds om 13.45 

uur, maar zoals gewoonlijk stonden onze leden ruim op tijd klaar om hun 

aanwezigheid te laten registreren. Dan trokken ze allen richting theaterzaal 

waar een groot scherm stond opgesteld zodat iedereen alles goed kon zien en 

volgen. Het doornemen van alle slides en de bijhorende commentaar werd op 

een duidelijke en vlotte manier afgehandeld. Er werd afscheid genomen van 2 

bestuursleden en van de coördinator Ouderen en Zieken en er werden 2 

nieuwe bestuursleden aangesteld. Ook werd van 4 andere bestuursleden hun 

mandaat verlengd voor 3 jaar en dat alles met volledig akkoord van de 

stemgerechtigde leden. 

 

 

Na al dat serieuze werk kwam de tijd van amusement en onze voorzitter 

kondigde onder luid applaus het optreden van Luc Steeno aan. Die bracht 

er onmiddellijk de ambiance in door ons te laten meezingen bij 

welgekende refreinen van bekende liedjes. Hij betrok zeer goed het 

publiek bij zijn acts. Zo kwam er ook één koppel op het podium dat daar 

een romantisch dansje mocht doen tijdens één van zijn liedjes. Op het 

einde liet Luc Steeno de ganse zaal rechtstaan en gingen onze leden goed 

uit de bol bij een megamix van bekende liedjes. 

 

 

Dan werd het tijd om onze kelen te smeren, want 

na al dat meezingen, konden we wel iets 

gebruiken. Iedereen trok - nog nagenietend van 

het optreden - naar de feestzaal en zocht er 

vrienden en oud-collega’s op om nog nieuwjaar 

te wensen of om gewoon even bij te praten. 

Ondertussen hadden de mensen van de catering 

het buffet klaargezet en zag je onze leden hun 

bonnetje inruilen voor een lekkere koude schotel. 

Nadat alle bordjes met vis en vlees genuttigd 

waren, werden de tafels opnieuw gedekt met fijne 

dessertbordjes. 

 

Maar ja, aan alle mooie liedjes komt een einde en zo werd het ook hier veel te vlug tijd om de zaal 

te verlaten. Sommigen konden moeilijk afscheid nemen want zij bleven nog napraten aan de kleine 

tafels in de hall. Maar ook zij moesten uiteindelijk plaats ruimen voor de volgende activiteit in de 

Westrand. 

 

Dank aan alle leden en partners die aanwezig waren voor deze prachtige dag. Zonder jullie 

aanwezigheid kan dit niet! 
 

Het Bestuur 


