Vincent de Paul Belgium

Sint-Vincentiusvereniging, Nationale Raad van België VZW
__________________________________________________________________________________________

Brussel, 15 januari 2020
Beste Voorzit.s.ter,
Eerst en vooral, onze beste wensen voor het nieuwe jaar! En jawel, … het is alweer tijd om
jullie jaarverslag 2020 op te stellen. Een jaar om snel te vergeten, desalniettemin met mooie
verwezenlijkingen in elke uithoek van het land. Proficiat!
Het opzet van het jaarverslag is dubbel:
1. Het wil jullie plaatselijke vereniging ertoe aanzetten om zelf haar activiteiten van het
afgelopen jaar onder de loep te nemen en daaruit te leren: Waar kunnen jullie trots op
zijn? Welke punten zijn nog voor verbetering vatbaar?
2. Het stelt ons als Nationale Raad in staat om de centrale informatie over alle plaatselijke
verenigingen en onze landelijke werking te actualiseren.
Volgens onze instructies op de keerzijde vragen we je daarom vriendelijk om voor de
situatie op 31 december 2020:
1. Zorgvuldig in het bijgevoegde verslag de ontbrekende gegevens te willen aanvullen.
2. Aandachtig de bestaande leden- en bestuurslijst te willen nakijken en actualiseren
waar nodig. Vergeet de email-adressen niet!
3. De gegevens ten laatste tegen 15 m aart 2021 terug te sturen per post of email
naar contact@vincentdepaul.be Het geeft ons de tijd de gegevens te verwerken voor
het eigen activiteitenverslag 2020 van de Nationale Raad, en dat voor de Algemene
Vergadering van april 2021 en de nationale pers.
NIEUW :
Dit jaar is het formulier ook online beschikbaar in het Document Center van de website,
onder de rubriek Ledenzone, via onderstaande link:
https://www.vincentdepaul.be/ledenzone/document-center-final
Liever de ledenlijst ontvangen in Excel? Stuur een mailtje naar contact@vincentdepaul.be
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Opgelet:
- Verenigingen die hun verslag niet tijdig terugsturen riskeren dit jaar een schorsing, met als
gevolg dat leden en vrijwilligers dan niet meer gedekt zijn door onze verzekering.
- Ook herinneren wij je eraan dat de ontvangst van het jaarverslag een voorwaarde is om te
kunnen deelnemen aan projectoproepen met financiële steun van de Nationale Raad.
- Je kan desgevallend het verslag insturen onder voorbehoud van goedkeuring door jullie
algemene vergadering. Indien nodig, corrigeren wij de wijzigingen achteraf.
We danken je alvast van harte voor de medewerking en nogmaals bravo voor al het moois
wat jullie hebben gerealiseerd in uitzonderlijke tijden van Covid-19!
Met vriendelijke groeten,

Frederick De Gryse
Algemeen Directeur

Adrien de Vreese
Nationaal Voorzitter

INSTRUCTIES
!
!
!

Gebruik voor de papieren versie een rode balpen en hoofdletters.
Kruis voor de rubriek "Activiteiten" enkel het toepasselijke vakje aan.
Kijk de volledige ledenlijst in bijlage grondig na:
(i) De enige relevante functies zijn: voorzitter, schatbewaarder, secretaris, geestelijke raadgever,
vrijwilliger en lid.
(ii) Soms staat er naast de persoonlijke gegevens een cijfer 1 of 2 vermeld. Dit wil zeggen dat er
briefwisseling teruggekomen is en dat het adres niet juist is. Kijk de adressen grondig na.
(iii) Vul de geboortedatum van elk lid in, zoniet is deze persoon niet gedekt door de verzekering in
geval van een ongeval. Vermeld ook het emailadres.
(iv) Breng de eventuele wijzigingen aan op een afzonderlijke individuele ledenfiche in bijlage.
(v) Maak het verschil tussen leden (die de vergaderingen van de vereniging bijwonen) en de
andere vrijwilligers. Zij genieten van dezelfde dekking als de leden qua verzekeringen.
(vi) Denk eraan het privacy document en intern reglement in bijlage te overhandigen aan
nieuwe leden of vrijwilligers.
(vii) Informeer de Nationale Raad onmiddellijk van elke latere wijziging in de ledenlijst via
contact@vincentdepaul.be

!

Stuur het ingevulde jaarverslag met bijlagen per post of per email terug naar
contact@vincentdepaul.be en dat voor 15 maart 2021. Vergeet niet een kopie te bezorgen aan
uw provinciale voorzitter.
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