
 

 

 

 

Algemene vergadering - 22 maart 2018 – Berchem 

 

Verslag 

 

1. Ontvangst met broodjes vanaf 18u 

 

2. Verwelkoming om 19u 

Voorzitter Marc Vergauwen opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. 

De algemene vergadering keurt de aanpassing van de agenda goed: 

a) Schrapping van 4 clubs ipv 2; 

b) Aanvaarding van 6 clubs ipv 9; 

c) Ontslag 2 bestuurders voorafgaand aan de verkiezing.. 

De PowerPointpresentatie vind je als bijlage. 

 

3. Mededeling aanwezigheden en volmachten  

• Als bijlage vind je de aanwezigheidslijst met een overzicht van de aanwezige 

clubvertegenwoordigers, de verontschuldigden en de toegewezen volmachten. 

• Er zijn 74 van de 126 stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd; 

dat is 58,73%. Zie bijlage. 

 

4. Aanduiding van de stemopnemers 

Volgende personen worden als stemopnemers aangeduid:  

• Freddy Hernou, en 

• Jef Boudewijns. 

 

5. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24/03/2017  

Er werd aan het vorig jaar doorgestuurde verslag toegevoegd: “De beleidsnota 

2017-2020 en het jaaractieplan 2017 worden unaniem goedgekeurd”.  

Dit verslag van de algemene vergadering dd 24/03/2017 wordt goedgekeurd.  

 

6. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding  

• Schrapping: de algemene vergadering gaat akkoord met de schrapping van de 

volgende clubs 

1. BOE-team 

2. B-sport Mortsel 

3. De Link Mortsel 

4. PSC Leuven 

• Aanvaarding: de volgende zes voorlopig aanvaarde clubs stellen zichzelf kort 

voor en worden vervolgens allen definitief aanvaard door de algemene 

vergadering 

1. 2Gether On Wheels 
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2. De Ploug Elsene 

3. FORZA Para-Cycling 

4. Hippofarm vzw 

5. ’t Vosje 

6. Xtra-Time Antwerpen 

• Het aantal Parantee-Psylosclubs ligt nu op 126, zie punt 3. 

 

7. Goedkeuring ifv beleid 2017-2020 

• Jaarverslag 2017: het jaarverslag wordt goedgekeurd door de algemene 

vergadering.  

• Jaaractieplan 2018: het jaaractieplan wordt goedgekeurd door de algemene 

vergadering.  

• Goed bestuur: korte toelichting, Jessica informeert de algemene vergadering 

over de resultaten van de 1ste evaluatie ikv behalen van een goed percentage op 

de onderdelen transparantie, democratie en interne verantwoording.  

 

8. Financieel overzicht 

• Balans en resultatenrekening 2017. 

De balans en resultatenrekening van 2017 worden goedgekeurd. 

• Jaarrekening 2017. Zie bijlage. 

De jaarrekening van 2017 wordt goedgekeurd.  

• Verslag revisor. Zie bijlage. 

De algemene vergadering neemt kennis van de conclusie van het verslag van de 

revisor.  

• Kwijting raad van bestuur. 

De algemene vergadering gaat akkoord met de kwijting van de raad van 

bestuur.  

• Bestemming resultaat 

Het resultaat van het boekjaar 2017 bedraagt 16.531,64 euro. 

De algemene vergadering gaat akkoord om hiervan 10.000 euro te reserveren 

in het sociaal passief en 6.531,64 euro toe te voegen aan het overgedragen 

resultaat.  

• Goedkeuring begroting 2018. 

De begroting is in evenwicht en wordt goedgekeurd door de algemene 

vergadering. 

• Goedkeuring waarderingsregels. 

De waarderingsregels zijn niet gewijzigd. 

• Benoeming revisor. 

De revisor is reeds aangesteld tem 2019 (boekjaar 2018). 

 

9. Verkiezing 2 nieuwe bestuurders 

• De algemene vergadering keurt het ontslag goed van 2 bestuurders: Els Coenen 

en Tom Harding. 

• Verkiezing 

1. Kandidaat 1 = Franz Hoet – 18 stemmen 

2. Kandidaat 2 = Koen Hufkens – 26 stemmen 

3. Kandidaat 3 = Jan Matthys – 30 stemmen 

4. Kandidaat 4 = Debbie Van Biesen – 50 stemmen 

5. Kandidaat 5 = Marc Wijns – 16 stemmen 
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• De algemene vergadering verkiest Jan Matthys en Debbie Van Biesen als 2 

nieuwe bestuurders. 

 

10. Infosessie “De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!" door 

Emmanuel Steyaert. 

Zie bijlagen: 

1. Syllabus, en 

2. Tool om de inventaris voor je club te maken. 

 

11. Datum algemene vergadering in 2019 

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 22/03/2019 

te Gent. 

 

12. Attenties jubilarissen (aansluitingsjaren bij Psylos, Parantee en Psylos-Parantee) 

• 5 jaar (14): AMP Football Belgium, Boezjeern Eeklo, DansProvAnt, De Bolster 

Kortrijk, G-roove-it/G-dans Inclusie Vlaanderen Gent-Eeklo, G-sport 

Pajottenland, G-sport Tienen, Prit Pittem, Samenspel Izegem, Showdown West-

Vlaanderen, Tafeltennisclub Zele, Team Spirit Antwerpen, Xtra-Time Brugge, 

Zwemclub Geel.  

• 10 jaar (7): Anvasport, MulTTiC, Royal Ghent Swimming Club, Stickies, Tandem 

West, t Klaverblad Duffel, Z.ORG Kortenberg.  

• 15 jaar (4): Andante-Instuif Antwerpen, FriS, Leuven Bears on Wheels, t Lokaal 

Antwerpen. 

• 25 jaar (2): Feniks, IE-Sport. 

• De aanwezige clubs krijgen als dank voor hun trouw een attentie aangeboden. 

 

13. Receptie om 21u30 

De aanwezige clubs worden aangemoedigd om het charter Geestig Gezond 

Sporten te ondertekenen. 

Daarna wordt de vergadering afgesloten en alle aanwezigen worden vriendelijk 

uitgenodigd op de receptie. 

 

Verslaggever: Kelly Neirynck. 

 

Bijlagen: 

a) PowerPoint presentatie tijdens AV 

b) Aanwezigheidslijst effectieve leden 

c) Jaarrekening 2017 

d) Verslag revisor 

e) Syllabus: ‘GDPR op maat van je sportclub’ 

f) Tool: opmaak inventaris ikv GDPR. 

 

 


