
Verslag Werking Raad van bestuur 2020 

 

Ter gelegenheid van de schriftelijke Algemene vergadering juni 2021 

Zoals vorig jaar in 2020 en ter vervanging van de jaarlijkse fysieke Statutaire Jaarvergadering van VJV 
in mei, heeft de raad van bestuur ook dit jaar opnieuw ervoor gekozen om de jaarvergadering als 
gevolg van de huidige Pandemie schriftelijk te organiseren, inclusief de mogelijkheid om schriftelijk 
te stemmen. 

Hieronder volgt het verslag van de werking van de Raad van bestuur in 2020.  

Allereerst wensen we Kristin Spiessens te bedanken voor haar inzet en mooie diensten als 
covoorzitter van de VJV sinds 2016.  Vanaf 1 januari 2020 heeft zij de fakkel overhandigd aan Jacques 
Allard. Ook herdenken wij met warmte  onze trouwe penningmeester Ronald Libin die vorig jaar 
helaas overleden is. Ronald was een steunpilaar voor onze organisatie, hij wordt erg gemist. Het is 
Ivan Vanhove die nu met veel enthousiasme en precisie de boekhouding van onze vereniging in 
goede banen leidt. 

Met de Covid-pandemie en het uitblijven van evenementen fysieke ontmoetingen was 2020 geen 
gemakkelijk jaar. Als journalist, fotograaf of uitgever houden we ervan mensen te mogen te 
ontmoeten. De digitale alternatieven bieden talrijke nieuwe mogelijkheden maar hebben ook zeker 
hun beperkingen. 

Maar in 2020 was er ook plaatst voor innovatie en nieuwe ideeën. We hebben met trots ons nieuwe 
logo geïntroduceerd, “VJV opent deuren” en hebben ons eerste VJV-jaarboek 2020 uitgebracht. Niet 
alleen de hoogtepunten van 2020 kwamen daarin aan bod maar ook een rubriek “leden stellen zich 
voor”. Het belangrijk onze leden elkaar beter leren kennen, wat de samenwerking tussen onze leden 
alleen maar kan bevorderen. 

In 2020 kwam de Raad van bestuur 9 keer bijeen, 3 maak fysiek en 5 maal virtueel. 

In 2020 hebben zich toch nog 18 nieuwe leden aangemeld. Het jaar werd afgesloten met 350 leden, 
een lichte daling van 15 leden vergeleken met het jaar ervoor. 

Daarbij is veel werk verzet door de Erkenningscommissie die borg staat voor het kwaliteitslabel van 
de VJV-perskaart, en we danken hen daar hartelijk voor. Op onze website kun je het verslag van de 
Erkenningscommissie lezen. 

Viering leden 25 jaar lidmaatschap 

Ook dit jaar zijn er leden die al 25 jaar lid zijn van onze vereniging, en die we daarom willen eren. 
Helaas kan dat niet face-to-face, maar we wensen hen met deze proficiat met hun lange carrière! Het 
traditionele geschenk, de VJV-pen, zal hen per post toegestuurd worden. 

De volgende leden zijn dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging: 

Erik Braeken 
Georges De Backer 
Annemarie Jacob 
Dirk Lamaire 
 

In 2024 zullen we leden met 50 jaar dienst kunnen vieren! (ons oudste lid momenteel sloot zich in  
1974 aan, dhr.  Van Broeckhoven ) 

Vooruitblik 2021 



Voor dit jaar opnieuw zal er een focus gelegd worden op de verjonging van onze leden. Wanneer het 
ons toelaat zullen we opnieuw scholen bezoeken om de journalisten van morgen te mogen 
ontmoeten, onze organisatie voor te stellen en ze beter te informeren over de opportuniteiten van 
de huidige journalistieke wereld. 

Tenslotte hopen we op het einde van 2021 opnieuw een gezellige uitstap te mogen organiseren voor 
onze trouwe leden en elkaar opnieuw in levenden lijve te mogen ontmoeten. 

 

Verloop van de stemming 

Graag nodigen we je uit om de bijgevoegde documenten door te nemen. Heb je bedenkingen, 
opmerkingen, ideeën?   Deel ze ons zeker mee uiterlijk 5 juni via het bijgevoegde formulier, zodat we  
er rekening mee kunnen houden in onze werking. Wij reageren uiterlijk 12 juni  op alle commentaren 
- die commentaren kan je online lezen (https://vjv.vlaanderen/statutaire-vergadering-vlaamse-
journalisten-vereniging-procedure/)  Daarna kunnen jullie stemmen via het bijgevoegde formulier. 
De stemming wordt afgesloten op 20 juni 2021. Jullie ontvangen daarna het verslag van deze 
Statutaire vergadering.  

Wil jij ook graag lid worden van de raad van bestuur? Stel dan je kandidatuur! 

We danken jullie van harte voor jullie bijdrage en jullie flexibiliteit om deze schriftelijke versie van de 
jaarvergadering te kunnen laten doorgaan. En we hopen jullie in groten getale te ontmoeten in 
december 2021 in Antwerpen voor een welverdiende en deugddoende winteruitstap.  

Hou het ondertussen gezond, geniet van de vakantie, ook al is het in eigen land, en draag zorg voor 
elkaar en de kwaliteit van het nieuws! 

Jacques Allard 

Ronny Van Cutsem 

Co-Voorzitters Raad van Bestuur 


