
Verslag van de vergadering van 14 december 2004

Verontschuldigd:  Wilchar

• Tentoonstelling “Wilchar-Affiches – Engagement” in de Galerie Bortier.

Het comité staat erop de verschillende actoren van deze tentoonstelling te danken,
namelijk:

• Het “SOMMA – CEGES” voor het ter beschikking stellen van hun prachtige
verzameling van affiches;

• Het gemeentebestuur van Beersel voor het ter beschikking stellen van zijn
verzameling lithografieën van “Breendonk”;

• De Stad Brussel, voor het ter beschikking stellen van de
tentoonstellingstellingsruimten en voor de aanzienlijke hulp van haar personeel;

• Het Cultureel Centrum “Jacques Frank” voor de bruikleen van zijn kader of staf;
• De leden van onze vereniging die er hun tijd en middelen in hebben gestoken.

De aandacht van de leden wordt gevestigd op de financiële last die de vereniging heeft
moeten dragen ondanks het feit dat de Stad Brussel de realisatie en de verzending van
de uitnodigingen, de bewaking en de vernissage op zich had genomen.

• De Penningmeester leest het financieel verslag van het afgelopen jaar voor en leest de
lijst op van de leden die in regel zijn met hun bijdrage (zie bijlage);  hij vestigt er de
aandacht op dat 
er in 2004 maar weinig bijdragen hernieuwd of verlengd werden.

• Tijdens een volgende vergadering zal er gezorgd worden voor statistieken over de
bezoekfrequentie aan de Wilchar-website.  De vernieuwing van de “hosting” van de
Website is op een andere “server” gepland.

• GOED NIEUWS:  In de loop van de maand mei 2005 zal een postzegel met een werk
van Wilchar worden uitgegeven.
De pluim van deze “overwinning” moet men op de hoed van Mevrouw Kestellot
(SOMA-CEGES) steken die dit voorstel bij de Selectiecommissie van de Post heeft
verdedigd.  Het Comité wil haar daarvoor ten zeerste danken.
Bij deze gelegenheid wenst het Comité een plaatselijk evenement op te zetten in
Beersel.  Er zal contact worden opgenomen met de Heer Postontvanger van Beersel,
alsook met de Heer Burgemeester.  (door Dirk Joris)

• Wilchar heeft 'als zijn wens uitgesproken' dat 'zijn wensen' via een door onze
vereniging opgestelde kaart overgebracht zouden worden.  Evenals vorig jaar, zal men
voor het ontwerp een beroep doen op zijn verbeeldingskracht.

• Mevrouw de Voorzitter stelt voor “La Fondrie” te contacteren om in samenwerking met
hen een “Wilchar”-evenement op te zetten.  Thema's:  de arbeidersstrijd, ...  

• Mijnheer de Voorzitter herinnert eraan dat onze Vrienden van Wilchar - Amis Wilchar
bij hem nog altijd over talrijke werken beschikken die te koop gesteld kunnen worden
(linoleumdrukken, schilderijen, ... ).


