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Verslag Algemene Vergadering VlaS – Zoom, dinsdag 23/03/2021 19.00 tot  20.00u   
 

Ingevolge de Corona-crisis konden de leden van de Algemene Vergadering niet fysiek bijeenkomen en werd 

de vergadering per Zoom georganiseerd. 

 

1. Aanwezigen en volmachten 

aanwezig met stemrecht. 

1. Beekaert Luc  

2. De Permentier Linda 

3. Driesen Jozef  

4. Goedertier Marc  

5. Hostyn Wilfried  

6. Huyghe Patrick 

7. Lemaire Margot  

8. Lenaerts Jan  

9. Poot Dominique  

10. Stevens Johan  

11. Theunissen Jean  

12. Uvyn Bram  

13. Van Alsenoy Guido (Voorzitter) 

14. Vandewalle Daniël  

verontschuldigd:  

De Vroede Erik 

Gruwez Remi 

Van der Veken Johan 

 afwezig:   

  De Ridder Jean  

  

 aanwezig zonder stemrecht: 

 secretariaat: 

 Dezeure Nicolas (directeur) 

 Comeyne Hein (coördinator)  

 Viaene Jason (administrator) 

 Brent Van de Kerckhof (stagiair) 

 Sportiv: 

Etienne Pyfferoen 

Stephane Vandermeeren 

Vlaminckx Luc  

 

2. Aanwezigen en volmachten.  

Aantal aanwezigen in Zoom: 21 

aanwezige stemgerechtigden op Zoom = 14 

volmachten =  Guido voor Erik De Vroede 

 => aanwezige stemmen = 15 (is meer dan twee derden) 

totaal stemgerechtigden AV VlaS = 18 

 

3. Verslag werking 2020  

Nicolas stelt de werking van 2020 voor adhv een Powerpoint-presentatie. 

 

4. Woordje van de  Voorzitter  

Guido dringt aan om de verlengingen lidmaatschap op club- én bondsniveau zeker op tijd (31 maart) 



door te voeren, extra (nieuwe) leden kunnen later nog altijd makkelijk toegevoegd worden. Corona 

zorgt voor dalend ledenaantal. Net omwille van de huidige coronacrisis is het belangrijk dat we de 

contacten met alle leden onderhouden. Probeer dit te onderhouden. De mate van financiële 

ondersteuning om onze clubs al onze voordelen aan te blijven bieden hangt in belangrijke mate af 

van hoeveel clubs en leden dan ook aangesloten blijven... het is dus héél belangrijk ons ledenaantal 

op peil te blijven houden als we willen dat er op nationaal vlak met onze sporten en onze 

accommodaties nog rekening wordt gehouden.  

 

5. Financieel verslag 2020  

Hein geeft een korte toelichting over het financieel verslag en legt de nieuwe werkwijze van 

bestemde fondsen uit. Invloed van corona op financiën van VlaS: minder IAA, minder leden. 

Verslag van het rekeningnazicht: Luc Vlaminckx: Wij hebben de rekeningen nagekeken, we 

hebben nota genomen dat de voorzieningen nu bestemde fondsen worden en de éénmalige gevolgen 

daarvan. Voor ons is het verslag in orde. 

 

o De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd. 

 

o Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur: iedereen is akkoord met de kwijting aan 

de RvB en aangestelden. 

 

o Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht voor het boekjaar 2021 

Guido: Ik stel voor om dezelfde rekeningnazichters nog een jaar te behouden door de 

huidige moeilijke omstandigheden. Luc en Etienne gaan hiermee akkoord, niemand anders 

heeft bezwaar. 

 

In verband met de sportschutterslicenties (SSL) is er een akkoord rond de bijdrage gevonden. 

 

 

6. Jaarverslag  

Het jaarverslag is opgesteld en goedgekeurd.  

 

7. Toelichting jeugd+  

Hein geeft een korte presentatie over jeugd+. 

 

8. Toelichting aanpassing werking RvB/AV en statutenwijziging 

Guido doet nogmaals een oproep om meer vrouwen en jongeren warm te krijgen om in het bestuur 

van VlaS, onze bonden en clubs te zitten. Ook wil men bij VlaS naar een kleinere, efficiëntere RvB 

en een grotere AV. Guido roept ook op om feedback te geven of ideeën aan te brengen. 

 

9. Vragen 

Vraag van Bram aan het secretariaat voor meer toelichting over de aansluiting van het Vlaams 

Handboog Verbond (VHV). Hein geeft duiding.  

 

Dan dank ik jullie nogmaals voor jullie aanwezigheid en hopelijk tot snel! Hopend op weer een 

sportief jaar! 

 

 

• volgende vergaderingen: 

plaats datum uur soort 

nog te bepalen dinsdag 21 september 2021 19.00 Raad van Bestuur 

Brugge dinsdag 23 november 2021 19.00 Algemene Vergadering 

 


