
Beste donateur en sympathisant, 

U hebt enkele weken geleden een uitnodiging ontvangen naar onze jaarlijkse Algemene Vergadering, 
die gepland stond op 26 april.  Ondertussen zijn er omwille van corona heel wat beperkingen van 
kracht.  We zien ons dan ook genoodzaakt de Algemene Vergadering dit jaar anders aan te pakken : 

 het formele deel van de Algemene Vergadering wordt schriftelijk georganiseerd : 
- u krijgt de voorziene informatie langs deze weg (zie hieronder ‘Jaarrekening 2019 en 

budget 2020’, ‘Bestuursmandaten’ en ‘Sociale zetel’), 
- effectieve leden mogen stemmen per brief of mail (zie hieronder ‘Werkwijze om te 

stemmen’), 
- het resultaat van de stemming wordt gepubliceerd in volgend nummer van Ons Krantje 

en op onze website http://www.amie-be.org 

 het informele deel van de Algemene Vergadering zal dit jaar niet doorgaan; de voorziene 
toespraken zullen zonder twijfel ook volgend jaar nog relevant en actueel zijn. 

Het Bestuur : Xavier, Diane, Françoise, Mark, Joke, Christian, Stefaan 

Jaarrekening 2019 en budget 2020 

 
Tabel 1 : jaarrekening 2019, met ontvangsten, uitgaven en transacties, en hun effect op de balans (€) 



 
Tabel 2 : budget 2020, met schattingen van ontvangsten en uitgaven (€) 

 
Tabel 3 : historiek van actuele ontvangsten en uitgaven en van budgetten (€/jaar) 

 
Figuur 1 : historiek van ontvangsten (€/jaar) in projecten 



Korte toelichting : in tabel 3 is te zien dat 2019 met bijna 477000€ aan ingezameld geld een 
uitzonderlijk jaar is geworden; vooral de projecten hebben veel donateurs sterk aangesproken, in 
het bijzonder de projecten van pater Pol Feyen, ‘Broesse scholen’ en ‘Akwaaba Asuadei’ haalden 
uitzonderlijk veel giften op (Figuur 1).  Er werden 915 fiscale attesten uitgereikt. 
We denken die ontvangsten in 2020 grotendeels te kunnen bestendigen. 
Uiteraard hebben we ook in 2019 het kostenniveau maximaal gedrukt : er zijn enerzijds onkosten om 
Ons Krantje en fiscale attesten tot bij u te krijgen, en anderzijds bankkosten bij internationale 
transacties. 

Bestuursmandaten 
De bestuursmandaten van Christian Vandeplas en Xavier Votron lopen ten einde.  We stellen voor 
die mandaten met een jaar te verlengen. 

Sociale zetel 
Het adres van de sociale zetel wordt gewijzigd van Diestseweg 95, 2440 Geel, naar Oevelseweg 14, -
2250 Olen.  Dank je wel Rob, voor de vele jaren dat we hiervoor op jou beroep mochten doen ! En 
ook Joke, dank je wel om over te nemen ! 

Werkwijze om te stemmen 
Enkel effectieve leden kunnen stemmen (effectieve leden hebben bij de uitnodiging enkele weken 
geleden ook een volmachtformulier gekregen; dat is formulier is nu overbodig). 
Volgende vragen liggen voor ter stemming : 

1. keurt u de jaarrekening 2019 goed ?  (ja/nee) 
2. keurt u het budget 2020 goed ?  (ja/nee) 
3. keurt u kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2019 goed ?  (ja/nee) 
4. keurt u de verlenging met één jaar goed van 

de bestuursmandaten van Christian Vandeplas en Xavier Votron (ja/nee) 
Geldig stemmen kan op één van volgende manieren : 

 u bezorgt uw antwoord op de 4 vragen samen met uw naam en adres via brief aan AMIE, 
Diestseweg 95, 2440 Geel 

 u bezorgt uw antwoord op de 4 vragen samen met uw naam en adres via mail aan Françoise 
Cauwe, secretaris : fcauwe@scarlet.be  

Uw stem kan enkel geldig zijn als ze ons ten laatste op 9 mei bereikt. 
We beseffen dat de stemming dit jaar op deze manier niet anoniem verloopt, en hopen daarvoor op 
uw begrip. 


