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Notulen
Algemene Ledenvergadering van de Cercle Néerlandais
Datum: 22 februari 2018

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Lille, rue Nicolas Leblanc

Aanwezig: Joke Kalisvaart (voorzitter), Hetty Vischer (Bestuurslid), , Ineke Dupont, Wander
Veenstra, Gilles Lesay, Roland Noske, Marcel Posthumus, Jeroen Stam, Olivier Vanwersch, Cyriane
Decouvelaere, Corina van Broekhoven, Bart van Dijk, Carla Geus, Wieberen Huizinga
Afwezig (excusé) : Chielbert Crielaard (vice-voorzitter), Anneke Saliou (penningmeester),
Anne-Hélène Faurie, Anita Schoondermarkt, Armelle Sagot, Jeanine Barillet, Laetitia Bodin,
Catelyne Cloutour, Saido Diallo
Voorzitter: Joke Kalisvaart
Notulist: Ineke Dupont

Agenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening door de voorzitter
Verslag activiteiten 2017
Financieel verslag 2017
Website en Facebook
Décharge over 2017
Aankomende veranderingen bestuur en oproep kandidatuur
Activiteiten voor 2018
Vragen en wat verder ter tafel komt
Erwtensoep !

1 Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de 24ste Algemene Ledenvergadering van de Cercle Néerlandais en bedankt
iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, 14 mensen hebben zich met kennisgeving afgemeld.
Dit jaar zijn er twee nieuwe bestuursleden bijgekomen (Anne-Hélène Faurie en Ineke Dupont). Jeroen
wordt van harte bedankt voor al zijn bijdragen die hij levert aan de Cercle.
Tenslotte bedankt de voorzitter ook Carla voor de ontvangst bij haar thuis en voor het aperitief.
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2 Verslag activiteiten 2017
In 2017 heeft de cercle georganiseerd:
Borrelavonden in de Cour des Vignes in Lille : deze zullen niet meer automatisch iedere maand
plaatsvinden. Via de website zullen de data doorgegeven worden.
De haringborrel in juni, de kaas- en wijnavond in oktober, diverse kookateliers, kindermiddagen
de Koningsdag, de zomerbarbecue, het sinterklaasfeest, het kerstdiner en de algemene
ledenvergadering.
De leden vonden het Sinterklaasfeest afgelopen jaar bij Carla thuis een zeer geslaagd en echt
familiaal feest. De zomerbarbeque was voor het laatst bij Cees dit jaar.

3 Financieel verslag 2017
In 2017 zijn er meer inkomsten dan uitgaven geweest wat een positief saldo voor de cercle met zich
meebrengt. Met name de jaarlijkse barbecue en het Sinterklaasfeest heeft in 2017 veel minder gekost dan
voorgaande jaren .
De uitgaven 2017 waren als volgt; administratie (2%), verzekering (14%), borrels etc (10%),
haring/BBQ ( 10%), wijnavond (9%), Fanf/Aneas (9%), sinterklaas (18%), kindermiddag (2%),
website (4%), kerstdiner (6%)
De contributie voor 2018 blijft ongewijzigd, 20 euro per persoon en 35 euro per gezin.
Het bestuur van de cercle zal in 2018 financieel wat extra inspringen bij bepaalde activiteiten.
Bij de kindermiddagen zal bijvoorbeeld de entree van een museum betaald worden en/of de entree
van het park Mosaic in Houplines Ancoisne deze zomer. Ook zal het positieve saldo kunnen bijdragen aan
het budget voor het 25-jarig jubileum feest van de cercle in 2019.

4 Website en Facebook
De website van de cercle bevat met name informatie over de diverse activiteiten van de cercle en
men dient zich ook via de website voor deze activiteiten n te schrijven.
Verder worden er verslagen van de activiteiten en foto’s gepubliceerd.
De website is opgezet door Jeroen en wordt door Hetty en Jeroen bijgehouden.
Hetty vertelt e.e.a. over de website aan de aanwezigen.
Op de facebook pagina van de cercle staat info vanuit de Cercle, nieuwtjes over Lille en Frankrijk
en leuke weetjes over Nederland. Facebook wordt bijgehouden door Jeroen en Wander.

5 Décharge over 2017
Het bestuur vraagt aan de leden om kwijting over 2017.
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Iedereen gaat akkoord, ook de afwezigen die akkoord hebben gegeven bij hun afmelding.

6 Aankomende veranderingen bestuur en oproep kandidatuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter - Joke Kalisvaart,
vice-voorzitter - Chielbert Crielaard, Penningmeester - Anneke Saliou-De Jong,
Website en nieuwsbrieven - Hetty Visscher, Facebook - Wander Veenstra,
Secretariaat - Ineke Dupont, Lid - Anne-Hélène Faurie.
De voorzitter geeft aan in februari 2019 af te treden. Ze blijft daarna wel lid van het bestuur.
Het bestuur zoekt versterking, kandidaten kunnen zich aanmelden bij Joke.

7 Activiteiten voor 2018
De voorzitter geeft aan dat de cercle bestaat dankzij de initiatieven en opkomst van de leden.
De vraag is of er behoefte is aan nieuwe activiteiten en of er ideeën zijn voor nieuwe activiteiten?
In 2019 viert de cercle haar 25 jarig jubileum.
Geplande activiteiten 2018
donderdag 22 maart of donderdag 24 mei - Een stadsspeurtocht met borrel
(eventueel naar een vrijdag verplaatsen zodat kinderen ook mee kunnen)
donderdag 5 april - Kookatelier
woensdag 18 april – Kinderkoningsspelen
donderdag 19 april – Koningsborrel
woensdag 2 mei – Koningsreceptie Citadel
vrijdag 15 juni – Haringborrel
zondag 1 juli - Zomerpicknick in Parc Mosaïc
Activiteiten 2019 : 25 jarig jubileum

8 Vragen en wat verder ter tafel komt
Er wordt gevraagd wat de Fanf en Aneas precies inhouden.
Corina (oud-voorzitter) geeft aan dat de Fanf het overkoepelende orgaan is van alle Nederlandse
verenigingen in Frankrijk, de Aneas helpt met name Nederlanders in Frankrijk die in nood zijn, zoals
in ziekenhuizen, bij overlijden, echtscheidingen, leningen worden ook wel eens verstrekt.
Van de Aneas kan men ook privé lid worden als men dit wenst.
Van de Aneas zal de Cercle lid blijven, van de FANF is nog niet zeker.

9 Erwtensoep
Joke en Hetty bedankt voor de heerlijke erwtensoep en roggebrood met katenspek.
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