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Aanwezigen of vertegenwoordigd: 19 leden + 9 volmachten
Bijlagen:


Rekeningen 2018 - Begroting 2019



Ledenlijst van de Raad



Details AV

Onthaal
Door de Voorzitter Philippe Welter

Voorstel van agenda
Het voorstel wordt goedgekeurd zonder opmerking.

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerking.

Verslag van activiteiten 2018
Verschillende activiteiten werden in 2018 georganiseerd:


22 en 23 februari, in Université de Mons en Bruaisis (France): Belgische-Franse studiedagen op
namijnen “L’après-mine, de la gestion passée et présente aux perspectives d’avenir”, in
medewerking met CFGI en Société de l’Industrie Minérale (92 deelnemers)



25 mei, in Tractebel-Engie (Brussel) : Gewone Algemene Vergadering 2018 en lezing van Lucien
Halleux (GSR – DEME Group) op thema “Deep Sea Mining” (20 deelnemers)



18 december, in Moulins de Beez (Namen): studiedag “Les pièges de la géologie de l’ingénieur à
Namur” (86 deelnemers).

Bovendien werden verschillende vergaderingen van de Raad georganiseerd (15 februari, 18 april, 6
september, 29 november).

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 7 juni 2019

1

Financiële balans en begroting
De rekeningen 2018 en het ontwerp van begroting 2019 worden door de Penningmeester John Deceuster
voorgesteld. Details zijn in bijlage gegeven. Na enkele commentaren worden de rekeningen 2018 en de
becijfering van uitgaven voor 2019 goedgekeurd.
Nieuwe bedragen zijn voorgesteld voor de bijdrage 2020 om rekening te houden van wijzigingen in AIGItarieven (alleen in-lijn verspreiding van het bulletin).

Bijdrage 2019
Het aantal leden van de BVIGRM berijkt 87 mensen. Vanaf 2016 werden als leden beschouwd alleen maar
de personen die in orde van bijdrage zijn.
De samenstelling van de Raad wordt in bijlage vermeld.

Verkiezing van de nieuwe Leden van de Raad
De nieuwe Voorzitter van BVIGRM voor de 2019-2023 periode zou verkiest worden onder alle leden die
minstens één jaar actief zijn in de raad. Fanny Descamps is kandidaat; ze is verkiest met algemene stemmen
behalve een onthouding (27 stemmen). Philippe Welter is nu Past President.
Zeven posten zijn aan de Raad voor de periode 2019-2023 te voorzien en zeven kandidaten stellen zich
voor. Robert Charlier, Vincent Fiquet, Steve Gruslin, Benoît Pardoen, Frédérique Thewissen, Jean-François
Thimus en Christian Trève zijn met algemene stemmen verkiest (28 stemmen).

Verandering van de BVIGRM-statuten
Om de vereniging meer professioneel te maken is de overgang als vereniging zonder winstoogmerk
overwogen. Deze verandering moet rekening houden van de nieuwe wetgeving en de Raad treft de
nodige voorzieningen. Een Buitengewone Algemene Vergadering zal blijkbaar voor het einde 2019
bijeengeroepen worden.
De leden kunnen een voorstel maken om een nieuwe naam voor de vergadering te vinden.

Komende activiteiten
Verschillende activiteiten zijn gepland:


Geotechnische problemen in verband met verweerd rotsen (oktober 2019)



Informatiedag op beschikbare instrumenten van openbare dienst (begin 2020)



Jubileum in 2020

Bergen, 18 juni 2019

Fanny DESCAMPS, Secretaris BVIGRM
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