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De raad van bestuur van Toegico vzw nodigt u van harte uit op de 
 

Jaarlijkse algemene vergadering 
 

die doorgaat op 
 vrijdag 27 januari 2023 

in het zaaltje (bibliotheek) van “Le Cercle des Voyageurs »  
(Rue des Grands Carmes 18, 1000 Brussel), vlakbij Manneken Pis . 

 
Om iedereen de kans te geven tijdig terug naar huis te keren, starten we al in de namiddag, nl. om 15u. 
 
 
Programma:  
 
- 15u: Algemene Vergadering: 
 

· Financieel bilan 2022 en budget 2023 door Peter  
· Goedkeuring van  de rekeningen en  van  de begroting en kwijting 

aan de bestuurders             
· Overzicht van de activiteiten 2022 door Myriam en Machteld 
· Presentatie activiteiten 2023 (o.a. meerdaagse) door Myriam  
 

- 16u30: Lezing: « Luchtpassagiers – een turbulente Belgische geschiedenis” 
door Cynrik De Decker  
 Ons land speelde een prominente rol in de pioniersjaren van de luchtvaart. Kort na de Eerste 
 Wereldoorlog werd al een vliegtuigmaatschappij opgericht, de geschiedenis van Sabena is op 
 zijn minst turbulent te noemen. Auteur Cynrik De Decker belicht de boeiende beginjaren van 
 deze Belgische trots, een bijdrage aan de historie van luchttransport, passagiers en toerisme.  
 
Drank en sandwichs worden u met plezier aangeboden door het bestuur. 

 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen (mail: myriam_renson@yahoo.com) voor 19 januari aub.  
Als u niet kan komen, graag dan een volmacht geven aan een ander lid van Toegico. Dit kan ook via een 
eenvoudig mailtje. 
 
 
 



17 januari: Tentoonstelling ‘Picasso & Abstraction’ in KMSK Brussel 

In nauwe samenwerking met het Musée national Picasso-Paris, wijden de Ko-
ninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  momenteel een unieke ten-
toonstelling aan Pablo Picasso (1881-1973). De twee instellingen ontcijferen 
een nooit eerder onderzocht thema: voor de allereerste keer wordt Picasso’s re-
latie met de abstracte kunst belicht aan de hand van meer dan honderdveertig 
uitzonderlijke werken.  
  
We bezoeken samen deze tentoonstelling, onder leiding van een deskundige 
gids, op 17 januari, om 11u. 
 

 
Praktische info: 
- afspraak: dinsdag 17 januari om 10u45 aan de ingang van het Museum voor Schone Kunsten  
- deelnameprijs: hier gelden Museumpass of I-com niet;  alle leden betalen dus 16€/per persoon, aan niet-
 leden vragen we 18€/p.  
-  inschrijving: door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening IBAN-nr: BE75-4292-1239-
 5151 BIC: KREDBEBB  van Toegico vzw met vermelding ‘Picasso’ 
 

In het museum La Boverie loopt momenteel de mooie tentoonstelling “Rothschild ver-
zamelaars. Uitzonderlijke mecenassen en schenkers". De tentoonstelling is opgezet in 
samenwerking met het Louvre en neemt de bezoeker mee naar de wereld van de Roth-
schild-familie, en meer in het bijzonder naar de collecties van enkele vrouwen van de 
Franse tak van de familie.  
 
Toegico bezoekt deze tentoonstelling op zondag 19 februari. En mogelijks maken we 
er, voor diegenen die dat wensen, een  daguitstapje van. Hou alvast de datum vrij, in-
dien  interesse. Meer info hierover volgt binnenkort nog. 
 

De Toegico-meerdaagse reis zal dit jaar  doorgaan van maandag 24 april tot donderdag 27 april. De be-
temming van de  reis wordt, zoals gewoonlijk, meegedeeld op de Algemene Vergadering. We kunnen wel 
al verklappen dat het weer een busreis wordt en dat we het niet te ver gaan zoeken. Wil je erbij zijn, hou 
dan zeker al de data vrij en kom naar de Algemene Vergadering om er meer over  te  weten te komen. 
 

Vergeet niet jullie lidgeld te vernieuwen; de bijdrage blijft ongewijzigd en bedraagt dus 15 euro of 20 euro, 
al naargelang men het tijdschrift elektronisch of met de post wenst te ontvangen (resp. 25 of 30 euro per  
koppel). Gelieve het lidgeld te  betalen op rekening nr: BE75-4292-1239-5151 van Toegico vzw met ver-
melding ‘Lidgeld 2023’. 

19 februari: Tentoonstelling ‘Rothschild - Verzamelaarsters’  in La Boverie, Luik 

Meerdaagse van 24 april tot 27 april  

Vernieuwing lidgeld 


