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Verslag Algemene vergadering Opus III van 05 september 2020
Aanwezig = X

Volmacht = V

Buvens Riet
Ceunenbroucke Kurt
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Massart Bart
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Verberne Ro

V
V
V
X
X
V
V

VandenBossche Johan
Desiron Marc
VanLoon Ingrid
Loos Willy
Thijs Marc
DeDobbelaer Bart
Desmet Marc
VanLandschoot Gaby
Huys Francis
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Agenda:
1. Goedkeuring van de jaarrekening en financieel verslag.
2. Goedkeuring van de begroting 2020.
3. Kwijting van de bestuurders.
Deze agendapunten werden reeds bij de “on line” algemene vergadering van 01 mei 2020
besproken en goedgekeurd.
De voorzitter opent de vergadering en geeft bij de inleiding aan de hand van een PPT
presentatie een overzicht en een aantal verduidelijkingen omtrend de recente nieuwe
realisaties (o.a. nieuwbouw FCS 2, FCS 3 en FCS 4)
De oude tijdslijn van 2016, vertrekkend van het begin van het project in 1998 werd
geupdated met inbegrip van de nieuwe activiteiten tot en met heden.
Vervolgens legt de uittredende penningmeester Marc VandePut, het financieel verslag van
2019-2020 voor. In het resultaat van 2019 is de bijdrage van Jos Rutten voor de opstart van
een melkbedrijf opgenomen. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven want het betekent
ook dat de kastoestand op het einde van 2019 de kosten van het nieuwe werkjaar niet
volledig kan dekken.
Losse bespreekpunten:
a. Melkbedrijf:
De opstart van het melkbedrijf in inmiddels begonnen met als doel inkomsten te
genereren om het functioneren van het project progrssief te autofinancieren. Voor het

bedrijf wordt in Sawai Madhopur (een stad dicht bij het Tijgerreservaat en op 150 km van
Jaipur) een oppervlakte landbouwgrond gehuurd van +/- 1,5 ha.: 1,25 ha voor
voedergewassen en de rest voor stallingen, opslagruimte en een klein administratief
gebouw. Dit zou plaats moeten bieden aan +/- 25 melkkoeien. De aankoopprijs van een
koe is gemiddeld 1000€ en de jaarlijkse opbrengst van 1 koe 1000 € bedragen, waarvan
de kosten dan nog moeten verrekend worden. Het eerste jaar zal de geproduceerde melk
verkocht worden aan een nabij gelegen staatsmelkerij. Dit schept de mogelijkheid om
zich op de plaatselijke markt te positionneren. Start met de melkproductie wordt gepland
voor einde 2020 en we hopen dat het bedrijf volledig operationeel wordt begin 2021
b. FC IV
In april 2020 werd gestart met de afbraak en vervolgens de nieuwbouw van de FC School IV.
Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een gift van 100.000 € door de Nederlandse stichting
“ZIJN”. De gift kwam er na een bezoek aan het project door de Heer J. J. Vissers,
afgevaardigd CEO van die stichting. De totale som van de nieuwbouw wordt geraamd op
140.000 €. Wij zijn nog op zoek naar de resterende som om de school volledig te kunnen
afwerken. Om het gebouw echter vroegtijdig en vóór de volledige afwerking in gebruik te
kunnen nemen, hebben we op korte termijn (vóór april 2021) 10.000€ nodig om het
bruikbaar en kind-veilig te maken.
c. Budgetaanpassingen:
Door de corona epidemie zijn een aantal uitgaven gewijzigd, onder meer wat de lessen
betreft. Initieel werd een software programma aangekocht, maar dit bleek onvoldoende om
aam kinderen te bereiken. Later werden “on-line” lessen via Whatsapp gegeven en
wekelijkse controle door de leraarsmaar dit was niet toereikend voor iedereen en een aantal
leerlingen dreigden nog steeds uit de boot te vallen (geen GSM of Laptop). Nu is men
overgestapt op papieren takenpaketten die door de leerkrachten aan huis worden gebracht
en die de leerlingen 1 x/week terug op school moeten inleveren. Bij problemen kan elke
individuele leerling zich aanmelden op de school voor bijkomende uitleg en begeleinding.
Sinds men deze werkwijze heeft aangenomen kunnen alle leerlingen bereikt worden en
loopt het redelijk goed.
d. Toekomstplannen:
1. F&CS 2: voorlopig moetener nog geen aanpassingen aan de muur bij de open
riool van destijds gebeuren. Mogelijks zal het in de toekomst ook niet geëist
worden. Zo het definitief afgevoerd wordt kunnen we overgaan tot het plaatsen
van ramen in de nu blinde muur.
2. F&CS 4: zoals vermeld nog 40.000€ sponsorgeld te vinden voor de afwerking.
3. ITI : voorlopig thuiswerk en intermittente controle, hetgeen zeer moeilijk is
gezien de vooral praktijk georiënteerde lessen.
4. Opstart van de Melkerij : doelstellingis een aanzet en begin van zelfredzaamheid
van het project door verwerving van lokale inkomsten. .
5. TISSUE - project: (vorig jaar voorgesteld door Indi, de echtgenote van Mahesh,
zoon van ManSingh) voorlopig on hold. Jos Rutten spreekt zich lovend uit over
het project. Nu wachten op het einde van de Corona crisis om te starten met de
realisatie.
6. Samenwerking met de Belgische scholen: School Kasterlee en TIO Pelt. Hier ook
speelt Corona ons parten. De planning is deze samenwerking te hervatten zodra
de Corona dit toelaat (uitwisseling of enkel zending)

Afspraken:
1. Nieuw bestuur:
Het ontslag van de huidige penningmeester Marc VandePut, wordt aanvaard. Ivo spreekt zijn
dank uit voor al het werk dat Marc in al die jaren heeft verricht. Alle aanwezigen treden dit
volmondig bij. Enkele potentiële kandidaten voor deze taak zullen worden gepolst. Pas nadat
een nieuwe penningmeester gevonden wordt zullen de wijzigingen van de samenstelling van
de raad van bestuur gepubliceerd worden in het staatsblad.
Secretariaat:
Marc Desiron zal het secretariaat overnemen van Francis. Marc heeft al een voorstel van
update van de website gemaakt in combinatie met andere sociale communicatie middelen,
type Facebook. Hij stelt eveneens voor te brainstormen over het aantrekken van nieuwe
leden en het reactualiseren en updaten van het project bij onze trouwe leden. Dit zou
kunnen door het geven van een geschenkje zoals een USB Stick met alle recente informatie
over het roject. Ook zouden we alle steunende leden kunnen aangeschrijven worden met
een persoonlijke brief waarin dank betuigd wordt voor hun trouwe steun te samen met een
update van de huidige situatie. Elk bestuurslid zou in de mate van het mogelijke zijn eigen
kennissenkring en achterban kunnen contacteren om het efficiënter en directer te maken.
Aan Bart zal gevraagd worden een volledige lijst van de steunende leden naar al de leden van
het dagelijks bestuur door te mailen, zodat zij kunnen aangeven wie hun achterban is.
Meteen kan moet ook aan alle steunende leden duidelijk gemaakt worden welke de actuele
fiscale voordelen zijn een van gift. (60% aftrekbaar).
2. Verdere acties:
a. Er wordt contact opgenomen met de Koning Boudewijn stichting om vzw Opus III op
de lijst van goede doelen te plaatsen.
b. De aankoop van koeien kan ook gepromaat worden bij serviceclubs, andere
verenigingen of private personen vb in het kader van Kerstmisgeschenken.
c. Voor de warmste week kunnen vrijwilligers gevraagd worden voor bepaalde taken
(vb. versturen brieven of verkoop van USB sticks met informatie over Opus III.)
d. Voor het onderwijzend personneel in de FCS-scholen wordt gedacht aan een Corona
premie van 500 Rps per maand, losstaand van het huidig loon tot het einde van het
schooljaar (april 2021). Dan volgt een nieuwe evaluatie samen met Mansingh en
Sanjay.
3. Afspraak:
Een nieuwe beperkte bijeenkomst van een kerngroep wordt gepland voor 19/09 met indien
nodig een uitgebreidere vergadering op 26/09. Concrete sponsors moeten worden gecontacteerd
voor de geschenkjes te bekostigen.

