Transitie Ekeren vzw : Algemene vergadering 25 maart 2022
Aanwezig : Erik B (bestuurder), Erik L (bestuurder) , Geertje (bestuurder), Greet en Sus,
Virginie en Raf, Zus
Verontschuldigd : Paulette
1) Jaarverslag 2021 en rekeningen worden overlopen en unaniem goedgekeurd.
Het werkingsjaar was terug wat actiever dan het eerste corona-jaar 2020.
Financieel hebben we een kleine surplus gerealiseerd.
(documenten als bijlage bij dit verslag)
2) Kwijting wordt gegeven aan de bestuurders
3) Programma voor 2022 wordt overlopen

Erik Baelus
Voorzitter Transitie Ekeren vzw

Rekeningen 2021
Inkomsten :

Uitgaven :

Subsidie Plein Pétillant

2472,43 euro

Tooginkomsten Plein Pétillant

1535,00 euro

Inkomsten Tomatenfestival

235,00 euro

Subsidievoorschot Pimpernel

500,00 euro

onkosten Plein Pétillant

3461,69 euro

Onkosten Tomatenfestival

82,00 euro

verzekering Pimpernel

171,44 euro

Onkosten Pimpernel

516,17 euro

Bankkosten

43,60 euro
Totaal:
Winst

Balans : 2020 ten opzichte van 2021
. zichtrekening op 31/12/2020
. in kas : 232,00
. 20 strandstoelen
. 1 dranktoog

959,99 euro

. zichtrekening op 31/12/2021
. in kas : 232,00
. 20 strandstoelen
. 1 dranktoog

1427,52 euro

4742,43 euro

4274,90 euro
467,53 euro

Jaarverslag 2021
2021 was duidelijk opnieuw een meer actief werkjaar dan het vorige jaar 2020 :
Maar eerst bijzonder droevig nieuws : in september is John geheel onverwacht overleden ten
gevolge van een fietsongeval.
Met John verliezen we niet enkel een steunpilaar van onze Transitiegroep maar verliezen we vooral
een goede vriend met een warm en sociaal hart. We gaan hem missen.

Wat hebben we zoal gedaan in 2021 :
. 6 stuurgroep-vergaderingen (waarvan enkele digitaal, maar gelukkig ook enkele in levende lijve)
. de meeste van de gebruikelijke werkdagen in Hof De Beuken zijn kunnen doorgaan
. op de website is een overzichtskaartje Duurzaam Ekeren gemaakt.

. vanaf mei zijn we met Transitie afhaalpunt voor de biologische groentepakketten van bioboer Gijs
van KEMPENGOUD. Elke woensdag verse en gezonde groenten en fruit.

. Plein Pétillant is ondanks het wisselvallige weer van zon en hevige regen en wind succesvol en naar
grote tevredenheid opnieuw doorgegaan met een stevig muziekprogramma als publiekstrekker.
Het publiek was duidelijk blij om na de lange corona-periode opnieuw te kunnen feesten.
Er werd gezongen en gedanst.

. op 5 september hebben we opnieuw met een informatiestand deelgenomen aan de EVARommemarkt en tegelijkertijd bemanden we de toog op een Tomatenevenement van Hugo
D’Hooghe in Brasschaat.
. Net zoals de voorbije jaren vond maandelijks de werkdag plaats in Hof De Beuken.
. en last but not least : het project EETBARE SAMENTUIN HAGELKRUISPARK heeft zijn eerste vorm
gekregen en is ondertussen omgedoopt naar PLUKTUIN PIMPERNEL.

. enkel de Transitie-Cafés zijn er niet geweest in 2021.
Op naar een nog actiever 2022 !

