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Data koepelvergaderingen

– Vlaams Brabant       9 mei 2019

– Antwerpen              15 mei 2019

– West-Vlaanderen   16 mei 2019

– Limburg                    18 juni 2019

– Oost-Vlaanderen    26 juni 2019 



Oorspronkelijke agendapunten 

koepelvergaderingen

1   ELZ oplijsting: wie is waar geëngageerd 

2 Bespreking van de resultaten van de      

kringenbevraging met de daaruit 

vloeiende actiepunten

3   Kringstructuur anno 2020

4. Kringstatuten en convenant anno 2020

5. Wat hebben we nog gemist?



De praktijk wees uit dat we het 

voornamelijk hadden over…..

– Een betere/eerste kennisname van de andere kringbesturen

– elke kring stelde zijn inzet voor de ELZ voor

– uit welke elementen kan de ondersteuning van Axxon naar 

de kringen bestaan?

– werken we effectief samen met andere kringen?

– het belang van de bottom-up invloed op het beleid Axxon

en dit beleid meedelen op een PV

– nieuwe en bestaande leden aanmoedigen om een kring 

aan te duiden via de Axxon website

– discussie omtrent inkomgelden WA/PR leden/niet leden of 

geen leden Axxon

– hoe jonge collegae aanmoedigen om lid te worden?

– hoe communiceren of zichtbaarheid verhogen van 

de kring?

– hoe kunnen we de belasting verlagen en verdelen?



Welke twee topics werden 

ervaren als prioritair?

• Uniformiteit inkomgeld WA/3de PR?

• ?????? 



Huidige situatie

• Niet-leden van de kring betalen

• Axxon-leden soms gratis soms niet

• Enkel toegang voor Axxon leden 

• Indien er wordt betaald dan verschillen de bedragen 

– gratis voor ieder 

– tot €10 voor kringleden 

– tot €35 voor niet kringleden wel Axxon leden

– Tot €50 voor niet kringleden en niet Axxon leden

• Soms grote invloed op de financiële toestand van de 

kring en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk (ELZ)

• Invloed van het aantal leden kring op de prijzenpolitiek

• Invloed van het aantal leden die deelnemen aan de PV

• Invloed van de betaling Kring naar PQK (€40)

• Jonge collegae betalen gemakkelijker per PV



Uniformiteit inkomgeld WA/3de PR

• Wenselijk?

• Vlaams of provinciaal?

• Wat doen we met grensgebeiden?

• Leden kring/Lid Axxon

• Niet leden kring/lid Axxon

• Geen leden Axxon

– Plenair 30 minuten

– Via een SWOT analyse komen tot een resultaat  

KANSEN/BEDREIGINGEN/STERKTES/ZWAKTES 

– Globale consensus (5 min) om te komen tot een 

gentlemen agreement (waarom, voordelen…)
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