
Spoedvergadering van het bestuur 

van de Limburgse Esperantovereniging 

22 mei 2008 

 
Plaats en tijd: Cultureel Centrum ‘Het Poorthuis’, Peer, Perebak 3, om 20.00 uur 

Aanwezigen: Henri Schutters, voorzitter; Jan Doumen, secretaris; Rik Leijskens, kassier; 

   Harry Schoofs, bestuurslid. 

Agendapunt: Tweede vergadering van 21.05.2005 ten kantore van Lut Geypens, 

bibliothecaresse van Beringen, betreffende de organisatie van een ‘Talenfestival’, met een 

expositie van boeken en strips in diverse talen, een inleiding over het probleem van de 

veeltaligheid en een paneelgesprek. Dit Talenfestival wordt in september te Beringen gepland 

als een samenwerkingsproject  tussen  

- de VTB en Cultuurraad van Beringen, vertegenwoordigd door Olga Geys,  

- de Bibliotheek van Beringen, vertegenwoordigd door Lut Geypens, 

- en de Limburgse Esperantovereniging, vertegenwoordigd door Jan Doumen. 

Initiatiefnemer: Remy Sproelants, lid van VTB en Cultuur Beringen en van LEV. 

 

Vergadering: 

De voorzitter vraagt Jan Doumen verslag uit te brengen over de vergadering te Beringen. 

Jan Doumen: Aanwezig zijn: Olga Geys, voorzitster VTB en Cultuur Beringen; Lut Geypens, 

bibliothecaresse van Beringen; Jan Doumen, secretaris van LEV en Remy Sproelants, die de 

vergadering leidt. 

 

Lut geeft te kennen dat zij maar een uur tijd heeft voor deze vergadering, die een vrij normaal 

verloop kent. Remy stelt o.a. summier het budget van het project voor, waar niemand een 

probleem mee heeft. Lut merkt terecht op dat de voorgestelde panelleden allen esperantist zijn 

en vraagt ook niet-esperantisten hiervoor te zoeken, opmerking die wordt aanvaard: er zal 

gezocht worden naar dergelijke mensen.  

 

Om 3 u zegt Lut dat haar tijd om is ofschoon de vergadering niet is afgelopen, maar ze blijft 

nog. Dan neemt Olga het woord. Zij richt zich hierbij tot Remy. Vriendelijk zegt zij hem dat 

hij veel te snel gaat met zijn project, te voortvarend is, haar als voorzitster van VTB en 

Cultuur passeert en voor voldongen feiten plaatst. Daarbij heeft hij volgens haar niet het recht 

te spreken namens de VTB en Cultuur. Remy verdedigt zich en onderbreekt haar voortdurend 

zonder de billijkheid van haar opmerkingen te erkennen. Blijkbaar aanvaardt hij als een 

vanzelfsprekendheid dat alle verenigingen hem volgen. Olga laat horen dat zij als voorzitster 

van VTB en Cultuur dat niet accepteert en verlaat samen met Lut samen de vergadering 

zonder dat de agenda afgewerkt is. Dit conflict tussen Remy en zijn voorzitster (2x) duurt 

volgens Remy al sinds maart van dit jaar, en het lijkt er niet op dat het ooit wordt opgelost. 

 

Bespreking: Dan volgt een bespreking onder de bestuursleden over de houding die LEV 

tegenover dit conflict moet aannemen. Het unaniem besluit is dat LEV in geen geval een 

conflict wil met Olga, voorzitster van VTB en Cultuur van de stad Beringen en beslist daarom 

zijn medewerking aan het project op te zeggen. LEV distantieert zich ook van Remy wegens 

zijn voortdurende arrogante houding, ontzegt hem de toegang op de bijeenkomsten van LEV 

en annuleert zijn lidmaatschap. Het bestuur betreurt dat zij deze beslissing moet nemen, die 

wordt ingegeven door de arrogantie waarvan Remy bij herhaling blijk geeft en die alle 

samenwerking met hem heel moeilijk maakt. Ook de ongepaste tussenkomst van Remy 

verleden week donderdag tijdens de lezing van Jan Doumen over “Kie iam situis Trojo…” 

(Waar eens Troje) voor de leden van LEV die alle aanwezigen ergerde, is niet vreemd vreemd 

aan deze beslissing. Wel heeft Remy via een e-mail aan Jan zijn excuses aangeboden en heeft 



deze die aanvaard. Maar anderzijds is men van oordeel dat hij zijn houding iedereen te willen 

dirigeren nooit zal afleggen en dat de maat vol is. 

 

Jan Doumen krijgt de opdracht van deze vergadering een verslag te maken en via e-mail of 

anderszins te sturen naar Remy Sproelants, Olga Geys, Lut Geypens, de Vlaamse 

Esperantobond, An Olijslagers (bestuursld van LEV) en aan de voorzitter en alle leden van 

LEV. 

 

Verslaggever: 

Jan Doumen, 

Secretaris LEV 


