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             nr.58 
 

Verslag Algemene Vergadering Vlas – Zoom, dinsdag 15/03/2022 19.00 tot  20.00u   
 
Ingevolge de Corona-crisis konden de leden van de Algemene Vergadering niet fysiek bijeenkomen en werd de 
vergadering via Zoom georganiseerd. 
 

1. Aanwezigen en volmachten 
aanwezig met stemrecht 

De Permentier Linda 
Hostyn Wilfried  
Huyghe Patrick 
Van Alsenoy Guido (voorzitter) + volmacht van Jan Lenaerts 
Stevens Johan  
Poot Dominique  
Vandewalle Daniël  
Theunissen Jean  
Driesen Jozef  
Uvyn Bram  

verontschuldigd:  
Lemaire Margot  
Lenaerts Jan  
Goedertier Marc  

 afwezig:   
  De Ridder Jean  
  Van der Veken Johan 
  Gruwez Remi 
  Luc Beekaert 
  Erik De Vroede  

 
  aanwezig zonder stemrecht:  secretariaat: 

 Dezeure Nicolas (directeur) 
 Comeyne Hein (coördinator)  
 Viaene Jason (administrator) 
 Van Mol Robbe (stagiair) 

  
Sportiv:  

  Etienne Pyfferoen 
 

 Sportiv verontschuldigd:  
Vlaminckx Luc  
Stephane Vandermeeren 
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2. Aanwezigen en volmachten.  
Aantal aanwezigen in Zoom: 15 
aanwezige stemgerechtigden op Zoom = 10 
volmachten =  Jan Lenaerts aan Guido Van Alsenoy 
 => aanwezige stemmen = 11 (is meer dan de helft) 
totaal stemgerechtigden AV Vlas = 18 
 
3. Woordje van de  Voorzitter  

AV is een verplichting voor de VZW-wetgeving maar ook een mogelijkheid om gedachten uit te 
wisselen. Vlas is sterker samen, de inbreng van iedereen is zeer belangrijk.  samen Vlas 
opbouwen. Guido dankt secretariaat om in moeilijke coronatijd goed te opereren. 

 
4. Verslag werking 2021  

 
Nicolas stelt de werking van 2021 voor adhv een Powerpoint-presentatie. Nicolas licht tevens toe dat er 
aan het beleidsplan 21-24 slechts kleine aanpassingen zijn aan planning in functie van toegekende 
projectsubsidies (corona). Het jaarverslag 2021 was vooraf bezorgd aan alle leden en wordt aldus 
goedgekeurd door de vergadering.  
 
 

5. Financieel verslag 2021  
 

Jason licht de jaarrekening 2021 toe inclusief de vergelijking met de begroting 2021.  
De begroting 2022 is gebaseerd op onze vierjaarlijkse begroting in het beleidsplan ‘21-’24 en slechts 
licht gewijzigd. 
o De jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd. 
o Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur: de vergadering is akkoord met de kwijting aan de 

leden van het bestuursorgaan en de rekeningnazichters. 
o Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht voor het boekjaar 2022 

Rekeningnazichters Jozef Driesen (Vlaamse katapultbond) en Mark Snauwaert (Belgische 
Touwtrekbond afdeling Vlaanderen) 
 

6. Toelichting stavaza statutenwijziging 
 
De statutenwijziging bevindt zich in een finale fase. Bedoeling is om te landen medio juni 2022 met 
een Buitengewone Algemene Vergadering. Conclusies van de uitgebreide bespreking: 
 

• Zo eenvoudig mogelijk houden op het vlak van vertegenwoordiging en stemrecht 
• AV: zoveel mogelijk disciplines maar niet allemaal stemrecht (beslissing AV) 
• Minimaal aantal sporters bepalen voor het verkrijgen van een stem ? Zo ja, hoeveel ? 

Percentage een mogelijkheid ? 
• Systeem toegetreden en effectieve leden gebruiken als klassificatie 
• Bedoeling was om losse sporten de mogelijkheid te bieden een rol te spelen, niet 

automatisch 
• Criteria beslissing stemrecht AV in reglement, niet in statuten 
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Het secretariaat stuurt de voorlopige tekst door met eventueel verschillende opties voor zover er nog moet 
worden beslist. Het Dagelijks bestuur vraagt vervolgens een stemming onder de leden.  
 
 

7. Varia: 
 

Bram: Wil website knbbw-database uitbreiden met individuele login en koppelen aan ILA-
database.  Denkt aan een tweezijdige werking, maar een eenzijdige werking van het secretariaat naar 
hun website toe is ook al goed: moet duidelijk zijn dat ILA het officieel systeem is/blijft.  

 
 Secretariaat: Meeting opzetten en mogelijkheden bekijken. 
 

Guido bedankt de de aanwezigen en wenst nog succes aan SMB-WK  wie kan mag komend 
weekend zeker gaan kijken naar deze mooie sport in Herentals.  
 

 
 
 

• volgende vergaderingen: 
 

plaats datum uur soort 
nog te bepalen Dinsdag 27 september 2022 19.00 Bestuursorgaan 
nog te bepalen Dinsdag 21 juni 2022 19.00 Buitengewone Algemene Vergadering 
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