
ALGEMENE VERGADERING

27 maart 2021, teleconf via zoom

Aanwezigen: 27 leden aanwezig (46 ingeschreven)

Agenda en Verslag Algemene Vergadering  27 maart 2021

DOC PPT met meer info

Info Goedkeuring en feedback

Welkomstwoord van de voorzitter Algemene vergadering voor 2e keer in virtuele

vorm, dit door het coronavirus, hierdoor is de

agenda beperkt tot de wettelijke punten en

hopen volgend jaar een uitgebreide Algemene

Vergadering Te kunnen doen.

Elke Dewachter is aanwezig als afgevaardigde

van het medisch Comité

Goedkeuring Verslag Algemene
Vergadering 5/09/2020 en van de
nieuwe leden

1255 leden zijn momenteel effectief lid.

Er zijn 308 effectieve nieuwe leden om de te

bevestigen door de Algemene Vergadering.

Goedkeuring verslag Algemene vergadering

2020

Goedgekeurd 87% en 13% onthouding

Goedgekeurd 78% en 22% onthouding

Goedkeuring van de door de raad van
bestuur aangeduide nieuwe
bestuurders (vervangende mandaten)

3 Leden hebben ontslag genomen. Er zijn 3

kandidaten om de huidige leden te vervangen in

hun mandaat. Voorstelling voor de nieuwe leden

- Alexia Verroken

- Jonny Coulon

- Paul Maris

Dank aan Joëlle Tilmant voor de 30j in de RVb

van de Raad van Bestuur.

Goedgekeurd 91% en 9% onthouding



Voorstelling en goedkeuring
rekeningen en balans 1/1 tot
31/12/2020

Boekjaar afsluiten met verlies van 512 KEUR

voor de afname van de reserves. Er is en afname

geweest in de inkomsten en uitgaven tav budget

9% daling uitgaven en 20% minder inkomsten.

De Algemene kosten maken 11% uit van de alle

kosten (vorig boekjaar 13%)

Details: cfr doc Annex

Geen vragen of opmerkingen mbt de rekeningen

en balans 2020

Rapport van de revisor Oordeel zonder voorbehoud

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van

het vermogen en de financiële toestand van de

vereniging op 31/12/20 alsook het resultaat van

het jaar 2020.

Bijzondere vermelding door de RVB in de

jaarrekening mbt de covid-19 impact

Goedgekeurd 91% en 9% onthouding

van de rekening

Kwijting van de bestuurders
Voorstelling en goedkeuring budget
2021

Goedgekeurd 91% en 9% onthouding

Kwijting van de bestuurders

Kwijting Revisor

Goedgekeurd 91% en 9% onthouding



Voorstelling Budget 2021

Stijging van de uitgaven met 3,7% en toename

van de inkomsten van 14%. Om resultaat in

evenwicht te brengen zal een kleine 100KEUR

beroep op de reserve gedaan worden.

Conclusie: we stellen een voorzichtig budget op,

rekening houdende met Covid-19, en er zal kort

op de bal gespeeld worden om onverwachte

impact snel te counteren.

Details: zie ppt

Goedgekeurd 84% en 16% onthouding

budget 2021

Varia: wijziging van het adres van de
sociale zetel van de Mucovereniging

Aankoop nieuw gebouw

> Driebruggenstraat 124 Oudergem

> betere ligging

> Grotere opp voor personeel en stock.

Nieuwe huisstijl rond communicatie die zal

gepaard gaan met de verhuis.Zal geleidelijk aan

doorgevoerd worden, om de impact op de

kosten te beperken.

1 logo dat zowel NL en Fr is.

Nieuwe medicatie : terugbetaling van Symkefie

en Orkambi bekomen ,mooi werk van afgelopen

jaar 2020.

Momenteel werken we op Kaftrio.

Goedgekeurd 95% en 5% onthouding

nieuw sociale zetel


