
VERSLAG ALGElvlENE VERGADERING 
ÎE 13VVEGRAVEN VP 18 APRIL 2010 

Apr. Guy De Munck 

De voorzitter, dr. Annette Bierman, opent de vergadering te 9.40 uur in aanwezigheid van 25 
aanwezigen 

1. In Memoriam 
De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor ons erelid professor Chris De Backer. 

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige AV te Gent 
Het verslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Er zijn geen bemerkingen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2009. 
De secretaris leest het jaarverslag voor over de tweede helft van 2009. 

4. Aanvaarding nieuw bestuurslid 
Dr. Sjoerd Wicherinck uit Rotterdam wordt met algemeenheid van stemmen tot nieuw bestuurslid 
verkozen. Er zijn geen neen stemmen, noch onthoudingen. 

5. Financieel verslag. 
De penningmeester kondigt een kort verslag aan, aangezien het met de financies van de Kring 
goed gaat. 2009 was een gunstig jaar, zonder negatieve uitschieters, een goede sponsoring voor 
het congres te Gent en dank zij het feit dat een groot deel van de leden de verhoogde bijdrage 
betaalt van€ 50 .i.p.v.€ 30. 
Het vermogen van de Kring bedraagt per 31.12.2009 €14.17 4,90. 
Er doen zich jaarlijks drie belangrijke weerkerende kostenposten voor te weten : uitnodigingen 
congressen en portokosten € 1000, Bulletin€ 1700, lidgeld IHPS € 180. Dit alles op voorwaarde 
dat de congressen budget neutraal zijn. 
Gezien deze gunstige financiële toestand stelt de penningmeester voor de contributie voor 2011 
ongewijzigd te behouden op€ 30/50, met het verzoek vrijwillig€ 50 te betalen. 

6. Congresplanning 2010/2011 
Najaarscongres 201 0 : 25 september te Antwerpen Voorjaarscongres 2011 : weekend in 
Vlaanderen. Datum zal meegedeeld worden in de Nieuwsbrief. Najaar 2011 : dag in Nederland. Er 
is een voorstel om deel te nemen aan een congres te Brugge op 11.11.2011 met verschillende 
historische kringen. 
Er gaat ook een tentoonstelling door ingericht door Montanus i.s.m. Musea Brugge van sept. 2011 
tot voorjaar 2012. Indien de organisatie haalbaar is zal de Kring deelnemen. Dit moet verder 
onderzocht. 
Famaceutisch Historische Dag 201 0: 28 oktober. De Kring leden worden uitgenodigd. 

7. Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar het maken van een badge voor de aanwezigen op het congres. Deze moet 
het logo van de Kring bevatten en de naam en voornaam van de congresdeelnemer zonder 
vermelding van titel of functie. 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.1 0 uur. 

Guy De Munck 
Secretaris 
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