
 
 
 
   

 

Verslag buitengewone algemene vergadering fusieorganisatie (later: G-sport Vlaanderen) 25/3/2022 

 

1. Welkom en doorstart AV 

 

• Voorzitter Marc Vergauwen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

• In de inleiding spreekt de voorzitter over een nieuwe mijlpaal, een belangrijke stap die meer 

duidelijkheid moet creëren in het G-sportlandschap. Hij gaat kort in op een aantal onverwachte 

en drastische reacties van het bestuur van de inbrengende organisatie maar wil vooral 

vooruitblikken naar de toekomst en G-sport en de (potentiële) G-sporter centraal stellen.  

 

2. (Mededeling) aanwezigheden en volmachten 

 

Bij aanvang van de buitengewone algemene vergadering zijn 102 leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. In totaal zijn 11 stemmen van de leden van de inbrengende organisatie  (op een 

totaal van 14 leden) aanwezig of vertegenwoordigd. 14 leden is het gevolg van het ontslag van 8 leden 

voorafgaand aan de vergadering.  

 

Het  2/3de quorum wordt gehaald (102 leden op een totaal van 137 leden = 74,5%). 

 

3. Aanduiding van de stemopnemers 

 

Volgende personen worden als stemopnemers aangeduid en goedgekeurd door de algemene 

vergadering (99 stemmen voor, 3 onthoudingen): 

• Freddy Hernou, en 

• Dirk Cossaer 

 

4. Naamswijziging 

 

De nieuwe naam voor de fusieorganisatie G-sport Vlaanderen wordt goedgekeurd met 96 stemmen voor 

en 6 stemmen tegen. 

 

5. Statuten 

 

De algemene vergadering keurt unaniem het voorstel van nieuwe statuten goed met 102 stemmen voor.  

De directeur licht de belangrijkste blokken en wijzigingen aan de leden toe: 

• Naam, huisstijl en kenmerken organisatie 

• Missie en waarden van de organisatie 

• Types leden en ledenstructuur 

• Overgangsperiode met bijzondere bepalingen en onverenigbaarheden op het vlak van bestuur 

• Intern reglement 

• Bestuurlijke bekendmakingen 

 

 

 



 

 

6. Bestuursorgaan 

 

De voorzitter licht de samenstelling van het bestuursorgaan toe zoals afgesproken in het 

verrichtingsvoorstel tijdens de overgangsperiode: 

• 6 bestuurders verkrijgende organisatie (ex Parantee-Psylos) 

• 4 bestuurders inbrengende organisatie (ex G-sport Vlaanderen) 

• 2 onafhankelijke bestuurders (i.e. mogen geen relatie hebben met de operationele werking van 

één van beide voornoemde organisaties)  

 

Kort voor aanvang van deze buitengewone algemene vergadering stelde een lid van de algemene 

vergadering van de inbrengende organisatie zich kandidaat als bestuurder (voor 1 van de 4 posten 

zoals hierboven vermeld). Zoals bepaald in het verrichtingsvoorstel en de nieuw goedgekeurde 

statuten (punt 5) moet de meerderheid van de leden van de inbrengende organisatie akkoord gaan 

met een benoeming van bestuurders. De kandidatuur van Jan Van den Braembussche wordt niet 

aanvaard (11 stemmen tegen, geen onthoudingen of stemmen voor). 

 

De vraag rijst wat er gebeurt wanneer vacante posten niet worden ingevuld. Zolang de situatie 

aanhoudt, kan gezocht en gewacht worden op nieuwe kandidaturen. De andere optie is een 

aanpassing van de statuten waarbij de bepalingen van de overgangsperiode aangepast worden aan de 

nieuwe situatie en waar de posten naar het bredere G-sportlandschap kunnen worden opengesteld.  

 

7. Goedkeuring en informatie ifv beleid 2022 

 

• Het beleid kan steeds worden nagelezen in de documenten van luik 1 en luik 2. Het voorlopige 

organogram van de fusieorganisatie bestaat uit 5 teams, elk verantwoordelijk voor één of 

meerdere strategische doelstellingen.  

• De aanwezigen krijgen een korte uiteenzetting over het beleid van de organisatie 

(communicatie, breedtesport, topsport) via een ingesproken powerpoint-presentatie. Er volgt 

ook een korte introductie van de nieuwe strategische doelstelling rond het kenniscentrum of G-

sportacademie. Mede door de recente onverwachte ontwikkelingen dient hier nog heel wat 

verkennend werk te gebeuren om de definitieve keuzes richting de toekomst vast te leggen.  

• Het jaaractieplan 2022 wordt unaniem goedgekeurd met 102 stemmen voor. 

 

8. Financieel overzicht 

 

• Toelichting bij de begroting 2022 met een negatief resultaat waarbij de ambitie wordt 

uitgesproken om dit negatief resultaat weer om te buigen in 2023.  De algemene vergadering 

keurt unaniem de begroting 2022 goed met 102 stemmen voor.  

• Het voorstel om de samenwerking met kantoor Baker Tilly als revisor verder te zetten voor 3 

jaar (tot einde 31/12/2024) tegen een bezoldiging van € 5000 (jaarlijkse indexering) wordt 

unaniem goedgekeurd. 

 

9. Datum BAV 2022 en AV 2023 

 

Buitengewone algemene vergadering 2022 (27/10/2022) en algemene vergadering 2023 (23/3/2023) 

 



 

10. Slot 

 

De voorzitter eindigt de vergadering met een blik vooruit. Deze avond moet een nieuwe start worden, 

waarbij de stap van vandaag belangrijk is om versnippering in het G-sportlandschap te reduceren. We 

blikken vooruit naar een positief verhaal waarbij de nieuwe organisatie G-sport Vlaanderen een ruime 

opdracht krijgt, zowel in georganiseerde als niet georganiseerde sport, met één doel voor ogen: meer 

mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening de weg naar sport en 

bewegen laten vinden.  

 
Verslaggever: Dieter Vandenbroucke 
 
Bijlagen 

a. Powerpoint-presentatie (met video en audio) 
b. Lijst van effectieve leden en verontschuldigingen 


