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Aanwezigen

19.30 uur Ontvangst

Leden / partners :

Hapje – tapje om 19.30 uur.
Leden en genodigden meren aan.

Lo Clijsters,
William Erven,
Frieda Gijsen, Willy Jans,
Paul Janssen, Marianne Hendrikx,
Jos Nicolaes, Lizy Meuris,
Eric Rutten, Mariet van Kerkom,
Dirk Slaets, Else Wieërs,
Nico Stassen, Mariette Ramsak,
Jean Swagten,
Loek Theelen, Lies Coonen,
Jean Vandeweert, Marleen Peeters,
Dirk Flipkens,
Guy Willems, Lutgart Maasen,

Genodigden / partners :
Reinhilde Bovend’Aerde,
Dirk Dezeure,
Jos Dezeure,
Mathieu Neyens en Mia Janssen,

Spreker :

Notaris Nele Schotsmans
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Terrine van Livar en/of Carpaccio van
Botermakreel gaan de welkomstrede
van de protocolchef vooraf.
(voor de oningewijden onder ons :
Livar betekent “Limburgs Varken”)
20.30 uur AAN TAFEL

Ceremoniemeester Dirk noodt aan
tafel met een tekst van Willem
Vermandere (Willems Testament,
strofe 1 en 2) die vanzelfsprekend
refereert naar het gespreksthema van
vanavond.

In mei legt elk vogeltje een ei !
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“'k Moe geen twintig jaar meer wachten
Kom vooruit 't is geen goe moment
'k Zit nog niet met doodsgedachten
Maar ik maak mijn testament
Gene notaris pennenlikker
Geen gekras op perkament
Juist wat rijmen en wat noten
Op mijn tokkelinstrument
Wat valt er hier zoal te erven
'k Resumeer voor uw gemak
Tafels stoelen, potten en pannen
Een veugelmuit en nen kattebak
Halv'of hele edelstenen
Goud of zilver of diamant
't Valt hier niets van dat te delen
Juist wat stompkes gouden tand
En mijn roerloze immobiliën
Gescheurde muren en gaten in 't dak
Met plezier da'k van u scheide
Vochtig krot van plak en stak
g'Hebt vrij zicht op maan en sterren
Airconditioning zeer doordacht
Muggen spinnen slakken en muizen
Inspiratie dag en nacht
Hier geen sokken vol dukaten
Kluizen vol mer aardse slijk
'k Zal geen roebels achterlaten
Op nen dag da'k hier bezwijk
Dollars marken en florijnen
Zijn al zeer gebenedijd
Maar onbruikbaar bij Sinte Pieter
Voor de rest van d'eeuwigheid.”

De Voorzitter spreekt

Zeebaarsfilet met
beurre blanc en
broccolipuree

en
Eendeborst met
sinasjus en gratin
doen de voorzitter nog even versagen,
maar daarna heft hij onvervaard het
glas op de 60ste verjaardag van Willy !
Proficiat Willy !
Het leven begint op 60 !

(Willem Vermandere)
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Dienstmededelingen

21.15. uur SUCCESSIEPLANNING
Verstandig sterven

Notaris Nele Schotsmans
-01.Nico Stassen heeft zijn kandidatuur
voor een bestuursfunctie in Gent
hernieuwd.
-02.Agenda van de zomeruitstap naar
Trier.
-03.Poëzieproject “DE MAAS”
Het ANV nodigt een 5-tal vereniging
uit dit project samen te realiseren in
beide Limburgen.
Overleg op 27 juli.
Objectief ontvangst gedichten is april
2021.
Samenwerking met de PXL is een
optie.
-04. Op 20 mei is in Aldebiezen een
nieuwe ring geboren en officieel
geïnstalleerd : de nu al ondernemende
en levenslustige peuter heet “Brigand”.
-05.Dag van de vriendschap gaat op 5
oktober door in de provincie Antwerpen
06. De 3 Limburgse ringen zullen een
mogelijke Limburgse
kandidatuurstelling voor de erepenning
2020 overleggen.

“Niets is zeker, behalve de dood en de
belastingen.”
(Benjamin Franklin)
Binnen het korte tijdsbestek belicht
Notaris Schotsman de fiscale en
familiale aspecten van een
successieplanning.
-Hoe duur is erven -Erfbelasting .
-Vrijstellingen
-Erven van familie :
-erven van ouders ?
-erven van grootouders ?
-Huwelijkscontract
-Samenstelling van nalatenschappen
-eigen vermogen
-gemeenschappelijk vermogen
-Keuzebeding
-De gezinswoning.
-Ongehuwd samenwonen
-Wettelijke reserve & beschikbaar deel
-Duo-legaat
-Schenkingen en indexering daarvan
De notaris stelt in bijlage haar powerpoint presentatie ter beschikking voor
meer gedetailleerde inlichtingen, die je
ook kan vinden op NOTARIS.BE
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23.15.uur EPILOOG

De voorzitter dankt Nele Schotsmans
voor haar boeiend betoog.
waarna het hele gezelschap nog even
nageniet van Willy’s vervlogen eerste
60 jaren.

Wij danken alle gasten voor hun
aangename aanwezigheid en hopen
hen terug te zien op een van onze
volgende samenkomsten.
Tot ziens.
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PROGRAMMA 2019
15 januari

Nieuwjaarsreceptie

19 februari

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel I”

07 maart

Krokusuitstap : Corda Campus Hasselt + Mijnmuseum Beringen

16 april

Sylvain Sleypen in tweespraak met Ger Essers
“De verbinding van de beide Limburgen”

21 mei

Notaris Nele Schotsmans : “Het nieuwe erfrecht “

18 juni

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel II”

10-11 augustus

Zomeruitstap naar Trier

17 september

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel III”

15 oktober

Verkiezingen & Besloten vergadering : Nico en Guy :
“Digitalisering van de Marnixring.”

19 november

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel IV”

13 december

Kerstfeest Brigand

21 januari 2020

nieuwjaarsreceptie
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DINSDAG 18 JUNI 2019

KASTEEL WURFELD
19.30 uur

DR. JAN VAES

GESCHIEDENIS
VAN DE
NEDERLANDEN
DEEL 2/4
Leden moeten afgemeld, partners en gasten moeten gemeld worden bij
DIRK SLAETS

+32. 89. 56 60 31
+32. 495. 26 60 31
dirk.slaets@telenet.be
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