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Goedkeuring verslag  

Verslag goedgekeurd 

Leden 

Op dit ogenblik telt PsyZOH  
Effectieve leden  14 
Toegetreden leden  6 

Aanpassing statuten? 

Elke Safont (secretaris PsyZOH) heeft besloten een stap terug te zetten binnen de raad van 
bestuur. 
Zij licht dit toe voor de aanwezigen. 

De plaats van voorzitter komt hierdoor open te staan. 
Mensen die kandidaat zijn kunnen hiervoor kandideren. 

Omdat het niet voor iedereen even duidelijk was wat deelname aan de raad van bestuur 
precies inhoudt werd hierover eerst meer duidelijkheid gevraagd en kon niet worden 
overgegaan tot een stemming. 

Bijkomend wensen we de raad van bestuur mogelijks meer uit te breiden dan haar huidige 
structuur. 



Mensen die interesse hebben kunnen hun kandidatuur nog indienen. 

Momenteel zijn er 2 mensen die interesse hebben: 

Jimmy Swalens is kandidaat voor voorzitterschap. 

Anja Bertier neemt een kandidatuur in overweging 

 

Aangezien een aanpassing van de statuten noodzakelijk zal zijn willen we eerst in een 
werkvergadering kijken hoe we onze huidige structuur verder willen uitbouwen. 

Een raad van bestuur van 3 personen is weinig om alles te trekken. 

Maar hoe kan het dan anders? 
Hiervoor wordt een vergadering gepland op dinsdag 19/06/2018 van 17.00 tot 21.00 uur. 
Locatie: huisartsenwachtpost te Tienen. 

Het is de bedoeling om met de raad van bestuur en het dagelijks bestuur te overleggen over 
verdere uittekening van onze werking. 

Daarna zal een nieuwe algemene vergadering worden samengeroepen om de aanpassing 
van de statuten definitief te stemmen. 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening wordt voorgesteld door Sarah Moons en werd door de leden unaniem 
goedgekeurd. 

Strategische plan 

Er werd door de leden van de raad van bestuur een strategisch plan uitgewerkt om de 
verdere werking van het volgende werkjaar uit te tekenen. 

Dit plan is een voorontwerp. 

Jimmy Swalens licht toe. 

Dit zal verder bekeken worden tijdens de vergadering in juni. 


