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

Beersel, 16/12/2005

Algemene Vergadering van 16 december 2005

Op de ledenvergadering van 6 september 2005 werd voorzien een Algemene ledenvergadering van de vereniging 
samen te roepen om het doel van de vereniging en haar bestaansmiddelen een nieuwe omschrijving te geven 
(statuten, bijdragen,...).
Er lagen reeds een aantal suggesties op tafel : 
 - een inventaris opstellen van de werken,
 - een of meerdere studenten kunstgeschiedenis zoeken voor een licentiaatswerk over het werk van Wilchar, 
 - erop toezien dat de omstandigheden waarin de werken bewaard worden beantwoorden aan de vereisten hiervoor.
De evolutie van de contacten met mevrouw Pauwels, de dochter van Wilchar, heeft dit programma enigszins 
overhoop gehaald. De aanwezigen kregen een chronologisch overzicht van de contacten met mevrouw Pauwels.

● Projectie van filmuittreksels, rushes en gesprekken met Wilchar door Olivier Richard

"Paroles de Wilchar"

Projectie van onuitgegeven rushes van gesprekken van Wilchar met de filmmaker "Olivier Richard". 

Een groot emotioneel moment : Op het scherm verschijnt onze Vriend Wilchar, bijtend als altijd in zijn kritiek. 
Niemand wordt gespaard. Maar ook ontroerende momenten met zijn hondje Stalin.... Zeer sterk materiaal

● Vastlegging van de toekomstige activiteiten van de vereniging en van ons doel.
De Voorzitter legt de volgende tekst voor :

● Financiële toestand van de vereniging (overzicht door de penningmeester)

- De Penningmeester geeft een overzicht van de financiën ;

- de recurrente werkingskosten kunnen voor verscheidene jaren gedekt worden :
  (hosting van de website, portkosten...)

- Vastlegging van de toekomstige financiering (bijdragen - giften...)
Er wordt niet onmiddellijk overgegaan tot herinneringen voor de bijdragen
Het "niet commercieel" aspect van de website van Wilchar wordt nagegaan (voor de bestelbon)

.../...

Secretariaat : « De Vrienden van Wilchar » Zavelstraat 47 – 1650 Beersel
  02 506 32 72 of 's avonds 02 378 37 30  - gsm : 0499 588 558

Rekening : 068-2305274-96
@ Email : info@wilchar.be   -  Website : http://www.wilchar.be 

Opdracht en doelstellingen van de Vereniging "Les Amis de Wilchar - De Vrienden Van Wilchar"

Na het overlijden van Wilchar beslist de vereniging haar activiteiten verder te zetten. Zij herinnert eraan dat  
het Wilchar zelf  was die om de oprichting van de vereniging heeft verzocht en dat haar doelstellingen  
werden vastgelegd met zijn  volledige instemming. Deze betreffen enerzijds zijn  werk en anderzijds de  
verspreiding van het gedachtengoed dat hem na aan het hart lag.
Het werk van Wilchar is vandaag verspreid over zijn dochter, Mevrouw Pauwels-de Biolley, en een aantal 
particuliere  en  openbare  collecties.  Onze  Vereniging  stelt  alles  in  het  werk  om  regelmatige  
tentoonstellingen van de werken van Wilchar te stimuleren, in harmonie met zijn militante instelling, die zal  
worden voortgezet. De Vereniging stelt haar dossiers en de beschikbaarheid van haar leden in dienst van  
alle initiatieven die erop gericht zijn het werk van Wilchar beter bekend te maken.
De Vereniging herinnert overigens aan enkele grote ideeën die Wilchar steeds heeft verdedigd :

• Steun aan kunst die ontstaat uit volkse inspiratie en aan kunstenaars uit minder gegoede  
milieus,

• Verzet tegen de grenzen die de economie de kunst oplegt
• Maatschappelijk engagement van kunstenaars. 

Zij  zal binnen de perken van haar middelen alle projecten steunen waarvan zij acht  dat ze met deze  
opdracht overeenstemmen.

mailto:info@wilchar.be
http://www.wilchar.be/


● Diversen : 

- Dhr. Fontaine overhandigt een catalogus 'Affiches Politiques'  van een tentoonstelling die werd 
gehouden in Bergen in maart 1986. Hierin bevindt zich een zeer mooi artikel over Wilchar. De 
catalogus zou nog steeds beschikbaar zijn bij het « Centre de la gravure et de l'image imprimée », 
Rue des Amours 10, 7100  La Louvière

- Een volgende vergadering van de vereniging is gepland tegen midden 2006.

De vergadering wordt gesloten om 21u.
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