
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

BAPS VZW – 25.03.2016 

ELEWIJT CENTER, TERVUURSESTEENWEG 564, 1982 ELEWIJT 

 

Het verslag hieronder werd opgemaakt door de vroegere bestuurders en naar het ministerie van 

landbouw gestuurd. De nieuwe Raad van Bestuur keurt dit goed met de volgende reserve: het 

budget 2017 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering met 135 stemmen voor, 19 tegen 

en 1 blanco stem. 

 

Verzonden per mail en aangetekend schrijven      26.03.2016

             

       T.a.v. Mevr. A. De Praeter 

       Departement Landbouw en Veeteelt 

 

Geachte mevrouw, 

 

Betreft: Algemene vergadering BAPS vzw  - 25.03.2016 ( begin 20uur en einde 1uur) 

Op 25.03.2016 ging de Algemene Vergadering van BAPS vzw door. 

Deze vergadering verliep in grote chaos, met scheldpartijen en  zelfs fysieke agressie ten opzichte van 

een lid van de Raad van Bestuur van 80 jaar, nl. de heer Mattens  Jean. Een dokter ( zie attest als 

bijlage) en de politie deden de vaststellingen. Er waren 4 personen aanwezig, die getuige waren van 

de feiten. De bediende van BAPS vzw, mevr. Anoek Janssen, werd geïntimideerd. 

In deze nauwelijks te beheersen omstandigheden werden de eerste 8 punten en de helft van het 9° 

agendapunt op  de dagorde behandeld (als bijlage). 

Alle punten werden verworpen door de Algemene Vergadering met ongeveer 95 stemmen van de 

150 stemgerechtigden. Juiste cijfers kunnen we helaas niet geven omdat de stembrieven in de chaos 

en complete anarchie verloren gingen. 

Werden niet goedgekeurd: 

- Het jaarverslag 2015 (als bijlage) 

- De jaarrekening 2015 (als bijlage) 

- De ontlasting van de bestuurders zonder opgave van reden. 

- De begroting 2016 (als bijlage) 

Voor punt 9 hadden enkel de verkiezingen voor de Nederlandstalige gemeenschap plaats. De heer 

Oben Gerard werd verkozen als bestuurder ter vervanging van Winand Bijnens. 



Voor de Franstalige gemeenschap was het niet meer mogelijk om een geordende verkiezing te 

organiseren. Enkele leden hielden een soort verkiezing onder elkaar in de wandelgangen. Het 

resultaat hiervan is niet gekend. 

Als bijlage laten we u een door 68 leden in de wandelgangen ondertekende aanvraag geworden voor 

een Bijzondere Algemene Vergadering met als agendapunt de afzetting van alle huidige bestuurders. 

BAPS vzw heeft in 2016 384 effectieve leden. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben vandaag 26.03.2016 volgende bestuurders Dr. Samy 

Abdellinch, voorzitter, Mattens Jean, Hoebeke Marc, Deleau Magali volgende maatregelen genomen: 

1. Op 26.03.2016 om 17 uur werden op het BAPS secretariaat, Biesweg 16, 3620 Gellik, de 

sleutels van het secretariaat, de laptop, postzegels (149 nr.1-12 nr.2-32 Eur. zegels, 26 

wereld zegels en 14 aangetekentaks, de farde personeelsadministratie, de bankkaart van 

de secretariaat-kasrekening ( BE04 7353 5561 6031) – ongeldig gemaakt (hoek afgeknipt) 

in ontvangst genomen van Winand Bijnens, die de specifieke taak van secretaris en 

verantwoordelijke registratie van BAPS vzw uitvoerde.  

Deze voorwerpen werden op het bureau van de bediende van het BAPS-secretariaat, 

mevr. Anoek Janssen, gedeponeerd. De sleutels van het BAPS secretariaat werden in de 

grote brievenbus van BAPS vzw aan de hoofdingang van de gemeentelijke academie 

gedeponeerd. De aanwezige bestuurders waren hiervan getuigen. Alle ondertekenende 

bestuurders hebben vastgesteld dat alle goederen van BAPS vzw in de lokalen en de 

archieven van BAPS vzw op het adres Biesweg 16, 3620 Gellik, aanwezig zijn. Winand 

Bijnens kan en mag het BAPS secretariaat niet meer betreden. 

2. De bestuurders hebben de bediende van BAPS vzw, mevr. Janssen Anoek, verlof 

toegekend van dinsdag 29.3.2016 tot en met vrijdag 1 april, als compensatie voor haar 

overuren en om de feiten te laten bezinken en om het Departement L&V desgevallend en 

indien gewenst een inventaris te laten maken. 

3. De bestuurders, Dr. Samy Abdellich, Mattens Jean, Hoebeke Marc, Deleau Magali , 

bieden hun ontslag aan vanaf 26.03.2016 om 17u10 gezien de bedreigingen en de fysieke 

agressie. De noodzakelijke taken kunnen niet meer uitgevoerd worden in de gegeven 

omstandigheden. De vereniging kan in deze situatie onmogelijk beheerd worden. 

4. Dit document kan beschouwd worden als een verslag van de AV van 25.03.2016 

 

Opgemaakt op 26.03.2016 – 17u15 in Gellik 

Dr. Samy Abdellich, voorzitter ( samy.abdellich@gmail.com) 

Mattens Jean, bestuurder 

Hoebeke Marc, bestuurder 

Deleau Magali, bestuurder 

mailto:samy.abdellich@gmail.com

