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Algemene Vergadering 
çavaria vzw

21 maart 2020
20 juni 2020
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Agenda Algemene Vergadering

• Welkom
• Nieuwe leden-deelgenoten
• Nieuwe verenigingen
• Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
• Aanstelling nieuwe bestuurders
• Financieel verslag 2019 en begroting 2020
• Verkiezing Prijs van het Hart
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Welkom

• Wie is wie?
– Fran Bambust

• Presentator
– Ferenc Ballegeer

• Voorzittter AV
– Ellen Sleeuwaert en Rik Beckers

• Co-voorzitters Raad van Bestuur
– Toelichtingen door teamleden
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Praktisch
• Agenda: zie agendaboekje
• Eerste keer voor ieder van ons; 

graag mildheid en begrip
• Tussenkomst mogelijk via chat en Q&A:

– Vermelden volledige naam + vereniging
– Kort, krachtig, hoffelijk
– Niet herhalen meningen/argumenten

• Doel = alle meningen aan bod, niet alle 
aanwezigen aan bod

• Beeld-policy: geen video-opnames
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Stemmen: via de link (met volmacht = 
2de keer stemmen via link in afzonderlijke e-
mail)

Stemformulieren:
• Rood: zittende leden-deelgenoten
• Blauw: nieuwe leden-deelgenoten van reeds 

aangesloten verenigingen
• Groen: nieuwe leden-deelgenoten van nieuwe 

verenigingen

Er wordt telkens vermeld welke kleuren mogen stemmen.
GroenRood Blauw
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Erratum: aanvullingen

• Kandidaten bestuur: aanvulling 
voor West-Vlaanderen: 
2de afgevaardigde is Elien 
Derynck

• Aanvulling: verslag revisor
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Vorige AV

• Verslag vorige (extra) AV: 

- Online beschikbaar
- Geen opmerkingen ontvangen
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Stemming (1)

• Aanvaarding nieuwe leden-deelgenoten
van reeds aangesloten verenigingen

Stemgerechtigd:
- RODE stemformulieren

Rood
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Nieuwe verenigingen

Agendaboekje pagina 7-9

12



6 nieuwe verenigingen
Voorgesteld in agendaboekje (p.7-9) en vooraf 

goedgekeurd op regionaal overleg of bestuursorgaan

Landelijke verenigingen:
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Stemming (2): nieuwe verenigingen

• Verkozen met gewone 
meerderheid

• Resultaat & stemming nieuwe 
leden-deelgenoten van deze 
verenigingen NA voorstelling 'Prijs 
van het Hart'

Rood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Prijs van het Hart 2019

Jaarlijkse prijs voor de meest 
hartverwarmende activiteit

(origineelste, leukste, liefste, fijnste,… 
activiteit van de aangesloten verenigingen)
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Prijs van het Hart
Vorige winnaars

– 2004: Wereldaidsdag (Casa Rosa)
– 2005: 110 j. holebi’s in de film (Driekant)
– 2006: “TECZA": regenboog tussen Antwerpen en 

Krakau 
– 2007: Wereldrecord Twister (Verkeerd 

Geparkeerd)
– 2008: Stand-up over safe seks (Mixed)
– 2009: Wafelenbak (Ouders holebi Gent)
– 2010: Exil-als-Mamadou
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Prijs van het Hart
– 2011: Fluitconcert tegen homohaat (Het Roze 

Huis-çavaria Antwerpen)
– 2012: Hiv Conference First Aid’s (Leonardo)
– 2013: Startactiviteit (Roze Bink)
– 2014: Regenboogtour (Regenbooghuis Limburg)
– 2015: Roots & Wings (Merhaba)
– 2016: Camp Z (Jongerenverenigingen)
– 2017: Vlaggenactie (Trainbow Belgium)
– 2018: Rode sjaal actie (Regenbooghuis Limburg)
– 2019: dat beslist deze AV!
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Prijs van het Hart - Kandidaat 1
Regenbooghuis Limburg:
kleurrijke IDAHOT Challenge 
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Regenbooghuis Limburg:
kleurrijke IDAHOT Challenge 
Rond IDAHOT hebben we de Limburgse middelbare scholen gemaild om mee 
te doen aan het maken van een kunstzinnige muur rond de thema’s respect, 
verdraagzaamheid, diversiteit. Scholen kregen een lespakket om over deze 
thema’s te praten, met de bedoeling hun gevoelens daarna te schilderen op 
grote panelen. 

24 scholen door de hele provincie deden mee, wat een kunstzinnige muur 
van ruim 80 panelen opleverde, die officieel geopend werd op 17 mei en 3 
maanden lang tentoongesteld is aan het toeristische C-Mine in Genk.

De impact van de actie was groot: veel scholen bereikt, veel mensen, ook 
van buiten de regenbooggemeenschap, bereid gevonden de muur te 
bouwen én de brede samenleving bereikt, doordat de muur 3 maanden op 
drukke plek stond en veel mensen daarom een kijkje hebben genomen bij de 
muur.
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Resultaten stemming
6 nieuwe verenigingen

Landelijke verenigingen:
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Stemming (3)

Aanvaarding nieuwe leden-deelgenoten van 
nieuwe verenigingen

Stemgerechtigd:
– RODE stemformulieren
– BLAUWE stemformulieren

Rood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Aparte bijlagen Pagina 10
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The Belgian Pride: #AllForOne

Regenboogvlaggenactie IDAHOT

Verkiezingen 2019

Vuurwerk: voor een sterk middenveld

Focus op suïcidepreventie

Een inclusieve werkvloer met KLiQ

Transgenderwet aanpassen

Bloeddonatie

ILGA-europe en ILGA-World

Rainbow index

T-day

B Curious

Lou in het ziekenhuis

Nieuwe verenigingen

…



JAARPLAN 

2020
Nieuwe missie!

Met grotere focus op welzijn en 

toevoeging van de doelgroep 

intersekse personen.



Vragen?
Niet vergeten:
- Vermeld steeds je naam en groep (verslag)
- Wees beknopt

Lozano Lafertin
lozano.lafertin@cavaria.be
Coördinator inhoudelijke werking

Het volledig jaarplan 2020 kan je nalezen op www.cavaria.be/av2020

mailto:lozano.lafertin@cavaria.be
http://www.cavaria.be/av2020


Stemming (4)

Goedkeuring jaarverslag 2019

Stemgerechtigd:
– RODE en BLAUWE stemformulieren

Rood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Stemming (4)

Goedkeuring jaarplan 2020

Stemgerechtigd:
– RODE, BLAUWE én GROENE stemformulieren

GroenRood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Prijs van het Hart
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Prijs van het Hart - Kandidaat 2
Regenboogambassadeurs: fietstocht langs 
woonzorg- en dienstencentra
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Prijs van het Hart - Kandidaat 2
Regenboogambassadeurs: fietstocht langs 
woonzorg- en dienstencentra

Tijdens de L-week van Antwerpen en de Ouderenweek van de Vlaamse 
ouderenraad fietsen 15 regenboogambassadeurs naar 10 woonzorgcentra 
en dienstencentra. Door dit initiatief verhoogt de betrokkenheid van onze 

regenboogambassadeurs bij de seniorencentra en tegelijk krijgt de 
bekendheid van onze vereniging in de zorgcentra een stimulans. In elk 

centrum bieden wij ons promotiemateriaal met ons aanbod aan. 

Alle centra worden vooraf verwittigd en in de meeste centra worden wij met 
open armen ontvangen. In het centrum geven we toelichting over de 

‘onzichtbaarheid’ van de LGBT+senioren.  Aan ons initiatief werd 
ruchtbaarheid gegeven in de publicatie van de Vlaamse ouderenraad en in 

een interview op Radio 2, dat de ganse dag werd uitgezonden op die zender 
en op studio Brussel.  Met vele nieuwe ervaringen rijker reden we tevreden 

naar huis. 
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24 jubilerende verenigingen!
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• BiHomLes (2015)
• Gender.aXept (2015)
• Mix (2015)
• OUT of the Blue (2015)
• Spot On (2015)
• UTSOPI (2015)
• WIJ (2015)

5 jaar
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• Cantarelli (2010)
• Gay Business Antwerp (2010)
• Holebi40Plus (2010)
• RoundAbout30 (2010)
• WAVVH (2010)

10 jaar

34



• De Flamingo’s (2005)
• Mikpunt (2005)
• Mixed (2005)
• Toeterniettoe (2005)

15 jaar
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• Dubbelzinnig (2000)

20 jaar
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• Active Company vzw (1995)
• Cel LGBT (abvv-bbtk) (1995)
• Groen LGBT netwerk (1995)
• Het Roze Huis Antwerpen (1995)

25 jaar
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• Homo en Lesbienne Werking Mechelen 
(1985)

35 jaar
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• Holebi-pastores (1980)

40 jaar
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• De Klaproos (1975)

45 jaar
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Bedankt voor jullie inzet!

- De Roze Maks
- De Roze Wapper
- HijZijZo!
- Holebi9100
- Tiszo
- Genderflux
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Agenda Algemene Vergadering
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Aanstelling nieuwe bestuurders

Pagina 12-18
43



Stemming (5): bestuursorgaan

Meer JA dan NEE stemmen GroenRood Blauw
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Categorie a
(regenbooghuizen)

1 Ellen Sleeuwaert A Regenbooghuis Limburg
2 Sammy Vanoirbeek M Regenbooghuis Limburg
3 Nico Janssens M Het Roze Huis-çavaria Antwerpen
4 Inge Wallaert V Het Roze Huis-çavaria Antwerpen
5 Elien Derynck V Regenbooghuis West-Vlaanderen
6 Andries Vienne M Regenbooghuis West-Vlaanderen
7 Bruno Vyncke M Casa Rosa Oost-Vlaanderen
8 Fleur/Karel De 

Baerdemaeker
A Casa Rosa Oost-Vlaanderen

9 Steven Gilis M UniQue Vlaams-Brabant
10 Jennifer Tuttle V UniQue Vlaams-Brabant
11 Emmanuelle Verhaegen A Regionale afdeling Brussel
12 Yasmina El Boubkari V Regionale afdeling Brussel
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Categorie b
(thematische expertise)

1 Rik Beckers M
2 Shari Brouhon V
3 Norah De Groote V
4 Xavier Deruytter M
5 Maggy Doumen V
6 Bart Eeckhout M
7 Tine Jacobs V
8 Leonie Nelissen V
9 Nicolas Terrie M

10 Ward Van Os M
11 Steve Vermaelen M
12 Myriam Van Winghe V

46



Stemming bestuurders

– Stemmen via stemformulier
– Resultaten aan het einde van de AV

GroenRood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Prijs van het Hart
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Prijs van het Hart - Kandidaat 3
Hallemaal Gelijk: eerste Vlaams-Brabantse 
regenboogzebrapad, in Halle
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Prijs van het Hart - Kandidaat 3
Hallemaal Gelijk: eerste Vlaams-Brabantse 
regenboogzebrapad, in Halle

Of je nu lesbisch bent, homo, bi of een transgender persoon: in Halle mag en 
moet iedereen zichzelf kunnen zijn! Om dit te benadrukken, heeft Halle op 

vraag van de LGBT-vereniging Hallemaal Gelijk werk gemaakt van een eerste 
regenboogzebrapad, net voor de winkelwandelstraat van de stad.

Met dit zebrapad verzet Halle zich tegen elke vorm van discriminatie of 
geweld, en komt de stad op voor het welzijn van de LGBT-gemeenschap. Op 

sociale media was er vooraf aardig wat discussie over het nut van zo’n 
zebrapad. Maar nu je niet meer naast de regenboogkleuren kan kijken, is de 
boodschap voor iedereen ook zeer duidelijk: “Voor discriminatie is er in deze 

stad geen plaats!”.
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Agenda Algemene Vergadering
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Financieel verslag 2019

Pagina 19-24 Bijlage
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Financieel Resultaat 2019

- 2.216.673,26 euro kosten  
- 960.079,66 euro (43%) werkingskosten
- 1.256.593,60 euro (57%) personeelskosten 

voor 21,34 VTE 
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Financieel Resultaat 2019

- 2.327.152,19 euro inkomsten
– 1.642.818,11 euro (70,06%) subsidies
– 124.082,00 euro (5,33%) tewerkstellingssubsidies
– 395.565,85 euro (16,99%) eigen inkomsten 
– 148.200 euro (6,37%) bijdragen aan de 

Kostendelende Vereniging
– 16.486,23 euro andere inkomsten
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Financieel Resultaat 2019

Legaat-Delvaux
– Duolegaat: aanvaard door bestuursorgaan; nieuw 

reservefonds
– Begeleiding door gespecialiseerde advocaat
– Bij benadering 233.011,28 euro netto

– Revisor: (overgedragen) negatief resultaat eerst 
verwerken; daarna in fonds
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Resultaat 2019

• Resultaat (verlies) boekjaar 2019 bedraagt             
- 84.285,89 euro 

• Omwille van (kosten en inkomsten uit) 
legaat: ong. verlies van 56.000 euro

• Oorzaken: fouten in de begroting, 
minder eigen inkomsten dan begroot
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Toewijzing resultaat 2019

• Het voorstel van het bestuur aan de 
Algemene Vergadering van çavaria vzw is 
om:

• € 34.867,68 toe te voegen aan het 
bestemd fonds ”sociaal passief”

• € 100.000 toe te voegen aan een nieuw 
bestemd fonds ”legaten”
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Begroting 2020
Kosten 2020
• 2.041.310,38 euro uitgaven

– waarvan 891.748,45 euro (44%) werkingsmiddelen
– en 1.149.561,93 euro (56%) personeelskosten

• De personeelskosten zijn voor 18,75 VTE 
– 3,6 VTE Organisatie
– 3,4 VTE Communicatie
– 2,8 VTE Beweging
– 0,6 VTE Lokaal
– 4,35 VTE Beleid en Inhoud
– 4 VTE Coördinatie
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Inkomsten 2020

• 2.053.698,26 euro inkomsten:
– 1.620.900,26 euro (78,93%) subsidies
– 136.048,00 euro (6,62%) tewerkstellingssubsidies
– 252.000,00 euro (12,27%) eigen inkomsten, 

inbegr. bijdragen aan de Kostendelende
Vereniging

– 12.500,00 euro uit voorziening Internationaal
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Begroting 2020

• We voorzagen op deze manier het jaar 2020 af 
te sluiten met een licht positief resultaat van 
12.387,88 euro.

• Dit was de begroting zoals voorzien in februari 
van dit jaar, MAAR ondertussen 
– enkele kleinere extra subsidies; 
– impact COVID19 
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Advies werkwinkel financiën

• Online meeting 11 juni
• Vraag naar toelichting aan AV m.b.t.: verlies 

2019; bestemming resultaat 2019; subsidies 
2020 (impact Corona)

• ADVIES: positief stemadvies over alle 
voorliggende zaken
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Stemming (6)

• Goedkeuring financieel verslag 2019
( = tegelijk ook kwijting bestuurders)

Stemgerechtigd:
– RODE en BLAUWE stemformulieren

Rood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Stemming (6)

• Goedkeuring toewijzing resultaat 2019:
- 34.867,68 euro naar “sociaal passief”;
- 100.000 euro naar nieuw fonds “legaten”

Stemgerechtigd:
– RODE, BLAUWE en GROENE 

stemformulieren

GroenRood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Stemming (6)

• Goedkeuring begroting 2020

Stemgerechtigd:
– RODE, BLAUWE en GROENE 

stemformulieren

GroenRood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Benoeming Commissaris-Revisor

Pagina 27
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Benoeming Commissaris-Revisor

• Bvba Vyvey en co, bedrijfsrevisoren
• Vergoeding: ong. 1.500 euro / jaar
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Stemming (7)

• Goedkeuring benoeming Commissaris-
Revisor

Stemgerechtigd:
– RODE, BLAUWE en GROENE 

stemformulieren

GroenRood BlauwMeer JA dan NEE stemmen
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Agenda Algemene Vergadering
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Prijs van het Hart
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Prijs van het Hart

1: Kleurrijke IDAHOT Challenge
2: Sensibiliserende fietstocht
3: 1ste regenboogzebrapad in Halle

Stem voor 1 van de 3 kandidaten
(volmachten tellen niet mee; 

stemming via Zoom poll) 

GroenRood Blauw
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Bijna klaar…

• Evaluatie AV: digitaal formulier volgt
• Wat staat er nog op de agenda in 2020?
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Kalender 2020
• 19 september: B Curious (online)
• 28 november: T-Day (Brussel)

Tips en info op maat van onze beweging:
www.cavaria.be/corona

Meest recente versie kalender: 
www.cavaria.be/kalender
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Bedankt aan de bestuurders die 
afscheid nemen…

• Jo Fobelets
• Kenny Van Gysel
• Django Delvano
• Patricia Van Audenrode
• Bo Standaert
• Rachael Moore
• Inge Hendrickx
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Bedankt aan de voorzitters…

• Ferenc Ballegeer: 
voorzitter plenaire vergadering AV

• Ellen Sleeuwaert & Rik Beckers: 
co-voorzitters Raad van Bestuur

én aan alle andere medewerkers en 
aanwezigen vandaag! 
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Ook bedankt aan…

alle vrijwilligers en 
personeelsleden 
die zich inzetten 
voor de LGBTI+-
gemeenschap!
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Tot de volgende keer!
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