
 

 

Verslag algemene vergadering Parantee-Psylos 7/5/2020 

 

1. Situatie en schriftelijke procedure 

 

• Het bestuur van Parantee-Psylos besliste tot organisatie van de algemene vergadering via 

schriftelijke procedure met datum 7/5/2020.  

• De leden werden naar gewoonte geïnformeerd via een PowerPointpresentatie (bijlage) en 

eerder verstuurde bijlagen. Stemmen kon via een online formulier. De leden hadden de 

mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Er werden geen vragen geformuleerd / 

ontvangen. 

• Voorzitter Marc Vergauwen sprak alle leden toe met een videoboodschap en directeur Jessica 

De Smet gaf in haar videoboodschap meer toelichting bij het praktisch verloop van de 

procedure.  

 

2. Dekking van nietigheid 

 

Alle clubs die een stem hebben uitgebracht, verklaren zich akkoord met de algemene vergadering via 

schriftelijke procedure. Het uitstel van de algemene vergadering buiten de periode zoals opgenomen 

in de statuten maar nog binnen de wettelijke periode (= eerste semester van 2020) is goedgekeurd 

(slechts 1 onthouding en 1 stem tegen). 

 

3. (Mededeling) aanwezigheden en volmachten 

 

Als bijlage vind je de ledenlijst met een overzicht van de clubs met een geldig uitgebrachte stem 

(eventueel met volmacht) en de verontschuldigden. 

 

Er werden 80 (op 127 stemgerechtigde clubs, zie verder) geldige stemmen genoteerd; dat is 62,99%. In 

totaal brachten 84 clubs hun stem uit. 2 clubs stemden op 7/5 en dus net buiten de termijn. Voor 2 

clubs (feitelijke verenigingen) werd niet gestemd door de vaste vertegenwoordiger en werd hiervoor 

geen volmacht gegeven. Het al dan niet meetellen van deze 4 stemmen heeft geen invloed op de 

beslissingen. 

 

4. Aanduiding van de stemopnemers 

 

Volgende personen worden (vooraf) als stemopnemers aangeduid (zie ook agenda): 

• Rudi Jansen, en 

• Dirk Cossaer. 

De stemopnemers kregen vanaf de opening van het stemmen toegang tot het bestand waarin de 

stemmen werden verzameld om de evolutie mee op te volgen.  

 

De verwerking van de stemmen is uitgevoerd op 7/5, i.e. na het afsluiten van de periode om te 

stemmen. In overleg met de stemopnemers werden de 4 niet-geldige stemmen (zie punt 3) niet 

meegerekend. 

 



 

5. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22/03/2019 

 

Het verslag van de algemene vergadering dd 22/03/2019 wordt unaniem goedgekeurd met 80 stemmen 

voor. 

 

6. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding 

 

• Schrapping: de algemene vergadering gaat akkoord met de schrapping van de volgende 5 clubs 

met 78 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen. 

o De Sprinkhaantjes 

o Hestia 

o Kempen 

o Royal Victory Hockey club 

o ViGe Denderclub 

• Aanvaarding: de volgende 8 voorlopig aanvaarde clubs worden definitief aanvaard door de 

algemene vergadering met 79 stemmen voor en 1 stem tegen 

o Factor G 

o G-Bowlingclub Leuven – De Dreambowlers 

o G-golfcentrum de Krikskens 

o Goedleven vzw 

o G-sport Schaatsen Likert 

o Schwung 

o Vulcano 

o Sportify 

• Het aantal Parantee-Psylosclubs ligt nu op 127 (124 – 5 schrappingen + 8 definitieve 

aanvaardingen).  

 

7. Goedkeuring en informatie ifv beleid 

 

• Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd met 79 stemmen voor (1 onthouding).  

• het jaaractieplan 2020 wordt goedgekeurd met 76 stemmen voor. 4 clubs onthouden zich. 

• Volgende punten werden aan de clubs toegelicht in de powerpoint of via extra beeldmateriaal 

o Evolutie en aanpak inzake goed bestuur 

o De lancering van de digitale clubmodule 

o Inspiratie en ondersteuning van clubs in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag  

o Vernieuwd intern reglement (te vinden op de website) 

 

8. Financieel overzicht 

 

• De balans en resultatenrekening 2019 wordt goedgekeurd met 78 stemmen voor. Er zijn 2 

onthoudingen. 

• Ook de jaarrekening 2019 (bijlage) wordt goedgekeurd door de algemene vergadering met 78 

stemmen voor (2 onthoudingen). 

• De algemene vergadering keurt het verslag van de commissaris / revisor (bijlage) goed met 79 

stemmen voor. 1 club onthoudt zich. 

• De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuur met 78 stemmen voor (2 

onthoudingen). 

• Het te bestemmen resultaat over 2019 bedraagt € 118.643,81. De algemene vergadering gaat 

akkoord met de voorgestelde verdeling tussen opvang van de anciënniteit, reservering voor 

sociaal passief en over te dragen resultaat met 79 stemmen voor (1 onthouding). 



 

• De algemene vergadering keurt de begroting 2020 goed met 76 stemmen voor en 1 stem 

tegen. 3 clubs onthouden zich. 

• Geen stemming vereist voor de benoeming van een revisor (in orde tem 2022). 

 

9. Bestuurdersverkiezing 

 

Er was 1 vacante plaats ten gevolge van het vrijwillig ontslag van één bestuurder. Voor de huidige 

verkiezing van het bestuur werden geen kandidaturen ontvangen.  

 

Het voorstel om de volgende bestuurdersverkiezingen (naar analogie met de koepel BPC) uit te stellen 

tot de algemene vergadering van 2022 ipv 2021 wordt goedgekeurd met 77 stemmen voor en 2 

stemmen tegen (1 onthouding). 

 

10. Datum algemene vergadering 2021 

 

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdagavond 18/03/2021 te Mechelen. 

 

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

 

• 5 jaar (3): Basketbalclub Asse-Ternat, FCPLim en Silverspokes Gent Wheelchair Basketball 

• 10 jaar (2): De Zavel en Dienstenaanhuis Lions Zedelgem 

• 15 jaar (1): Dynamica Meulebeke 

• 20 jaar (3): ’t Hoeckhuys, Doe Aan Integratie Sport en ViGe De Peltse Torballers 

• 25 jaar (6): De Hulster, De Vliering, Eigen Woonst, Reymeers, Forest Wheels en Koninklijke 

Skiclub Zondal. 

• 30 jaar (1): Bewust 

• 35 jaar (1): Deelnemen Is Winnen 

• 45 jaar (1): SF Velzeke 

• De clubs krijgen een attentie als dank voor hun trouw op een eerstvolgende ontmoeting. 

 
12. Slot 

 
In naam van de voorzitter worden alle clubs bedankt voor hun talrijke participatie aan de algemene 
vergadering. Wij denken aan al onze clubs in deze moeilijke periode en kijken samen met jullie uit naar 
de toekomst. 
 
Verslaggever: Dieter Vandenbroucke 
 
Bijlagen 

a. Powerpoint presentatie (zonder video en audio) 
b. Lijst van effectieve leden (clubs) en verontschuldigingen 
c. Jaarrekening 2019 
d. Verslag revisor 

 


