15/10/2018

Visuotinis BLB
susirinkimas
2018 gegužės 17 d.

Turinys
• 2017m. finansinė ataskaita
• BLB valdybos veiklos ataskaita
• BLB valdybos ateinančių metų veiklos projektas
• Belgijos - Lietuvos draugija Flandrijoje
• 100mečio iniciatyvos su latviais ir estais
• Kita
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2017 Biudžetas
Veikla

Pajamos

Nario mokestis 2017m.

Išlaidos

100 eur

BeNeLux 2017 žaidynės

1088 eur

1088 eur

Koncertai: Iliuzionistas + Liūdni slibinai

1109 eur

909 eur

BLB filmas

360 eur

360 eur

BLB 70metis

576 eur

2175 eur

Belgiškos rinkliavos

183 eur

ING banko sąskaitos aptarnavimo mokesčiai

174 eur

PLB solidarumo mokestis

150 eur

Kita

15 eur
Viso

3248 eur

5039 eur

BLB valdybos veiklos ataskaita
• Laikotarpis: nuo 2017 birželio iki dabar
• Nuolatinių veiklų apžvalga – skelbtos www.belglietuviai.eu
• Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje
• Kitų nuolatinių iniciatyvų apžvalga
• Renginiai
• Apie pačią valdybą (išvykus Arnoldui Pranckevičiui )
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Nuolatinių veiklų apžvalga 1/4
• Debatų klubas:
• išvykus Arnoldui aktyvumas buvo sumažėjęs, bet nuo naujų metų vėl
atsigavo ir surengė 3 debatus (vasarį, kovą, balandį)

• Choro studija ‘Be lietaus‘:
• Susikūręs 2010m. dainuoja harmonizuotas arba sudžiazuotas lietuvių
dainas; perėjo atranką ir šią vasarą dalyvaus dainų šventėje mišrių chorų
kategorijoje

• Keliautojų klubas:
• Jau 9 metai tradiciškai rengia po 1 žygį per mėnesį (pernai dauguma buvo
pasivaikščiojimų; 2 dviračių žygiai). Svajoja surengti baidarių žygį ...

Nuolatinių veiklų apžvalga 2/4
• Rasos / Joninės:
• 2017m. metais surengė didžiausią iki šiol šventę kurioje dalyvavo apie
150 dalyvių. Šventė vyksta Prancūzijos Belgijos pasienyje Maso (Meuse)
upės slėnyje Laifour miestelyje.
• Rimtai rengiasi šių metų Joninėms (nauja internetinė svetainė ... tššš …)

• Lietuviška kavinė:
• Tradiciškai vyksta kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį, bet reik
pripažinti šiek tiek apmirusi; susirenka nedaug žmonių.
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Nuolatinių veiklų apžvalga 3/4
• Folkloro grupė ‘Rasos‘:
• Susikūrusi 2015m. Kartą per savaitę, penktadieniais, renkasi dainuoti
senąsias lietuvių ir kalendorines dainas

• Parapija:
• Reguliariai kelis kartus per metus organizuoja lietuviškas mišias
• Jau keleri metai vaikai priima pirmąją kumuniją.
• Tarpininkauja kitoms mišioms, kaip antai balandį vykęs ‘ekumeninis 3-jų
Baltijos valstybių 100-mečio paminėjimo renginys‘ sulaukęs apie 100
dalyvių
• Rūpinosi kalėdine prakartėle

Nuolatinių veiklų apžvalga 4/4
• LT big brother - vyksta
• Teisininkų - vyksta
• Krepšinio komanda ‘Green white‘:
• Šį sezoną žaidė Mėgėjų krepšinio lygoje ir ją laimėjo
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Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje
• https://lietcentras.wordpress.com/
• Veikia bendruomenės biblioteka;
• Šeštadieninės pamokėlės mažiesiems (muzikos, šokių, teatro,
dailės, logopedo)
• Vyksta įvairios dirbtuvėlės, spektakliai, renginiai bendruomenei
• Komanda:

Kitų iniciatyvų apžvalga 1/2
• Tautinių šokių ansamblis ‘Lietuvonis‘:
• Susikūrė 2017 rudenį; jame šoka beveik 10 porų
• Vadovė Nijolė Turčinavičienė
• Dalyvaus Dainų šventės šokių dienoje „Saulės rato ritimai“

• Briuselio kiemas ir Mažylių klubas:
• Tėvelių ir mamyčių su 0-4 metų vaikais reguliarūs susitikimai Briuselyje ir
aplink

• Kino klubas
• Išsikėlus iš senų patalpų vis dar vyksta paieška naujų...
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Kitų iniciatyvų apžvalga 2/2
• Kultūros vakarai:
• Laikas nuo laiko Vitalija Povilaityte-Petri ir kitų organizuojami kultūriniai
renginiai, susitikimai su knygų autoriais ir pan.

• Protų kovos su R. Petrausku:
• Beveik 10 komandų renkasi kiekvieną pirmadienį nuo rugsėjo iki gegužės
susirenka pasigrumti intelektu ir minties galia.

• Futbolo klubas:
• Šį sezoną žaidė ‘BXL Euroleage‘ turnyre. Užėmė 19 vietą iš 21.

Renginiai 1/4
• Sporto šventė BeNeLux 2017
• Didžiausiais renginys šeimoms. Dalyvavo apie 300 dalyvių (dvigubai
mažiau nei per paskutines 2016m. žaidynes NATO)
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Renginiai 2/4
• Joninės
• Ir toliau žavi savo turiniu ir prasme. Pritraukė apie 150 dalyvių,
• Sukurta nauja Joninių svetainė prie BLB svetainės
http://jonines.belglietuviai.eu/

Renginiai 3/4
• Atšvęstas BLB 70metis:
• Vieną kartą per 10 metų vykstantis renginys
• Turininga programa dalyvaujant operos solistams Seiliams bei istorikui E.
Aleksandravičiui
• Dalyvavo apie 90 svečių
• Įvairiai vertintas dėl aukštos bilieto kainos 60-80-100 eur
• Visgi nuostolingas -1500 eur

• Stalo teatro spektaklis-misterija „Stebuklingas sodasʺ
• Kalėdinis spektaklis vaikams pritraukęs
• apie 100 mažų ir didelių žiūrovų

• Mokslo metų pradžios šventė (Ambasada)
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Renginiai 4/4
• 2x Lauros Čeponytės organizuoti bėgimai 2018 pradžioje:
• Sausio 13osios 5km arba 9km bėgimas
• bei 100 km. bėgimo estafetė

• Nepriklausomybės dienai skirti renginiai:
• Gausybė institucijų organizuotų renginių prie kurių BLB prisidėjo tik
dalyvavimu, bei info paplatinimu per mūsų komunikacijos kanalus ☺
• BLB aktyviai prisidėjo prie vasario 16d. minėjimo Diufelyje
• Bei kovo 11d. kvietė į teatro ARTI spektaklį vaikams ‘Saulės išvadavimas‘

• Baltijos šalių palapinė ‘Fête de l'Avenue de Tervueren‘
• Organizuotas Latvių bendruomenės iniciatyva dalyvaujant LT, EE, LV

Apie pačią valdybą (po Arnoldo)
• Vis dar esame perdavimo procese:
• Užtruko ING banko sąskaitos perėmimas (vis dar vienintelis Arnoldas turi
priėjimą)

• Formalumai:
• Perregistruotas BLB adresas (iš Flandrijos į Briuselį)
• Norime perregistruoti įstatus (iš flamiškų į prancūziškus)
• Tvarkome ING banko sąskaitos perėmimo reikalus
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Nariai
• BLB nariai:
• Užbaigus banko sąskaitos perėmimo reikalus, ketiname suaktyvinti darbą
su BLB nariais
• Ketiname dalintis informacija apie planuojamus renginius anksčiau nei jie
paskelbiami
• Svarstome apie prioritetinį ‘bilietų‘ įsigijimą (ne nuolaidas)

• Statistikai, šiuo metu:
• BLB FB grupė ‘Belgijos lietuviai‘ turi 3521 narius
• BLB e-grupė turi 229 narius

BLB valdybos veiklos projektas
• Benelux2018 žaidynės – birželio 9-10d. Diufelyje
• Joninės – birželio 23-24d.
• Keliautojų klubo organizuojamas 100km žygis – rugsėjo 15-16d.
• Dviratininkams ir pėstiesiems
• Šeštadienis skirtas dviračiams; turėtume įveikti Lietuvos istorijos etapą
nuo 1918m. iki 1991m. aplankant lietuvišką kryžių Diufelyje, Lioveno
universitetą kur studijavo ne vienas Lietuvis ir vakarieniuauti užmiesty.
• Pėstieji pradės šeštadienį Liovene ir kulniuos iki vakarienės vietos.
Sekmadienį eis toliau nuo 1991 iki dabar užbaigiant žygį ambasadoje

• J. Didžiulio, A. Mamomtovo koncertai – abu nusimato spalį
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BLB valdybos veiklos projektas
• Kitų metų tikslus įgyvendinti mums labai palengvintų jei rastume:
• Renginių organizatorių - žmogų norintį, galintį, turintį laiko ir energijos
rimtai pagelbėti organizuoti koncertus.
• Redaktorių – rengti straipsnius apie įvykusius renginius, iniciatyvas
susijusias BLB; skelbti turinį svetainėje, FB, platinti e-grupėje;

Belgijos - Lietuvos draugija Flandrijoje
• Įsikūrusi Diufelyje prieš 25 metus
• Steigėjai 2 nerealūs flandrai: Francina Baeten
Van den Brande ir René Verbeke
• Kasmet švenčia vasario 16d. su mišiomis ir
priėmimu miestelio gyventojams
• Miestelyje yra pastatyti 2 lietuviški kryžiai
• Nuo 2009 m. remia ir bendradarbiauja su
Zarasų rajono Antazavės vaikų namais
• ... ir ... daro dar ir daugiau gerų darbų ...
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100mečio iniciatyvos su latviais ir estais
• Šiemet kelios iniciatyvos yra derinamos su estų ir latvių
bendruomenėmis Belgijoje
• Kvietėme į 100km bėgimą – deja nė vienas neatsiliepė
• Kartu dalyvavom ‘Fête de l'Avenue de Tervueren‘ organizuota
latvių bendruomenės
• Kviečiame į BeNeLux2018 žaidynes;
logotipą pritaikėm; svetainę anglinam
• Kviesime į mūsų 100km žygį

Kita
• Klausimai?

11

15/10/2018

Dėkojame jums, kad esate su mumis!
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