Verslag van de Algemene Vergadering van 21-09-2013

 De zitting werd geopend om 18.00 uur. De Voorzitster heette iedereen welkom en merkte
op dat er, zoals gewoonlijk, weinig deelnemers aanwezig waren.
 Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering van september 2012;
goedkeuring van de rekeningen van 2012 met uitleg van de uitgaven en giften.
 De Voorzitster meld dat voor 2013 het eetfestijn van Fabienne en Joël heel geslaagd was, zo
ook het etentje en de brocante markt in "la ferme du Dorlou". Samen met de festiviteiten in
het gemeentehuis heeft ons dat 3500 € opgebracht.
 Het lidgeld voor 2014 blijft op 35 €.
 Het laden van de vrachtwagen is goed verlopen en is vertrokken op 16.09 en is ondertussen
aangekomen in Gomel. De ploeg helpers wordt hartelijk bedankt.
 Door de plaats die we konden uitsparen op de vrachtwagen was het mogelijk om 100 dozen
extra mee te geven.
 In totaal werden er 1712 dozen vervoerd wat een enorm werk was!!!
 Aangezien afgesproken data niet nageleefd werden, en we onvoldoende hulp krijgen en
bovendien de prijzen van het magazijn gestegen is, stoppen we met het sturen van
vrachtwagens vanaf 2015.
 De bus die de kinderen van juli naar hier bracht had een vertraging van 6-7 uren. Dit
gebeurde buiten onze wil om. Het gedrag en de commentaar van sommige families was
buitengewoon grof en denigrerend.
 Voor het vertrek van de bussen richting Wit Rusland waren er meerdere problemen ivm het
gewicht van de zakken. Vooral de begeleiders hadden te zware bagage mee (voor elke een
zak = 20 kilo).
Bij het wegen waren er zakken van 32 kilo, 25 kg, 2 of 3 zakken ONTOELAATBAAR!!
Als voorwendsel werd gezegd dat de Wit Russen gratis werken en in België wordt ook
vrijwillig en voor niets gewerkt.
 Over het algemeen is alles heel goed verlopen behalve dat vele families er zich over
beklagen dat de kinderen te veel op internet zitten en te veel Skypen wat bij sommige
families extra kosten meebracht.
 Ook dit jaar worden er opnieuw truffels gemaakt teneinde de kosten van de busreizen niet te
moeten verhogen. Elke familie krijgt 10 dozen truffels, te betalen bij ontvangst. (in totaal
zullen er 1000 doosjes verkocht kunnen worden).
 De prijs voor de Kerstreis zal de prijs van de bus zijn, gedeeld door het aantal kinderen (te
betalen prijs : 2 reizen want de bus blijft geen 15 dagen hier).
 Wij hebben voor 2 maanden een magazijn gehuurd in Gomel.
 Een nieuwe wet in Wit Rusland stelt dat de volwassenen elke reis een taks betalen van 100
dollar + visa. Dit doet het reisgeld van de volwassenen stijgen en de meesten hebben niet de
middelen om dit te betalen. (Momenteel zijn er nog geen aanvragen binnen voor de
kerstreis).
 Een vliegtuigreis zal georganiseerd worden naar Wit Rusland maar dan wel richting Vilnius
(meer details krijgen jullie binnenkort).

 Voorziene manifestaties voor 2014 : old timers, lasagnes, kaas en vleesschotels in
Plancenoit, kerstmarkten, kaasschotel bij Martine, feest in het dorp Dergnau.
 Aanwijzing van een nieuwe medewerker voor de regio Ath-Chièvres : Albert Pollard helpt
Berteau Dominique die actief zal blijven.
 Belangrijk vanaf nu zal het reisgeld niet meer terugbetaald worden als het kind of de
volwassenen niet met de bus meekomen want of iedereen meekomt of niet, de volledige prijs
van de bus moet betaald worden.
Einde van de zitting 19h30.
De Voorzitster bedankt iedereen.

