
Les Amis de Wilchar-De Vrienden van Wilchar
Maatschappelijke zetel : Romestraat 24-28 te 1060 - Sint-Gillis

Beersel, 6/09/2005
Aanwezigen :

Paul Aron, Lydia De Pauw Deveen, Voorzitters
Dirk Joris, Penningmeester, Denis Meunier, Secretaris,
Frans Van Frausum, Dhr. en Mevr. Ruwet, Nicole Albert, Leden.

Verontschuldigd : Dhr. en Mevr. Fontaine, Eric Buelinckx, Jules Maerschaelck, Frank De Maseneire

Agenda :
- Boekhoudkundige toestand 
- Stand van zaken na het overlijden van onze Vriend Wilchar
- Diversen

Vooraf
Een ingetogen moment bij het begin van de vergadering voor onze Vriend Wilchar, die op 28 juni in Ukkel overleed.
De vereniging betuigt haar medeleven aan zijn dochter, mevrouw de Biollez-Pauwels.

Boekhoudkundige toestand
Overzicht van de cijfers door de penningmeester.

De activiteiten van onze vereniging na het overlijden van onze Vriend Wilchar
- In een eerste fase heeft onze vereniging zich ter beschikking gesteld van Mevr. de Biolley-Pauwels om haar bij te

staan bij het zoeken naar oplossingen om het werk van haar vader in stand te houden. Hiertoe werd een brief
voorbereid (kopie aan de leden) om bepaalde musea en organisaties te contacteren die interesse kunnen betonen.
Er werden contacten gelegd en een aantal hiervan leken veelbelovend ( MIVB : de mogelijkheid om de « Grote
panelen » onder te brengen in een metrostation of werken over het verzet in het Fort van Breendonk.) 
In een brief van 8 augustus vraagt mevr. de Biolley-Pauwels ons alle contacten en initiatieven op te schorten
zolang de nalatenschap niet is geregeld. De vereniging neemt hiervan akte. 
Frans Van Frausum licht de problematiek toe verbonden aan de waardering van de nalatenschap en van de
eventuele schenking van werken.

- Voor de maand december zal een algemene ledenvergadering van de vereniging worden samengeroepen die de
doelstellingen van de vereniging en haar bestaansmiddelen moet herdefiniëren (statuten, bijdragen).
Er werden al enkele suggesties gedaan : 
 - een inventaris van de werken opstellen,
 - een beroep doen op een of meer studenten kunstgeschiedenis die het werk van Wilchar als onderwerp zouden
nemen voor hun eindwerk,, 
 - erop toezien dat de omstandigheden waarin het werk bewaard wordt, tegemoetkomen aan de voorwaarden die
hiervoor vereist zijn.
 - …
Er wordt een voorbereidend document aan de leden toegestuurd.
De  datum  dient  nog  te  worden vastgelegd  –  plaats  :  la  Maison du  Livre  (maatschappelijke  zetel  van  onze
vereniging).

- De  onthaalpagina van  de  website  van  Wilchar  moet  herwerkt  worden  en  meer  in  interactie  treden  met  de
bezoekers  door  ze te  leiden  naar  een formulier  waarop ze hun mening  of  suggesties over onze vereniging
kwijtkunnen. De voorzitter stelt voor een stukje tekst in te voegen waarin wordt uitgelegd waarom de Vrienden van
Wilchar hun activiteiten verderzetten.

- Er komen verschillende mogelijkheden ter sprake om het werk van Wilchar  in stand te houden. Deze worden
ingehouden  in  afwachting  van  de  beslissing  van  mevr.  de  Biolley-Pauwels. Frans  Van Frausum  vestigt  de
aandacht van de leden op het feit dat het huis van Wilchar niet langer verwarmd is. Hij zal aan Mevrouw Pauwels
voorstellen op het huis toe te zien. Vocht en koude  kunnen immers  aanzienlijke  schade toebrengen aan de
werken.

Diversen : 
- De  Post  heeft  een  kort  « In  Memoriam »  gepubliceerd  in  haar  driemaandelijkse  uitgave  voor  filatelisten

« PhilaNews » n° 17 / 2005

- De persartikelen die zijn verschenen na het overlijden van Wilchar  werden door de secretaris gebundeld. Een
kopie hiervan wordt beschikbaar gemaakt op de website.

De vergadering wordt gesloten om 21u.
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