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Verslag bij de Algemene Vergadering vzw Logo Kempen 
d.d. 28 maart 2018 

 
1. Verslag van de vorige vergadering 

 
De leden van de Algemene Vergadering hebben op voorhand een exemplaar van het verslag van de 
vorige vergadering d.d. 29 november 2017.  
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.   
 
 

2. Jaarrekening 2017  
 
De jaarrekening 2017 wordt voorgesteld door Greet Bakelants ( diensthoofd financiën Welzijnszorg 
Kempen ). Er is gekozen om te werken met een presentatie om de aanwezigen meer inzicht te geven 
in de verschillende werkingsopbrengsten en werkingskosten. Logo Kempen sluit het werkjaar 2017 af 
met een negatief eindresultaat van – 39.925,59 €. Dit eindresultaat ligt in lijn met de begroting 2017 ( - 
34.000

 
€ & - 58.000 € ) en is conform de afspraken die werden gemaakt met Raad van Bestuur en 

Algemene Vergadering rond de afbouw van de reserve. In 2014 werd door de bestuursorganen beslist 
om de reserve af te bouwen door middelen van investering in extra personeel om de werking van 
Logo Kempen te verstevigen, uit te breiden. Vanaf 2019 is de afbouw van de reserve niet meer langer 
wenselijk ( zie ook verslag AV 29 november 2017 ). Concreet betekent dit dat binnen het team van 
Logo Kempen 1VTE het team zal moeten verlaten.  
 
Logo Kempen heeft voor de jaarrekening 2017 een eerste keer gewerkt met een bedrijfsrevisor. Op de 
Algemene Vergadering november 2016 werd de suggestie gedaan om in de toekomst te werken met 
een bedrijfsrevisor als extra controle orgaan. De revisor leest haar verslag voor aan de Algemene 
Vergadering en alle aanwezigen gaan akkoord met dit verslag.  
 
  

3. Week van de keigezonde Kempen  
 
De coördinator licht de evaluatie toe van de Week van de KEIgezonde Kempen alsook de beslissing 
vanuit team – bestuur om ook in 2019 deze actieweek te herhalen en dit naar dezelfde doelgroep, 
namelijk gezinnen met jonge kinderen. De allereerste actieweek was een echt succes, meer dan 50 
events , workshops en lezingen worden georganiseerd door tal van partners in verschillende 
organisaties en dit verspreid over de ganse regio Kempen. Meer informatie kan u vinden in de 
presentatie.  
 
  

4. Vragen & klachten 2017  Gezondheid & Milieu  door Ruth Lembrechts, Medisch 
Milieukundige Logo Kempen vzw  
Zie presentatie 
 

5. Beweging op verwijzing ( BOV ) door Ellen Baeyens ( BOV Coach – Turnhout ) & Birgit 
Massagé ( stafmedewerker Logo Kempen vzw ) 
Zie presentatie  

 

6. Warme Stad Turnhout door Jente Belmans ( projectmedewerker Warme Stad & 
Stafmedewerker Logo Kempen vzw )  
Zie presentatie  


