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Algemene vergadering - 24 maart 2017 – Gent 
 

Verslag 
 

 
1. Ontvangst vanaf 18u30 
 
2. Verwelkoming – 19u 

 
Voorzitter Marc Vergauwen opent en heet iedereen welkom op de eerste Algemene Vergadering 
van Parantee-Psylos vzw.  
Het verloop van de vergadering wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie, zie bijlage 1. 
 
3. Mededeling aanwezigheden en volmachten  

 
Bijlage 2 toont het overzicht van de aanwezige clubvertegenwoordigers, de verontschuldigden en 
de toegewezen volmachten.  
Er zijn 73 van de 122 stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd. Ook twee van de drie 
definitief te aanvaarden clubs zijn aanwezig.  
 
4. Aanduiding van de stemopnemers 

 
Twee personen worden als stemopnemers aangeduid: Jan Cornelis van De Steiger Gent (vanuit de 
voormalige Psylos-clubs) en Rudi Jansen van GSVT (vanuit de voormalige Parantee-clubs).  
 
5. Verslag BAV Parantee van 21/10/2016  

 
Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 21/10/2016 van Parantee vzw wordt 
unaniem goedgekeurd.  
 
6. Verslag BAV Psylos van 21/10/2016  

 
Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 21/10/2016 van Psylos vzw wordt 
unaniem goedgekeurd.  
 
7. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding 

 
7.1.  Schrapping effectieve leden 

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de schrapping van  
- De Kobbe (uittreding); 
- Esperanza Lede (uittreding); 
- Showdown-Brecht (uittreding). 
 

7.2.  Aanvaarding effectieve leden 
Na de korte voorstelling van de vertegenwoordigers van de twee voorlopig aanvaarde clubs 
worden volgende clubs definitief door de Algemene Vergadering aanvaard: 
- Boccia@Pamele; 
- Geelse Korfbalclub. 
Sint-Gerardus Sport is niet aanwezig op deze vergadering en blijft voorlopig aanvaard.  
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Er zijn 75 van de 123 stemgerechtigde clubs van Parantee-Psylos aanwezig of 
vertegenwoordigd, of 61%. 

 
8. Jaarverslag 2016 

 
8.1.  De werkingsverslagen ‘breedtesport & management’ en ‘topsport’ van Parantee vzw 2016 

worden goedgekeurd. 
 

8.2.  Het werkingsverslag van Psylos 2016 wordt goedgekeurd. 
 
9. Financieel overzicht 

 
9.1.  Ex-Parantee vzw 

Jessica De Smet geeft toelichting op basis van de notities van Ronny Kloeck. 
De Algemene Vergadering keurt unaniem het volgende goed: 

a. Jaarrekening Parantee 2016, zie bijlage 3 
b. Balans 2016 
c. Verslag revisor, zie bijlage 4 
d. Kwijting raad van bestuur voormalig Parantee vzw 
e. Bestemming resultaat: +13.221,70 euro. 

Een bedrag van 10.000 euro gaat naar het sociaal passief en het resterend saldo naar 
het overgedragen resultaat. 
 

1.2. Ex-Psylos vzw 
Thomas Botterman geeft toelichting. 
De Algemene Vergadering keurt unaniem het volgende goed: 

a. Jaarrekening Psylos 2016, zie bijlage 5 
b. Balans 2016 
c. Verslag rekeningnazichters, zie bijlage 6a 

& rapport boekhouding, zie bijlage 6b 
d. Kwijting raad van bestuur voormalig Psylos vzw 
e. Bestemming resultaat: -15.130,44 euro gaat naar het overgedragen resultaat.  

 
1.3. Parantee-Psylos vzw 

Jessica geeft toelichting.  
De Algemene Vergadering keurt unaniem het volgende goed: 

a. Begroting 2017 
Jef Boudewijns vraagt waarom de topsportsubsidies niet voor alle sporttakken 
aangewend kunnen worden. Het is een beleidskeuze van de Vlaamse overheid om de 
subsidies te besteden aan een aantal paralympische sporten met grote kans op sterke 
prestaties.   

b. Waarderingsregels 
De waarderingsregels zijn vermeld achteraan bijlage 2 met de jaarrekening van 
Parantee.  

c. Benoeming commissaris-revisor 
De Algemene Vergadering bekrachtigt de beslissing van de AV van Parantee van 
2016: “Overeenkomstig art. 17 paragraaf 5 van de wet betreffende de vereniging 
zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de 
stichtingen heeft de algemene vergadering als commissaris-revisor benoemd voor de 
periode 22/03/2016-22/03/2019 voor het boekjaar 2016-2017-2018: Burg. BVBA 
J.W.B. Bedrijfsrevisoren, Collegebaan 2d bus 3, 9090 Melle  BE 0449.605.260”. 

 
10. Verkiezing raad van bestuur  
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10.1. Bestuurssamenstelling 
Er worden 13 bestuurders verkozen: de voorzitter en 6 bestuurders door de voormalige 
Parantee-clubs en de nieuwe clubs; de ondervoorzitter en 5 bestuurders door de 
voormalige Psylos-clubs en de nieuwe clubs.  
Op de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur wordt geregeld: 
- wie een mandaat van 2 of 4 jaren opneemt, om tot een gefaseerd rooster van aan- en 
aftreden te komen; en 
- wie voor welke bevoegdheden (breedtesport, communicatie, doelgroep, financiën, 
integratie, marketing, medisch-technisch, personeel, topsport) zal zetelen.  
De Algemene Vergadering is akkoord. 
 

10.2. Bestuursverkiezingen 
Voor de verkiezing van bestuurders is een gewone meerderheid van ja-stemmen nodig ten 
opzichte van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde clubs, respectievelijk van ex-
Parantee of van ex-Psylos.  
 

10.2.1. Voorzitter 
Kandidaat Marc Vergauwen stelt zich kort voor. 
Hij wordt verkozen met 47 ja-stemmen op 51. 
 

10.2.2. Ondervoorzitter 
Kandidaat Myriam Bergmans stelt zich kort voor. 
Zij wordt verkozen met 26 ja-stemmen op 26. 
 

10.2.3. 6 bestuurders voormalig Parantee 
Elke aanwezige kandidaat stelt zichzelf voor, Marc leest de motivatie van de 
verontschuldigde kandidaten voor.  
- Ronny Kloeck wordt verkozen met 48 ja-stemmen op 51. 
- Stef Dehantschutter wordt verkozen met 43 ja-stemmen op 51. 
- Wouter Terryn en Ricardo Naeyaert worden verkozen met elk 41 ja-stemmen op 51. 
- Joeri Verellen wordt verkozen met 38 ja-stemmen op 51. 
- Dirk Cossaer wordt verkozen met 29 ja-stemmen op 51. 
Kandidaten Jan Minoodt (17) en Eddy Eeckhoudt (15) worden niet verkozen. 
 

10.2.4. 5 bestuurders voormalig Psylos 
Elke aanwezige kandidaat stelt zichzelf voor, Myriam leest de motivatie van de 
verontschuldigde kandidate voor. 
- Els Coenen, Niek Geuens, Tom Harding, Guido Koevoets en Heleen Van den broeck 
worden elk verkozen met 26 ja-stemmen op 26. 
 

11. Beleidsnota 2017-2020 
 
Op basis van het vernieuwde organogram van Parantee-Psylos vzw stellen de coördinatoren 
van de verschillende teams hun medewerkers en voornaamste actiepunten voor: 
- Joëlle Vekemans, coördinator breedtesportteam;  
- Steven Van Beylen, coördinator topsportteam; 
- Jeroen Bauters, coördinator communicatieteam; 
- Jessica De Smet, coördinator managementteam en algemeen directeur. 

 
12. Datum algemene vergadering 2018 

 
De datum voor de volgende algemene vergadering zal bepaald worden op de eerste raad van 
bestuur.  

 
13. Attenties jubilarisclubs en afscheidnemende bestuurders 
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13.1. Verschillende clubs vieren in 2017 hun jubileumaansluiting bij onze organisatie:  

- 5 jaar: DC Thuis, West-Limburg, De Overwegshotters, Best of Europe Sport 
Organization, Geel Basketbalclub, Krik-Krak, Royal Victory Hockey Club vzw - Victory 
Wanderers, ViGe Hasselt 
- 10 jaar: Be Optimal in Action Sport en Juniorsgroep 
- 15 jaar: Zigzag, PSC Leuven, Judoclub Lokeren – Buitenbeentjes 
- 20 jaar: ViGe Waasland 
- 25 jaar: Kempen 
- 35 jaar: GSVT en KSV Surdac Gent 1921 
- 40 jaar: Dominiek Savio Instituut – GIDOS, ViGe Antwerpen, ViGe Denderclub, ViGe 
Gent, ViGe Mol, ViGe Noordzee en Wapper 
- 45 jaar: Bethanië, Klimop Pas-sage, Asster, Sint-Jozef, Sporting Rekem, Casa Neri, De 
Steiger, Recreatos Grimbergen, De Krekels en Sint-Amandus. 
 
De aanwezige clubs krijgen als dank voor hun (ver)trouw(en) een fles cava aangeboden.  
 

13.2. De afscheidnemende bestuurders ontvangen ook een fles cava als bedanking voor 
hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de respectieve sportfederaties Psylos vzw en 
Parantee vzw: 
- Lieven De Coster 
- Agnes Estenbergh 
- Harry Geyskens 
- Nicolas Lauwers 
- Els Verhoeven 
- Annick Viaene. 

 
14. Receptie – 21u 
Voorzitter Marc sluit de vergadering af en nodigt de aanwezigen uit voor de receptie.  
 
 
Bijlagen 

 B1. PowerPoint presentatie AV 
 B2. Aanwezigheidslijst clubs 
 B3. Jaarrekening Parantee 2016 
 B4. Verslag revisor Parantee 2016 
 B5. Jaarrekening Psylos 2016 
 B6. Verslag rekeningnazichters Psylos 2016 

 
 
Verslaggever: Iris Parisis, administratief medewerker 


