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ASA Vergaderingsverslag van 24/11/2018 

Op 24/11/2018 kwam het bestuur van de ASA-Bois de Cise om 17.00h bijeen in de “Salle DAURELLLY  te 
AULT op uitnodiging van de voorzitter Dhr. Jean-Marie GEOFFROY zoals vastgelegd in artikel 17 van de 
statuten. 

Uitnodigingsdatum :  13/11/2018 

Aanwezige leden : Mme Gervaise ANDRÉ, , M. Laurent CHOLET, M. Jean-Marie GEOFFROY, Mme 
Anny-Claire KUMS, M. Karel RIETVELD,  

Verexcuseerde afwezigen : Mme la Maire d'AULT, M. le Maire de SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE, Mme 
Florence LE MOIGNE et le receveur du trésor public M. Marcel LEMOIGNE. 

Afwezig met stem-machtiging :  

M. François MORVAN a donné son pouvoir à Gervaise.ANDRE 
Mme Paulina VAN IRSEL, a donné son pouvoir à KAREL RETVIELD  
Mme Sylvie BONNEMENT a donné son pouvoir à Jean Marie GEOFFROY 

Aftredend: M. Michel WAGON wenste om persoonlijke redenen af te treden. 

De voorzitter, M. Jean-Marie GEOFFROY, verklaart de bijeenkomst geopend om 17h00.  

De Secretaresse voor de vergadering is Mme Gervaise ANDRE 

1. GOEDKEURING VAN HET VERGADERINGSVERSLAG VAN 08/09/2018 

De deelnemers keuren deze goed middels handopsteking 08/09/2018. 

Na overleg werd het vergaderingsverslag van 8-9-2018 unaniem met 8 van de 8 stemmen 
goedgekeurd. 

2. BENOEMING VAN DE VICE PRSIDENT EN DE SECRETAIRIS/ESSE 

Na een tafelronde waarin de voornaamste doelen als genoemd in de statuten van de ASA voor de functie 

van Vise-president en Secrataris/esse zijn uiteengezet werden de volgende kandidaten voorgesteld. 

M Laurent CHOLET au poste de Vice-Président et Mme Gervaise ANDRE au poste de secrétaire  

POSTE DE VICE PRÉSIDENT 

Candidat Pour Contre Blanc 

M. Laurent CHOLET 8 0 0 

M. Laurent CHOLET is unaniem gekozen met 8 van de 8 stemmen als Vice Président van de l'ASA 

POSTE DE SECRÉTAIRE 

Candidat Pour Contre Blanc 

Mme Gervaise ANDRE 8 0 0 

Mme Gervaise ANDRE is unaniem gekozen met 8 van de 8 stemmen als Secretaresse van de l'ASA 
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3. OVEREENKOMST MET DE SOUS PREFECTURE VOOR HET VERSTUREN VAN DOCUMENTEN 

IN GEDEMATERIALISEERDE VORM (LEES DIGITAAL)  

De prefectuur vraagt hierbij de ASA of de communicatie/uitwisseling tussen hen in digitale vorm kan gebeuren. 

Het bestuur besluit, na overlegd te hebben, unaniem om de ASA voorzitter te machtigen om: 

• Om zich in te zetten voor het doorgeven van administratieve en budgettaire akten op controle van 
gelijkheid 

• Voor het kiezen van apparatuur goedgekeurd door het ministerie van binnenlandse zaken 

• Voor het tekenen van een contract of abonnements-overeenkomst tussen de ASA en een operateur 
goedgekeurd door het ministerie van binnenlandse zaken hierbij  te noemen “vertrouwde operator”. 

• Voor het tekenen van een abonnements-overeenkomst tussen de ASA en een serviceprovider voor 
uitgifte van elektronische certificaten. 

• Voor het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst voor het digitaal aanleveren van akten welke zijn 
onderworpen aan controle van wettigheid met de prefectuur van de Somme. 

De autorisatie werd aan de président van de l’ASA met volledige instemming van 8 van de 8 gegeven. 

4. JAARLIJKSE VERGOEDING VAN DE ACCOUNTANT  

Om te voorkomen jaarlijks de vergoeding van onze accountant van € 2000,- te herzien, werd er aan de leden 

voorgesteld om in te stemmen met het jaarlijks voortzetten mits anders wordt besloten. 

Na overleg werd het vernieuwingsvoorstel unaniem met 8 van de 8 stemmen aangenomen. 

5. BUDGET 2019 

Het budget voor 2019 van de l’ASA werd gepresenteerd. Dit werd gebaseerd met het behoud van de taxe syndy-

cale op het niveau van vorig jaar.  

Na bespreking werd het budget 2019, als door de voorzitter gepresenteerd, dat op de volgende wijze 
in balans is: 
section fonctionnement :    18 650 € 
section investissement    …..700€ 
 

unaniem goedgekeurd met 8 van de 8 stemmen. 

6. PANORAMA EN SENTIER DU LITTORAL :  

Hierover werd enkele dagen voor de vergadering een reportage door FR3 uitgezonden. 

De orientatietafel werd door Karel en Vincent met behulp van anderen- die we hiervoor bedanken- in veiligheid 
gesteld. Op dit moment is er verder geen nieuws over de financiering voor herplaatsing. Er moet tevens een 
hekvoorziening worden geplaatst om daarmee te voorkomen dat toegankelijkheid naar gevaarlijke zones kan 
plaatsvinden. 

We wanhopen niet om subsidies hiervoor te vinden, omdat ondanks z’n verdwijning nog altijd bezoekers naar 
“het Panorama” op zoek zijn zoals op alle toeristische brochures wordt aangegeven. 
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7. PROJECTEN VOOR 2019  

De projecten voorzien in 2019 zijn voor het merendeel in 2018 geïnitialiseerd.  
 

• Het voorbeeldterrein (terrain de sport), de uitgekozen boomsnoeier moet met de ASA contact 
opnemen om een uitvoerings-datum af te spreken. 

• De bloemperken 

• Het principe van een evenement type “fete des Cisiens” ergens in juni werd goedgekeurd en 
kan worden uitgebreid met een expositie. 

• Een campagne  voor “schoonmaak van Bois”. Zo’n evenement is altijd heel nuttig maar moet 
worden gepland rond de herfst want deze periode is beter dan het voorjaar omdat dan het afval 
onder de vegetatie wordt verborgen zodra de betere dagen terugkomen. 

8. PROJECT VOOR EEN BULLETIN D'INFORMATION 

Gezien de beperkte beschikbaarheid van het een en het ander wordt de verspreiding van een 
informatiebulletin uitgesteld naar 2019 

9. DIVERSEN: 

BETALING VAN SYNDICALE BIJDRAGE DOOR BUITENLANDERS. Men ondervind betalingsproblemen 
vanwege een verkeerd IBAN nummer. Specifieke informatie zal in 2019 worden gecommuniceerd om dit 
probleem te voorkomen. 

SNOEIEN VAN HEGGEN. Er wordt aan herinnerd dat het nodig is deze snoeiwerkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren met de nodige toestemming. 

ODERHOUD VAN BOIS: De activiteiten van Vincent hervatten in November na vernieuwing van zijn contract 
voorzien van ondertekening. Een onderhoudsprogramma voor Bois wordt uitgewerkt. 

VERKEERSPLAN VOOR BOIS DE CISE:  

In 2018 werd een beoordelingsproject overwogen, de leden van het syndicaat staan klaar om aan deze 
discussie deel te nemen indien dit nog relevant is.  

WEIZIGIN OPHALEN VUIL :  

Er zijn eigenaren die tijdens hun verblijf verrast werden dat de vuilophaaldagen waren veranderd. Er wordt 
overwogen dat de ASA deze informatie doorgeeft hetzij per mail of via de site. Dezelfde overweging geld voor 
de openingstijden van de decheterie. 

De agenda was vervuld en de vergadering werd om 19h40 beëindigd. 

Le Président 
Jean-Marie GEOFFROY. 

 

La secrétaire 
Gervaise ANDRÉ 

 


