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1. Verwelkoming van de leden en in het bijzonder aan de aanwezige past-voorzitters van JCI Senate 

Belgium: Jean-Paul Bissen, Jean-Lou Peene, Paul Kaiser, Geert Barbier 

2. Verontschuldigingen: Gregor Veltz, Serge Goussaert, Herman De Ridder, Jo Taveirne, Mark Beyens 

3. Credo, gebracht door Peter Anckaert 

4. Quorum – Scrutateurs / Stemopnemers Jean-Paul Bissen en Edith (vrouw Patrick Wiesemes) 

5. Approbation de l’ordre de jour + divers / Goedkeuring dagorde + diversen Er was een probleem met 

toegang tot onze rekeningen, maar dat is uiteindelijk toch in orde gekomen. De agenda wordt 

goedgekeurd, Diversen: enkel Sonja 

6. Approbation PV Liège / Goedkeuring PV Luik: goedgekeurd 

7. Werkjaar 2014 / Année 2014 

a) Présentation des comptes / Voorstelling van de rekeningen Tussentijds overzicht door Philippe 

Piret. Eindafrekening zal op de AV op het JCI NCN in Aalst worden voorgesteld. Het idee wordt 

geopperd om de lijst van de mensen die hun lidgeld betaald hebben mee uit te sturen om nog 

meer mensen te stimuleren hun lidgeld te betalen. We zouden ook moeten vermelden dat al deze 

lidgelden dienen om projecten van JCI te stimuleren. Ons doel is 250 betalende leden, nu hebben 

we er reeds 200. De vraag wordt gesteld of er een procentueel verschil is tussen aantal senatoren 

die lidgeld betalen op het totaal aantal senatoren betalende leden in Vlaanderen en BWB? Dit is 

iets wat we zullen we nagaan als we de volledige lijst hebben. 

8. Werkjaar 2015 / Année 2015: programma staat op website, en in ppt 

a) Activiteiten / Activités. Summer event te Waterloo met als thema “Connect with our past” op 27 

juni 2015 voorgesteld door Philippe Piret. Dit event omvat Expo – lunch – bezoek/visite Hameau 

du Lion. 

b) Proximity Antwerpen fietstocht door stad Antwerpen + diner op 5 juli 2015 

c) Wat ivm Active Citizen Day, zeker nu dit jaar 100 jaar JCI wordt gevierd? Nog geen nieuws 

d) Jean-Paul Bissen en Miriam Roomer vermelden dat er ook wordt gedacht aan een Proximity event 
in Brussel 

e) Voorstelling sponsors/partners 

f) Nieuwe senatoren 2015: er werden reeds 7 nieuwe senatoren gepind, en er staan er nog 7 op het 

programma 

9. Workshop “De missie van JCI Senate Belgium” / “La mission de JCI Senate Belgium” 

a) Model volgens GPS Brainstorm: Guy De Veth leidt de brainstorm, waarbij telkens een ervaren en 

een jongere senator samen in een groepje nadenken over de verschillende thema’s. Guy werkt de 

verzamelde ideeën uit, en de resultaten worden op een nieuwe bijeenkomst gepresenteerd.  

10. Divers / Diversen 

a) Belgium Senators Golf Association: ze willen dit verder opentrekken naar andere JCI oudleden: 

kalender via website JCI Senate Belgium http://jcisenatebelgium.org/category/bsga/ en op hun 

eigen website http://www.bsga.be/. Ook is er jaarlijks een Europees golfevent, alle info op website 

http://www.esgc.info/ 

b) In Milaan gaat de wereldtentoonstelling 2015 door. In het weekend van 15-16 mei wordt in het 
kader daarvan een speciaal event georganiseerd door JCI Italy. Details voor de geïnteresseerden 

zijn te krijgen via Sonja 

c) Alexis Fary krijgt het woord als voorzitter van JCI BWB en wordt ook nog eens verwelkomd als 

nieuw senator. 
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d) Jo Taveirne is op weekend, maar laat ons volgend puntje aankaarten. Hij is voor het 5de jaar 
ambassadeur voor JCI Senate Belgium in JCI Senate Europe (http://jcisenate.eu/), maar 5 jaar is 

het maximum. Daarom wordt de oproep gelanceerd of er mensen zijn die interesse hebben om 

hem op te volgen. We krijgen de vraag wat deze functie precies inhoudt. Dit zal op een volgende 

AV verder worden toegelicht. 

e) JCI Antwerpen begeleidt de Belgische delegatie naar het JCI WereldCongres 2015 te Kanazawa, 

Japan van 3 tot 8 november 2015. Er worden drie mogelijke pakketten voorzien: 

  - Sushi Combo: congres plus hotel en vluchten: ongeveer €2000 

  - Sushi Deluxe: sushi combo plus een week pretour: ongeveer €3400 

  - Sushi light: enkel congres fee en hotel tijdens het congres: ongeveer €1000 

Meer info is te vinden via de website http://jcibelgium2kanazawa.be/ en via facebook 

https://www.facebook.com/belgium2kanazawa en twitter vragen via e-mail. Inschrijvingen 

verlopen via de website, en na aanmelden wordt je dan gecontacteerd. Er is ook een folder met 

alle info 

f) Peter Anckaert: 

1. JCI Office is momenteel op zoek naar een nieuwe part-time medewerk(st)er 

2. Sarah Lammers heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter JCI Belgium voor 2016 

3. Peter wenst ook te danken voor de goede samenwerking tussen JCI Belgium en JCI Senate 

Belgium, in het bijzonder de voorzitter waar hij zelf heeft mee samengewerkt: Bedankt 

Geert Barbier 

g) Aerey: uitleg over de organisatie. Aerey is een Gentse organisatie met als doel een community op 
te bouwen voor jonge startup ondernemers in Gent. Door startups samen te brengen en hun hun 

netwerk te laten uitbreiden met relevante professionals willen ze hun helpen hun startups te laten 

groeien. Ook zijn er plannen voor uitbreiding naar andere steden. Meer info is te vinden op hun 

website http://www.aerey.be/  

11.  Afsluiten vergadering / Clôture de l’assemblée 

 
 


