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Vergadering van juni 2003 
 
Overeenkomstig de statuten van de vzw werd de uitnodiging voor deze vergadering 
opgestuurd op 27 mei 2003, samen met ons tijdschrift « Contact » nr. 5. 
 
Gelet op het ontoereikende aantal deelnemers zal een nieuwe algemene vergadering 
worden samengeroepen op 23 september 2003 om  19U30, te 21 Regentlaan, 
1000 Brussel. 
 
Aanwezig :   

- Het comité :  Dirk Joris, Denis Meunier,  
- Leden : Mevr. Nicole Albert. 

 
Verontschuldigd :  

- Wilchar (gezondheidsredenen), P. Aron, Mevr. L. De Pauw Deveen, P. Noël, 
E. Poncelet, P. Van Hoorick, Mevr. R. Drossaer, E. Fontaine, J. Maerschalck, 
Mevr. F. Liessens, Mevr. M. Deweerdt, J. Lefebure, F. Van Frausum, F. De 
Maseneire. 

 
De zitting werd geopend om 19H30. 
Na een woord van dank voor « La Maison du livre » en zijn directie voor het ter 
beschikking stellen van het lokaal, maar ook omdat het al heel het jaar onderdak 
biedt aan de maatschappelijke zetel van onze vzw, wordt het administratieve deel 
van de vergadering aangevat : 
 
Agenda  
 

- Balans / Overzicht van een jaar activiteiten van de vzw « Les Amis de 
Wilchar – De Vrienden van Wilchar » 

- Projecten 
- Financiële toestand (door de penningmeester) 
- Diverse 

 
 

Balans / Overzicht van de activiteiten van de vzw (2002/2003) 
« Les Amis de Wilchar – De Vrienden van Wilchar » 
Het Comité bestaat uit de oprichtende leden en het onderstaande beheerscomité : 

- Voorzitter (Fr) : Paul Aron 
- Voorzitster (Nl) : Mevr. Lydia Depauw DeVeen 
- Secretaris (FR) : Denis Meunier 
- Secretaris (NL) : Frank De Maseneire 
- Penningmeester : Dirk Joris 
- Rekeningtoezichter : Patrick Noël 
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De vereniging heeft een jaarlijkse bijdrage (cultuurjaar : van september tot augustus). 
De datum waarop de betaling toekomt, bepaalt het jaar van aansluiting. 
De toestand van de bijdragen zal door de boekhouder in detail worden geanalyseerd. 
 
- Het driemaandelijks ledentijdschrift « CONTACT » is verder verschenen en het 

recentste nummer (nr. 5) verscheen in mei 2003. 
Wilchar staat erop om in ieder nummer een klein artikel te plegen. 

 
- De vereniging is aanwezig op het internet met twee websites : 

- De website van Wilchar (beheerd door de vzw) : http://www.wilchar.be 
 

- De website van de vereniging, die recent in de site van Wilchar 
geïntegreerd werd met het adres : http://www.wilchar.be/amis in het Frans 
en http://www.wilchar.be/vrienden in het Nederlands. 

De beide websites dienden op een nieuwe plaats ondergebracht te worden omdat 
de vorige provider (Tiscali) niet langer kostenloos websites wou herbergen. 
Daarom besliste onze vereniging de website onder te brengen bij « i .Belgique » 
(betalend – maar bij de minst dure provider op de markt). 
De bezoekersstatistieken van de websites zijn ter beschikking van de 
deelnemers. 
Samengevat : 
 - van 15/04/2003 tot 14/05/2003 : 1676 bezoekers 
 - van 28/04/2003 tot 27/05/2003 : 1379 bezoekers 
 - van 24/05/2003 tot 22/06/2003 : 1073 bezoekers 
De beide websites zijn integraal verkrijgbaar op CD-ROM (voor mensen zonder 
internettoegang). 

 
- Wilchar werd erelid gemaakt van INTERBELLUM tijdens een memorabele avond 

op 7 november 2002 in Gent.  
 
- De vzw volgde van nabij de organisatie van een tentoonstelling door “les Amis de 

la Morale Laïque” in Andenne, van 7 tot 30 november 2002. 
 

- Er werden contacten gelegd met « De Post » met het oog op de eventuele uitgifte 
van een postzegel met een reproductie van een werk van Wilchar. Gezien het 
recentste antwoord van De Post lijkt dit project evenwel geen uitvoering te vinden. 
 

- Wilchar ontmoette ZM Koning Albert II bij diens bezoek aan Breendonk op 6 
mei jl. Deze ontmoeting lijkt ietwat teleurstellend gezien het beperkte contact 
tussen beiden : een eenvoudige handdruk …  tussen vele andere! Het Fort van 
Breendonk daarentegen besteedt veel meer aandacht aan onze vriend : talloze 
mondelinge getuigenissen, reproducties van werken op heel wat plaatsen en 
weldra…  een zaal waarin alle gouaches van Wilchar worden samengebracht. 
 (wordt vervolgd) 
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- Wilchar ontving op vrijdag 9 mei 2003 de Herman Teirlinck-prijs die wordt 
uitgereikt door de Cultuurraad van de Gemeente Beersel.  
 

- Er werd een aanzienlijke biografische vermelding over Wilchar opgenomen in de 
recentste editie van « Piron ». Werd gelezen (beschikbaar op internet op de 
website www.nobel.be - zoek Wilchar). « Piron » is een belangrijke encyclopedie 
van de Belgische plastische kunstenaars van de negentiende en de twintigste 
eeuw ; deze is verkrijgbaar bij onze vereniging tegen de prijs van 95 € (tot 1 juli - 
nadien : 105 € ). 

 
 

Projecten 
- Er werd een brief gestuurd naar de Burgemeester van Brussel met het oog op de 

organisatie van een grote tentoonstelling « Wilchar » in het Brusselse Stadhuis. 
- Lezing van de brief. 
Dit initiatief kreeg reeds de steun van Minister Charles Picqué en Minister Alain 
Hutchinson.  
Er zal gezocht moeten worden naar samenwerking en parrainage ter 
ondersteuning en ter verwezenlijking van dit project. 
 

 

Financiële toestand ( door de Penningmeester) 
 
- De Penningmeester schetst de financiële toestand van de vzw. De rekeningen 

werden gezien door de rekeningtoezichter, die geen enkel bezwaar heeft 
aangetekend. 
 

- Een bedrag dat vrij beschikbaar is op de rekening courant zal worden 
overgeheveld naar de spaarrekening van de vereniging.  
 

- Aantal leden in 2001/2002 : 55 
Aantal leden in 2002/2003 : 38 

 

Diverse 
- Wilchar stelt voor de ledenvergaderingen niet langer driemaandelijks te houden. 

Hij stelt dat een jaarlijkse vergadering van alle leden, eventueel vergezeld van 
een kleine maaltijd of een activiteit (presentatie van een uitgave of van een 
tentoonstelling … ) gemakkelijker in te lassen zijn en meer mensen aantrekken. 
Dit hoeft het Comité niet te verhinderen om indien nodig samen te komen voor 
specifieke aangelegenheden of administratieve verplichtingen.  

 
De vergadering wordt opgeheven om 20 uur. 


