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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN, GEHOUDEN TE
ANTWERPEN OP 15 MAART 2022, VIA ZOOM
AANWEZIGE LEDEN en BESTUURSLEDEN
Volgende bestuursleden waren aanwezig:
- Robert Scheltjens
- Leona Koninckx
- Jorn Scheltjens
- Linda Baclaine
- Tessa Kerre
- Chelsea Roelandt
- Annick De Helt
- Tess Buelens
Volgende effectieve leden namen deel aan het Zoom-overleg:
- Dis Van Berckelaer
- Eddy Adriaenssens
- Franky Lasoen
- Kristine Neukermans
- Karin Van den Brandt (commissaris)
- Mireille Lauwyck
- Rita Koninckx
- Jef Van Baelen
- Kelly Van den Eynde
- Vicky Van den Eynde
- Vera Koninckx
- Daniëla Koninckx
BUREAU
Gezien het verloop van de Covid-pandemie beslisten we deze algemene ledenvergadering nog
één keer digitaal te laten doorgaan, via het programma Zoom. Eén maand vooraf ontvingen de
effectieve leden en de bestuursleden een uitnodiging via mail, met daarin een link om hun
aanwezigheid te bevestigen, een link naar het businessplan 2022, dat ter bespreking voorligt,
en de agenda met de te bespreken punten.
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Het businessplan werd volledig overlopen en besproken. De verschillende thema’s en punten
werden voorgelegd aan de aanwezigen, ter goedkeuring.
Na de vergadering ontvingen de aanwezigen een stemformulier, waarop ze hun advies op de
gevraagde punten, konden bevestigen. Na ondertekening konden ze het document
terugbezorgen aan de voorzitter, per mail of per post. Hiervoor kregen ze 1,5 week de tijd.
Deze stemformulieren worden toegevoegd aan dit verslag.
Voorzitter van de Zoom-meeting is Robert Scheltjens (bestuurder). Leona Koninckx werd
aangesteld als secretaris a.i. en Jorn Scheltjens telde het aantal stemmen van de ingediende
stemformulieren (zie bijlage).
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de 20 leden vermeld in het eerste punt van dit
verslag . Er werd nagekeken, aan de hand van de ledenlijst, of deze mensen ook effectieve
leden zijn in 2022. Indien dat niet het geval zou zijn, werden de stemmen geschrapt. Na
controle bleek dat alle aanwezigen effectieve leden waren van onze organisatie.
Alle aanwezigen verklaren de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorziene stukken binnen de vooropgestelde termijnen ontvangen te hebben samen met de
oproeping tot deze vergadering (alles verstuurd op 16 februari 2022).
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er twee commissarissen werden benoemd
(Karin Van den Brandt en Karin Bleyenberg). Deze mensen hebben samen met de voorzitter de
jaarrekening 2021 en de begroting 2022 vooraf doorgenomen en besproken.
De voorzitter stelt vast dat het vereiste aanwezigheidsquorum werd bereikt, zodat de
vergadering rechtsgeldig kan beslissen over volgende agendapunten:
DAGORDE
1. Aangepast organogram - bestuursorganen
2. Fiscale attesten + aanpassing effectief lidmaatschap (2023)
3. Hoofddoelstellingen en sub-doelstelling + realisatie ervan
4. Activiteitenverslagen 2021 en 2022
5. Onze samenwerkingsverbanden
6. Jaarrekening 2021
7. Kwijting van de bestuurders
8. Begroting 2022 + genereren inkomsten
9. Afronding - rondvraag
Deze agenda wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd. Er werden geen bijkomende
agendapunten aangereikt.
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ZITTING
Voor de inhoud van de besproken agendapunten, verwijzen we graag naar het businessplan
2022 van vzw SuperNils, dat terug te vinden is op de website www.supernils.be/klik-en-ontdek/
1. Aangepast organogram en bestuursorganen
Dit agendapunt wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De adviesraad krijgt een positief advies om verder uit te werken. De leden denken dat dit
inderdaad een goede manier is om een bredere bekendheid te krijgen en ook andere mensen
te betrekken bij de werking. Hopelijk levert het ook extra sponsoring op, zodat de
doelstellingen verder kunnen uitgebouwd worden.
Voorstel van één van de leden: Kamal Karbach aanspreken om deel uit te maken van deze
ondernemersgroep.
De lotgenotengroep krijgt positief advies, maar toch met enige terughoudendheid. Het lijkt
mentaal en emotioneel enorm zwaar om zo’n groep aan te sturen. We moeten toch opletten
om alles werkbaar te houden en de draaglast te beperken. SuperNils als ondersteuner en
facilitator van zo’n lotgenotengroep, kan wel, maar weer met de draagkracht in het
achterhoofd! Gezien de mogelijke wijzigingen op een hoger niveau (BHS-Patiënt
Committee) gaat dit voorstel dan ook even in de ijskast.
2. Werking fiscale attesten en aanpassing effectieve lidmaatschap vanaf 2023
Goedkeuring met éénparigheid van stemmen van beide voorstellen.
De vergadering vindt het een uitstekend idee om de procedure op te starten om te kunnen
werken met fiscale attesten. Vooral voor sponsors zou dit een goede zaak zijn.
Ook de aanpassing van het effectieve lidmaatschap aan deze werking, lijkt de leden een zeer
goed idee. Vanaf 2023 (na het in orde brengen van de fiscale attesten!) zouden effectieve
leden dan 45 euro betalen, bestaande uit 5 euro lidgeld en 40 euro gift. Voor dit laatste deel
ontvangen ze dan een fiscaal attest, waardoor ze in realiteit minder lidgeld moeten betalen.
We hopen op deze manier meer lidgelden te kunnen ontvangen.
De steunende leden blijven gewoon 15 euro lidgeld betalen, zonder fiscaal voordeel.
Enkele leden gaven aan dat het lidgeld misschien kan opgetrokken worden naar
respectievelijk 20 euro en 50 euro, gezien de inflatie. Momenteel werd dit voorstel niet
weerhouden.
3. Hoofd-doelstellingen en sub-doelstelling en realisatie ervan
De werking met drie hoofd-doelstellingen, zoals opgenomen in het businessplan 2022, werd
goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. Ook de verschillende projecten, die worden
ingezet om deze doelstellingen te realiseren, werden goedgekeurd door de vergadering.
Bij de eerste doelstelling (opnemen van emotionele zorg, informeren van patiënten) kregen
we enkele tips mee van de aanwezigen:
- Als de goodiebags in de toekomst moeten vervangen worden door iets anders, kunnen
we nadenken over een uitstap naar Plankendael of de Zoo voor de kinderen en hun gezin.
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Tijdens SuperNilsdag kunnen we workshops organiseren, met de kunsteldoosjes van
LuKiArt vzw, maar bijvoorbeeld ook met circuskoffers.
Voor de podcast en de webinars kunnen we ook psychologen aanspreken in de
ziekenhuizen. Zij kunnen info geven over het algemeen welbevinden van de patiënten,
het omgaan met relaties, e.d.

Bij de derde doelstelling (onderwijs – educatieve pagina EDUH-Nils) gaf men volgend idee
mee:
- Werken met een zorgenvriendje dat van school naar het zieke vriendje gaat en
omgekeerd, lijkt niet echt haalbaar, omdat er dan steeds besmettingsgevaar is. Dit
moeten we zeker meenemen in de uitwerking van de opleiding rond rouw en verlies
(navragen in de ziekenhuizen – zoeken naar alternatieven)!
4. Activiteitenverslagen en lopende activiteiten
Deze punten werden unaniem goedgekeurd door de vergadering.
Nu er weer activiteiten mogen doorgaan (Feestmarkten en Winterfeesten), moeten we onze
leden zeker aanspreken om mee te helpen. Enkele mensen gaven aan zeker interesse te
hebben.
5. Samenwerkingsverbanden
De lopende samenwerkingsverbanden werden unaniem goedgekeurd door de aanwezige
leden van de vergadering.
Er waren geen verdere opmerkingen of aanvullingen.
De nieuwe samenwerking met LVV vzw, in functie van de uitbreiding van onze
SuperNilsdagen, kreeg een positief advies van de algemene vergadering.
Vraag van één van de leden was wel om de benaming “SuperNilsdag” te kunnen blijven
behouden. Dit werd reeds bevestigd door LVV, waardoor het dus geen probleem vormt.
Uiteraard gaan we wel LVV als partner vermelden, net zoals we dit doen met LuKiArt vzw.
Door de samenwerking met LVV en het door hen aangereikte budget van 6000 euro kunnen
we onze SuperNilsdagen uitbreiden naar 6 ziekenhuizen in Vlaanderen. Bijkomend zouden
we dus Delta Roeselare, UZ Leuven en Jessa Hasselt kunnen ondersteunen.
Vergadering gaat hiermee akkoord, met de bezorgdheid dat het allemaal wel haalbaar moet
blijven.
6. Jaarrekening 2021 en kwijting bestuurders
Karin Van den Brandt leidde dit agendapunt in als commissaris. Ze gaf aan dat er geen
onregelmatigheden werden vastgesteld door beide commissarissen, bij het doornemen van
de jaarrekening. Het kleine verlies is te verantwoorden door de mindere inkomsten, ten
gevolge van Covid en het ontbreken van inkomsten van de Warmste Week (2020). Dit
verlies heeft geen verdere gevolgen voor de werking, gezien er voldoende reserve was
opgebouwd uit de vorige boekjaren.
De commissarissen geven dan ook aan dat de jaarrekening kan worden goedgekeurd en dat
er kwijting kan worden verleend aan de bestuurders van vzw SuperNils.
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De vergadering keurt de jaarrekening 2021 dan ook goed met éénparigheid van stemmen en
verleent kwijting aan alle bestuurders (10).
De vergadering beloont de inzet van de bestuurders met een klein applausje.
7. Begroting 2022 en generen inkomsten
Ook dit punt werd ingeleid door Karin Van den Brandt als commissaris.
Ze gaf aan dat het genereren van inkomsten gebeurt op een degelijke en doordachte manier
en dat de begroting correct en realistisch werd opgemaakt.
Na het overlopen van de begrotingsopmaak 2022 werd deze door de vergadering unaniem
goedgekeurd.
8. Varia
Er waren geen verdere vragen.
De leden spraken wel hun bewondering uit voor alles wat we als organisatie realiseren.
De leden ontvangen na de vergadering een digitaal stemformulier, dat ze moeten aanvullen en
ondertekenen. Daarna wordt het aan de voorzitter bezorgd via mail of via de post. Deze
stemformulieren bevestigen de stemming tijdens de vergadering en worden aan dit verslag
toegevoegd.
De leden ontvangen deze notulen tenslotte via mail. Ze hebben dan nog 1 dag de kans om
opmerkingen te formuleren. Vervolgens worden de notulen ondertekend door de leden van het
bureau.
Ieder lid van het bureau ontvangt een kopie van deze notulen, digitaal via mail.
Aldus opgesteld te Antwerpen-Kalmthout op datum van 25 maart 2022.

Robert Scheltjens
Voorzitter

Leona Koninckx
Secretaris a.i.

Jorn Scheltjens
Stemopnemer
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