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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 31 januari 2008:
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Ontslag en aanvaarding van leden
De meerderheid van de leden reageerde positief op de twee oproepen in verband
met het betalen van het lidgeld en het herbevestigen van hun lidmaatschap. Van
enige leden ontvingen wij geen reactie. De secretaris zal hen nog een laatste oproep
sturen. Indien zij niet reageren, bevestigt de algemene vergadering hun ontslag.
Het gaat om:
- Vlaamse Opera – Piet De Volder
- Bozar – Paul Dujardin
- Bernard Huys
- Yves Knockaert
- Jaak Van Holen.
Volgende leden worden aanvaard:
- ISCM – vertegenwoordigd door hun voorzitter Peter Swinnen
- Europees Muziekfestival voor de Jeugd – vertegenwoordigd door Chris
Hermans
- Concertgebouw Brugge – vertegenwoordigd door Jeroen Van Acker
Uit verschillende gesprekken bleek de belangstelling van de Hogescholen voor
Muziek om, naast hun muziekbibliotheek, ook zelf vertegenwoordigd te zijn in de
Muziekraad. De algemene vergadering mandateert de voorzitter om de Hogescholen
die belangstelling hebben, als effectief lid te aanvaarden.
3. Samenstelling raad van bestuur en dagelijks bestuur
De algemene vergadering beslist om de structuur van de Muziekraad als volgt aan te
passen:
-

-

het hoogste en meest uitgebreide orgaan is en blijft de algemene vergadering.
Deze valt samen met de “Muziekraad voor Vlaanderen”, die meermaals per
jaar samenkomt en de materies bespreekt die voor de raad van belang zijn:
adviezen, standpunten, projecten enz. De algemene vergadering is ook de
plaats waar de informatie tussen en voor de leden wordt uitgewisseld.
Daarnaast komen hier ook alle statutaire materies aan bod die voorbehouden
zijn voor de algemene vergadering van de vzw.
De raad van bestuur wordt beperkt tot een minimum aantal leden – 4 à 5 (en
valt de facto samen met het dagelijks bestuur). De raad van bestuur heeft de
opdracht om de vzw te beheren (financieel, zakelijk) en de vergaderingen van
de Muziekraad voor te bereiden.

De algemene vergadering geeft mandaat aan de voorzitter om de raad van bestuur
samen te stellen. De bekrachtiging van zijn voorstel gebeurt op de volgende
algemene vergadering.
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Leden die belangstelling hebben om tot de raad van bestuur toe te treden, nemen
contact op met de voorzitter.
De algemene vergadering kiest Mieke Van Haute tot lid van de Raad van Bestuur en
tot ondervoorzitter. Mieke Van Haute dankt voor het vertrouwen en wil zich hard
inzetten om de uitstraling van de Muziekraad te versterken.
4. Goedkeuring rekening en balans 2007
De rekening en balans 2007 worden goedgekeurd.
Vorig jaar is er geen lidgeld geïnd, omwille van de discussie over het voortbestaan
van de Muziekraad.
5. Jaarverslag 2007
In 2007 is er weinig activiteit geweest, afgezien van de statutaire algemene
vergadering. Er hebben wel informele contacten plaatsgevonden om te zoeken naar
een nieuw elan voor de Muziekraad. Die contacten hebben geleid tot een beleidsplan
van de voorzitter over een nieuw elan voor de Muziekraad.
Dit beleidsplan wordt in de definitieve vorm nog aan de leden toegestuurd.
6. Goedkeuring begroting 2008
De voorgelegde begroting gaat uit van het status quo van de middelen. Indien er een
toezegging zou komen van middelen naar aanleiding van de ingediende
subsidievraag, zal de werking en de daarbij horende middelen aangepast worden.
7. Varia.
Geen Variapunten.
8. Volgende vergadering
Een algemene vergadering zal voortaan telkens twee delen hebben: een eerste
(kort) formeel deel met de statutaire verplichtingen en een tweede (uitgebreider)
inhoudelijk deel met een toelichting door een spreker over een relevant onderwerp, in
principe gevolgd door een discussie en conclusie. Deze conclusie kan als basis
dienen voor een advies aan overheden.
De datum van de volgende algemene vergadering zal door de raad van bestuur
worden voorgesteld.

Jan Jaspers
Secretaris

Dirk Rombaut
Voorzitter
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