
Notulen Algemene Ledenvergadering van de Cercle Néerlandais 

  

Datum: 21 maart 2019   

Tijd: 19.30 uur Locatie: Lille, Rue Nicolas Leblanc, bij Carla.  

  

Aanwezig: 19 leden (te weten Joke Kalisvaart, Marieke van Hengstum, Carla Geus, Theo van Meurs, 

Armelle, Anne Hélène Faurie, Anneke Saliou, Hetty Visscher, Hans Boot, Chielbert Crielaard, Roland 

Noske, Eppo Moens, Wander Veenstra, Nico Bouts, Gilles Lesay, Olivier Vanwersch-Cot, Ineke Dupont, 

Carine Reuvers en Catelijne Cloutour. 

Afwezig met kennisgeving: 12 leden (te weten Thomas Buffin, Annemieke, Jean Paul Fauri, Hedwig 

van Hemel, Anita Schoondermark, Nicole van Maastricht, Jeroen Stam, Wendela, Nettie Abbring, 

Jeanine Barillet, Corina van Broekhoven en Gilles Guy).   

  

Voorzitter: Joke Kalisvaart  

Notulist: Wander Veenstra      

 

Agenda  

1 Opening door de voorzitter 2 Verslag activiteiten 2018 3 Financieel verslag 2018 4 Décharge over 

2018 5 Aankomende veranderingen bestuur 6 Activiteiten voor 2019 7 Vragen en wat verder ter tafel 

komt 9 Erwtensoep !  

  

1 Opening door de voorzitter  

Joke, de voorzitster, opent de 25ste Algemene Ledenvergadering van de Cercle Néerlandais en 

bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Twaalf leden hebben zich afgemeld wegens 

verhindering.  

De ALV is wellicht niet altijd het leukste evenement maar de erwtensoep verzacht dit leed, aldus de 

Joke.  Zij bedankt Carla heel hartelijk voor de ontvangst bij haar thuis, dat wordt zeer gewaardeerd, 

het is voor de ALV inmiddels ‘the place to be’ geworden. Jeroen wordt van harte bedankt voor al zijn 

bijdragen die hij levert aan de Cercle.  

Zoals gezegd is het de 25e ALV van de Cercle (voor Joke de 19e) en de voorzitter geeft aan dat dit haar 

laatste ALV als voorzitter zal zijn. Op het lustrumevenement van 18 mei zal ze het stokje overdragen 

aan Chielbert en zal Joke de rol van vice-voorzitter op zich nemen na 6 jaar voorzitter te zijn geweest. 

Zij bedankt Chielbert voor het feit dat hij in de afgelopen tijd reeds vele taken van haar heeft 

overgenomen. Tot slot worden de overige bestuursleden eveneens bedankt voor hun inzet en 

aanwezigheid tijdens de evenementen van het afgelopen jaar. 

 

  



2 Verslag activiteiten 2018 

Een lange lijst van activiteiten in 2018 passeert de revue, een korte terugblik bij elke activiteit volgt. 

Speciaal wordt vermeld dat er geen borrels meer zullen zijn in de Cour des Vignes, de laatste keer 

was in juni, het etablissement is nu gesloten. Maar de Cercle heeft een leuke nieuwe borrellocatie 

gevonden in het café Tir na nog ! 

Overzicht van de activiteiten in 2018 

- Borrelavonden in de Cour des Vignes 

- Haringborrel thuis bij Hetty in Lille 

- Kaas- en wijnavond met oenoloog Christophe bij Anita thuis 

- Kookateliers en kindermiddagen 

- 2 maal een Koningsborrel Iin de Cour des Vignes en op de Citadelle) 

- (Zomer)Picknick in Parc Mosaïc 

- Het Sinterklaasfeest thuis bij Carla 

- Het jaarlijkse Kerstdiner in restaurant Le Petit Boulevard in Marcq-en-Baroeul 

- De ALV (traditiegetrouw) bij Carla) 

        

3 Financieel verslag 2018  

Anneke heeft het verslag m.b.t. de financiën van 2018 voorbereid. De inkomsten (1409 euros) 

overstijgen een klein beetje de uitgaven (1330 euros). De inkomsten kwamen voort uit de 

opbrengsten van de contributie (89%) en de bijdragen van de deelnemers aan het Sinterklaasfeest 

(11%). Aan de overige evenementen van de Cercle waren geen kosten verbonden voor de leden.  

De verdeling van de uitgaven in 2018 waren als volgt; verzekering (14%), borrels (12%), 

haring/Mosaïc (21%), wijnavond (7%), Fanf/Aneas (4%), Sinterklaas (11%), kindermiddag (2%), 

diversen (3%), kerstdiner (7%) en bank (3%).  

  

De contributie voor 2019 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 jubileumfeest van de cercle in 2019.  

 

De Cercle is nog aangesloten bij de Fanf (3000 leden). Voor activiteiten van de Fanf wordt verwezen 

naar de website fanf.com Dit jaar is besloten niet naar de ALV van de Fanf af te reizen, wij hebben ze 

weinig nodig. We dragen eveneens bij aan Aneas maar hopen dat onze leden de Aneas nooit nodig 

zullen hebben.  

De Rekening Courant en de spaarrekening staan er goed voor. Een deel zal worden aangewend voor 

het jubileumfeest. De consul zal ook bijdragen.  

Het feest op 19 mei wordt veraangenaamd door de aanwezigheid van een heuse foodtruck. De 

burgers zullen worden aangeboden door de Cercle voor het 25-jarig jubileum, in de zaal bij de kerk 

van Marcq en Baroeul.  



4 Décharge over 2018  

Het bestuur vraagt aan de leden om kwijting over 2018. Zonder verdere op- of aanmerkingen wordt 

décharge verleend door de leden door middel van een applaus. 

  

5 Aankomende veranderingen bestuur   

Dit onderwerp is eigenlijk al grotendeels aan bod geweest.  

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, Culinair lid - Anne-Hélène Faurie.  

De samenstelling zal dus veranderen waarbij Chielbert de voorzitter wordt en Joke de rol van vice-

voorzitter op zich zal nemen.  

   

6 Activiteiten voor 2019  

De tot nu toe geplande activiteiten 2019 zijn de; 

Kindermiddag 3 april bij Nettie 

Kookatelier 4 april bij Joke 

Koningsborrel 25 april 11h30 op de Citadelle 

Koningsborrel 25 april 19h00 in Tir Na Nog 

Haringborrel 20 juni bij Anne Hélène 

Jubileumfeest 18 mei 12h00 Eglise St Jean te Marcq en Baroeul 

Voor de overige activiteiten wordt eenieder verzocht de website in de gaten te houden.  

   

7 Vragen en wat verder ter tafel komt  

Enkel het onderwerp van de contributie komt nog ter sprake, een herinnering voor eenieder die nog 

niet betaald heeft, ook vanavond kan er worden betaald uiteraard. Ter afsluiting wordt er een filmpje 

van de Cercle getoond met allerlei leuke foto’s.  

  

8 Tijd voor Erwtensoep !! 

Tijd voor de traditionele, overheerlijke erwtensoep en roggebrood met katenspek, gemaakt door 

Hetty en Joke. 


