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Vergaderingsverslag van 29/04/2017 

 
Op 29 April 2017 vergaderde het bestuur van de ASA Bois de Cise om 10.00h in “Salle Daurelly te Ault”,  
op uitnodiging van en voorgezeten door Mme Sylvie Macquet overeenkomstig art 17 uit de statuten. 

Uitnodigingsdatum :  18/04/2017 

Aanwezig: M. Jean-Marie GEOFFROY, M. Bernard KINT, Mme Sylvie MACQUET , M. Karel RIETVELD, ,  
M. Michel WAGON ;Mme Evelyne COLLINET 

Afwezig zonder bericht: Christophe VALLET 

Genodigde aanwezigen: M.  Christophe VANHEREN receveur municipal en Mme Florence LEMOIGNE, 
secrétaire comptable 

 

De presidente Mme Sylvie MACQUET, opent de vergadering om 10.00h  

1-GOEDKEURING VERGADERINGSVERSLAG VAN 10/12/ 2016 

Aanwezigen keuren unaniem het verslag van 11/02/2017 goed. 

Na bespreking is het verslag over de vergadering van 11/02/2017 unaniem  
met 6 van 6 stemmen goedgekeurd. 

2-1 GOEDKEURING VAN JAARREKENING 2016 

Mme Florence LEMOIGNE doet verslag van de jaarrekening over 2016 als opgesteld door M VANHEREN, 
gemeentelijke belastingontvanger. 

Na bespreking wordt de jaarrekening over 2016 unaniem  
met 6 van 6 stemmen goedgekeurd. 

2-2 GOEDKEURING VAN DE ADMINISTRATIEVE REKENNGEN OVER 2016 

De condities over de begrotingsuitvoering .van 2016 werden vervolgens gepresenteerd. De presidente kan niet 
over de administratie stemmen, het is de secretaresse die laat stemmen met opgeheven hand. 

Na bespreking worden de administratieve rekeningen over 2016 unaniem  
met 6 van 6 stemmen goedgekeurd. 

2-3-AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 

Na goedkeuring van de administratieve rekeningen, blijkt er een winst van 4.531,12€ op het functionerings-budget 
te zijn, waarvan wordt voorgesteld die op rekening 002 bij te schrijven zodat een netto resultaat op het 
investeringsbudget van 6.944,09€ ontstaat. 

Na bespreking wordt unaniem besloten de 4.531,12€ op rekening 002 bij te schrijven  
met 6 van 6 stemmen goedgekeurd. 

 

2-4-MODIFICATIEVOORSTEL VOOR BUDGET 2017 

Rekening houdend met de overschotten zoals hiervoor omschreven wordt voorgesteld om: 
 
1) Het functionerings-overschot  van 4.531,12€ te vereffenen middels een voorziening van 3.000,00€ op rekening 
61558 (onroerende activa) en 1.531,12 € op rekening 022 ( onvoorziene uitgaven)  
2) Het investeringsoverschot van 6.244,09€ te vereffenen middels een voorzienings-uitgave van hetzelfde bedrag 
op rekening 2188 (materiele vaste activa) 
 

Na bespreking , wordt unaniem besloten de modificaties door te voeren  
middels 6 van de 6 stemmen. 
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Meneer VANHEREN, informeert de bij het verlaten van de vergadering dat de “taxe Syndicale van Bois de Cise” 
(ASA-Bijdrage) binnenkort wordt verstuurd 
Hij herinnert eraan dat de betaling hiervan kan worden gedaan middels internet op de site van DGFIP . 
www.tipi.budget.gouv.fr 
Wanneer de eigenaren een automatische afschrijving wensen kunnen die zich alsnog zo spoedig mogelijk met hem 
in verbinding stellen bij de TRESORERIE van AULT. 
Mochten zich betalingsproblemen voordoen dan kan Mr. VANHEREN een betalingsregeling voorstellen aan 
diegenen die hem daartoe verzoeken. 
 
Mme Macquet informeert verder dat de voorziene TAKS-verlaging van 5% als voorgesteld in het budget 2017 wordt 
gehaald met een iets hogere reductie, te weten tussen de 5 en 6% door een toegenomen aantal betalers. Door 
diverse bijstellingen was het mogelijk de gebudgetteerde Taxe- syndicale op een grotere basis (aantal terreinen en 
waarde) dan in 2016 aan te passen. 
 

3-BEROEP AANGAANDE HET “TERRAIN DE SPORT” 

Mme Macquet herinnert eraan dat het destijds door de ASA aangekochte “sportterrein” als bebouwbaar, (met de 
bedoeling dit juist niet te bebouwen) en dat het huidige PLU dit heeft gedeclasseerd tot niet bebouwbare natuurlijke 
zone. 
 
De vergadering besluit om te wachten tot de officiële publicatie van de PLU (midden juni) om zich vervolgens uit te 
spreken over vervolg-stappen. 
 

4 PUNT BETREFFENDE “PANORAMA VICTOR HUGO” 

Mw. Macquet geeft aan dat het nieuwe traject voor de “SENTIER LITTORAL” binnenkort officieel wordt. Zij 
herinnert aan de bezwaren die zij heeft ingediend, waarop tot op heden nog geen enkele reactie werd ontvangen. 
Het Tracé van het voetpad voorziet in een volledig verbod binnen een zone van 30-40 meter vanaf de falaises, wat 
teweeg brengt dat de toegang tot het panorama, de trap, de banken “table d’Orientation” Kar/Eg en het Anker 
geinstallerd door de ASA volledig is verboden.  

Over de toekomst van deze genoemde materialen wordt nagedacht.  

De associatie “VIVRE le BOIS de CISE » heeft een voorstel bij de gemeente gedaan om de toegang middels 
“chemin du Grand-Mont” te behouden met een afzetting om niet binnen de genoemde zone te komen. Ons Bureau 
ondersteunt dit voorstel en zal eveneens een brief hierover aan de gemeente sturen. 

5-PUNT AANGAANDE DONATIES 

Mw Macquet geeft aan dat er 16 banken zijn geadopteerd sinds eind 2016 en dat de geinde bijdragen hiervoor van 
€1600,= aan het budget van 2016 en 2017 bijdragen. Een 17e bank wordt binnenkort door een eigenaar 
geadopteerd. 

Als gevolg van de storm, heeft de verdeling van brandhout ( 15 m3 afgeleverd)  € 750,= aan bijdragen opgeleverd. 

Mw Florence Lemoigne  geeft aan dat de gemeente Saint Quintin de la Motte de bijdrage van € 50,= aan de ASA 
hervat, en dat het stadsbestuur heeft ingestemd met het adopteren van een “banc-poetique” De zin die wordt 
aangebracht zal worden gekozen door de leerlingen van de eerste klas van Mw Mariette, Directrice van de school. 

 

 

 

6- PUNT BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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• Renovatie van het verlichte informatiepaneel op de Avenue du Vieux Chene, het werd gereinigd en 
geverfd. Een bruin geverfde metalen box.in de buurt werd door de eigenaar -Post op verzoek van de ASA 
verwijderd.  

• Herplaatsing van de twee nieuwe stratenplannen ( aanpassing van enkele plekken en villa namen) 

• Renovatie van de traptreden op Chemin du Paradis door ASA hulp-werk (de trap zelf werd destijds door de 
gemeente AULT aangelegd) 

• In Orde brengen van de traptreden op Sentier des Rossignols. 

• Plaatsing van een indicatiebord “let op gladde ondergrond” op Sentie des Bruyeres 

• Opschoning van het planten-massif op de kruising van Route des Pins en d’AUlt, en plaatsing van een 
schildering op de achterzijde van het informatiebord (vrijwillig door Sylvie Macquet geverfd) 

• Vernieuwing en opschoning van het terrein nabij het planten-massif bij Placette Saint-Georges o.a. middels 
rode gravel aan de zijkant. 

• Opschoning en vernieuwing van heet planten-massif bij de Entré van Bois. ( Het Michelin-bord word 
gerenoveerd en later teruggeplaatst) 

• Op het sportterrein werd de aangestampte grond van onkruid ontdaan en de Tennistafels gereinigd, de 
grote plantenbakken werden opnieuw geverfd. 

• De weg/afdaling naar zee werd door Vincent, onze ASA-medewerker, gemaaid, waardoor onderhoud aan 
paden en wegen wat moest wijken. ( het zachte klimaat veroorzaakt nieuwe vegetatieve groei) 

De eigenaar van La Renardiere heeft , op enkele keren aandringen door de ASA sinds december  j.l., gesnoeid 
en bomen gekort op de afscheiding die de telefoon en elektriciteitskabels “molesteerden”. 

7- PUNT OVER INTERNET 

Onze site http://asa-boisdecise.planethoster.org; 

Mr. Geoffroy herinnert eraan dat de internetsite functioneert en dat regelmatig nieuwe artikelen worden 
toegevoegd. We blijven echter open voor op en aanmerkingen en/of suggesties door eigenaren. Aangeleverde 
artikelen zijn welkom zoals eveneens Foto’s aangaande Bois de Cise. 

8 DIVERSE VRAGEN 

❖ Het eerstvolgende bezoek door Mr. Valengin is gepland op 23 Juni a.s. vanaf 9.30h. Betreffende dit 
onderwerp geeft mw. Collinet, vice president, aan aandacht te schenken aan de wijze van snoei zodat niet 
overmatig gesnoeid wordt met alle gevolgen van dien. Advies hierover zal bij Dhr Valengin worden 
ingewonnen bij zijn bezoek. 

❖ De schade veroorzaakt door een Wagen van VEOLIA op Placette de la Pierre qui Tourne word binnenkort 
gerepareerd. 

❖ Met een eigenaar  wordt onderhandeld betreffende de opslag van ASA-materieel in zijn garage, De 
toegangsdeur wordt in orde gemaakt. 

❖ Op verzoek van Mw. Collinet, wordt na de algemene vergadering op 30 julli a.s. een 
eenvoudige/gezelligheids piquenique georganiseerd. Verdere informatie hierover wordt nog toegezonden. 

 

De agenda was voltooid en vergadering werd gesloten om 12.30h 

La présidente                                                           Le secrétaire 

Sylvie MACQUET                        Jean-Marie GEOFFROY. 
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