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aanwezigen

Er waren 21 leden aanwezig of vertegenwoordigd per volmacht.
Er waren bovendien ook 21 nieuwe kandidaat-leden aanwezig of vertegenwoordigd per volmacht.
Jens Van Lierde was voorzitter van de Algemene Vergadering, Matthias Siau secretaris.

Personen aanwezig: 
Aerts Yves, Blondeel Sabien, Boone Ria, Chong Kevin, D’Haese Pierre, D’Hoe Tim, De Craemer Geert, De Mey Christophe, 
Deconynck Marion, Dehaan Karine, Janssen Nicolas, Kenis Marijn, Lefevere Kevin, Leleu Christof, Lenoor Luc, Moeyaert Bart, 
Piette Claire, Porrez Toon, Schepens Sophie, Schoonbaert Tine, Schouppe Dries, Siau Matthias, Steyaert Ewaut, Travers Lieven, 
Van Acker Jana, Van de Voorde Hendrik, Van den Brande Sabine, Van Der Helst Mannuel, Van Duyse Jo, Van Houtte Tom, 
Van Lierde Jens, Vancoillie Lieselot, Vanoirbeek Sammy, Verhoeven Rina

Gaven hun volmacht voor deze Algemene Vergadering:
Boric Laurence, Causyn Ruben, Collyns Michael, Crispyn Gert, Dhaoust Jonathan, Raes Wim, Vanoutryve Fernand

Aanwezig als waarnemer:
Spreutels Sven (çavaria), Van Speybroeck Emmie (stagiaire Stad Gent)

Ingeschreven maar niet komen opdagen: 
Buyle Filip, Denys Jurgen, Hellinck Bart

goedkeuring vorig verslag

Op pagina 13 (3.1 Resultaten kwijting bestuurders) staat ‘Bestuur van November 2013 – Maart 2013’, dit moet ‘Bestuur van 
November 2013 – Maart 2014‘ zijn.
Na aanpassing van het jaartal, wordt het verslag van de vorige Algemene Vergadering goedgekeurd met 18 stemmen voor.

Jaarverslag 2014

Jana stelt het jaarverslag voor.
Er komt een opmerking uit de leden: er is heel veel belangstelling naar verdraagzaamheid van transgenders, maar er zijn ook 
kwetsbare holebi’s, bv. holebi’s met een beperking. Er wordt gevraagd meer aandacht te hebben voor kwetsbare mensen, 
zodat ook zij een stem hebben, ook al kunnen ze niet spreken.
Jana zegt dat Casa Rosa contact houdt met de Roze Joker en bevestigt dat er deelgroepen zijn die extra aandacht verdienen.
Jens vult aan dat Casa Rosa in 2014 met een kleine groep vrijwilligers en bestuurders heeft ingezet op de hervorming van 
de organisatie, om dan nu stabieler te staan zodat er het komende jaar meer aan deze thema’s kan gewerkt worden.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor.

Jaarrekening 2014

Jens licht de jaarrekening toe en legt uit wat boekhoudkundig verlies betekent.
Er wordt opgemerkt dat er dit jaar plots 60000 euro minder kosten gaan zijn en gevraagd wat Casa Rosa daarmee gaat doen.
Jens vertelt dat er maar een marge is van 20000 euro, want dit jaar heeft Casa Rosa geen 40000 euro inkomsten meer van 
een lening.
De jaarrekening wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor.

Kwijting bestuurders

De kwijtingsbrief vermeldt dat Wouter Houtekamer ontslagnemend is sinds 11-09-2015, dit moet 11-09-2014 zijn.
Er wordt meer informatie gevraagd omtrent de communicatie rond het ontslag van Wouter Houtekamer.
Het ontslagnemende bestuur licht toe dat Wouter sinds vorige Algemene Vergadering deel uitmaakte van de Raad van Bestuur van 
Casa Rosa. Iedereen binnen het bestuur heeft een aantal deeltaken gekregen. Wouter zijn taak was het uitwerken van een nieuw 
logo voor Casa Rosa. Tot in de zomer was er weinig resultaat te merken.
De overige leden van de Raad van Bestuur hebben in de vergadering van 11 september gevraagd aan Wouter om een stap terug 
te zetten omwille van de problemen met samenwerking en het niet uitvoeren van taken. Wouter heeft dat geweigerd, waarop 
de vergadering hem geschorst heeft en hierover gecommuniceerd naar leden en partners. Deze schorsing was niet wettelijk, 
wat dan in een tweede communicatie is rechtgezet. Hierna heeft Wouter dan toch zelf zijn ontslag gegeven.
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Wouter heeft wel veel geholpen met andere taken, zoals zalen klaarzetten, maar in het gesprek met Wouter is de beslissing gekomen 
dat Wouter beter vrijwilliger is dan bestuurder.
Wouter heeft wel nog zijn logo-voorstel ingediend als vrijwilliger, maar heeft daarna dan toch besloten niet meer verder betrokken 
te willen zijn bij Casa Rosa.
Daarna volgde de stemming waarop alle bestuurders werden gekweten.

goedkeuring nieuwe leden aV

Jens verduidelijkt de statuten, waarin staat dat AV-leden die nu niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ontslagen worden.
Jonathan Dhaoust en Michael Collyns zijn kandidaat AV-lid en kandidaat bestuurder, maar konden niet aanwezig zijn. Er wordt een 
stemming gevraagd om deze twee personen toch toe te kunnen laten. Deze stemming wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor.
Daarna volgt de stemming voor de goedkeuring van de nieuwe leden van de Algemene Vergadering.
Iedereen wordt aanvaard met 18 stemmen voor.

goedkeuring nieuwe groepen

HoLeMee
Volgens de statuten moet een nieuwe groep met twee leden aanwezig zijn op de Algemene Vergadering om te kunnen toetreden. 
Er is echter niemand aanwezig.
Sven Spreutels stelt de organisatie voor:
•	 nieuwe holebi- en transgendervereniging in Eeklo
•	 om de twee maanden een activiteit
•	 binnenkort samenwerking met Woestijnvis
•	 vormen de adviesraad voor stad Eeklo op holebi- en transgendervlak
Het is ook belangrijk voor Casa Rosa om in Eeklo een gesprekspartner te hebben.
Er wordt gevraagd een uitzondering te stemmen, zodat HoLeMee kan gestemd worden, zonder dat er twee leden aanwezig zijn. 
Deze uitzondering wordt goedgekeurd met 34 stemmen voor.
Daarna wordt de toetreding van de groep gestemd.
Er zijn 32 stemmen voor en 2 onthoudingen, de groep werd dus aanvaard.

SheSheBar
Een van de aanwezige leden van SheSheBar stelt de groep voor:
•	 jaar geleden opnieuw gestart met nieuwe kernleden
•	 maandelijkse ontmoetingsplaats voor lesbische en biseksuele vrouwen en transgender. Mannen zijn uiteraard ook welkom.
•	 praatavonden, thema-avonden, dansavonden… Bar wordt opengehouden door kernleden of vrijwilligers
•	 een aparte vrouwengroep is nodig omdat vrouwen boven 35 de weg niet vinden in het holebi-aanbod. SheSheBar wil een 

ontmoetingsplaats zijn en een laagdrempelig platform vormen. Mensen die hun weg wel vinden binnen het holebi-aanbod, zijn 
ook van harte welkom

•	 de winst gaat voor het grootste deel naar de werking zelf. Soms gaat een deel van de winst naar een organisatie die zich inzet voor 
integratie van holebi’s of voor vrouwenwerkingen

Bij de stemming zijn er 34 stemmen voor, SheSheBar wordt aanvaard.

Beleidsplan 2015

Het beleidsplan voor 2015 wordt voorgesteld door Matthias en Christof.

Er wordt opgemerkt dat nieuwe mensen liever een onthaalgesprek hebben in een neutrale omgeving, zelfs niet holebigericht.
Matthias verklaart dat er veel mensen binnenlopen in het gebouw met vragen. Die ruimte is beschikbaar om rustig en ongestoord 
die vragen te kunnen beantwoorden.

Er wordt ook meer uitleg gevraagd over het nut van de voorgestelde open workspace.
Hiervoor is de doelstelling nog niet concreet ingevuld. Casa Rosa wil vooral niet overlappen met andere initiatieven. Er moet ook 
een evenwicht gevonden worden tussen het verhuren en het zelf gebruiken van de zaal.

Daarna komt het voorstel vanuit A-Pluss een werkgroep ‘orde en netheid’ op te richten, aangezien de kuisman van Casa Rosa niet 
zo’n kwalitatief werk aflevert als A-Pluss.
Het bestuur geeft toe dat er nog veel dingen moeten gebeuren in het gebouw, maar dat het al beter wordt aangepakt dan anderhalf 
jaar geleden. De kuisman was ziek deze week, waarvoor het bestuur begrip vraagt.
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A-Pluss vraagt ook om meer te communiceren, aangezien er nu bij hen veel tijd verloren gaat doordat ze dingen niet weten.

Christof vertelt nog dat we ook de netwerken van de AV-leden beter kunnen gebruiken.

Tot slot komt nog de vraag waarom er drie doelstellingen geschrapt zijn tov vorig jaar.
Christof verklaart dat deze vervat zitten onder de andere doelstellingen.

Na de vragenronde kan het beleidsplan gestemd worden.
Er komen 41 stemmen voor, dus het plan is goedgekeurd.

Begroting 2015

Sammy stelt de begroting voor.
Er wordt gevraagd waarom çavaria geld leent en geen schenking doet.
Sammy zegt dat çavaria zich ook moet verantwoorden.

Daarna komt de opmerking dat zalenverhuur een voorzichtige inschatting zou zijn, maar wel met 50% is gestegen tov vorig jaar.
Casa Rosa heeft dit al behaald.

Iemand schrikt van de kostprijs van het onderhoud van de lift.
Sammy verklaart dat de lift vaak kapot gaat en de herstelling dan snel gebeurt. Het onderhoudscontract is zo duur, omdat de 
herstelling binnen de 24 uur gebeurt.

Er wordt gevraagd of Casa Rosa al meegedaan heeft met de groepsaankoop van energie bij de provincie.
Het nieuwe bestuur zal dit bekijken.
Daarna wordt de begroting gestemd, er waren 41 stemmen voor. De begroting is goedgekeurd.

aanstelling nieuwe raad van Bestuur

Enkele leden willen het huidige bestuur bedanken. Ook het mapje met de documenten voor de AV getuigt van een heel mooie 
professionele manier van aanpakken.

Jana licht toe waarom ze geen kandidaat meer is:
•	 ze werkt sinds maart 2014 voor çavaria, in juni is haar contract verlengd voor onbepaalde duur
•	 çavaria vraagt aan werknemers om geen vrijwilligersmandaten op te nemen in aangesloten verenigingen, en al zeker geen 

bestuurdersmandaat of voorzitterschap
•	 daarnaast is het ook wel veel om de job te combineren met voorzitter zijn
Jana wordt bedankt voor haar inzet als voorzitster en ontvangt een bos bloemen.
De stembriefjes worden opgehaald en de stemmen geteld.
Alle kandidaten werden aanvaard.


