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BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VSK 18 MAART 2018
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs:
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig (35): (in volgorde van clubnummer)
Club Der X, Royal Cody Rifle club, Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Derby Schutters Brugge,
Vereniging Voor Sportschutters Scaldis vzw, Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw, Sint
Hubertusschutters, Karabijnclub De Kroonschutters vzw, Karabijnclub Dingo, Sakal Genk vzw, Politie
Schutterskring Mechelen vzw , Shooting Club Boom vzw, Sint-Barnabas Schutters Vereniging
Zwevegem vzw, Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, vzw S.V. Tongria, Bayard Shooting Club,
Pistoolschutters SCK Gent vzw, Trigger vzw, Magnums vzw, Colt 45 vzw, SV Het loodje vzw,
Faversham Flanders, De Polderschutters, Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw, Spirit Shooting Team
vzw, Rail Shooting Belgium , S.V. De Schutterij, vzw Sint-Truidense Karabijn Pistoolschutters,
Shooting World, Stichting Reflex Sport Shooting Foundation, Tir Der Kempen, Zwarte Duif, Elan Skeet
Club vzw, Club Clayshooting Belgium, Kleiduif Vrienden.
Volmachten werden gegeven door (10):
Internationale Schuttersvrienden, Vossenhul, Leuvense Schuttersvereniging Olympika-Riposte vzw, De
Torenschutters vzw, Leieschutters, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Shooting Olympic Oostende vzw,
Lidy's Shooting Club vzw, Keep-Korrel Shootteam, Pulse Kleischutters.
Verontschuldigd
Sabena Shooting Club,
Agenda:
1. Verwelkoming
De vergadervoorzitter verwelkomt de aanwezigen en vat de agenda aan.
Waarom een Bijzondere Algemene Vergadering?
Op 3 december 2017 heeft VSK een algemene vergadering georagniseerd, om in het kader
van het goed bestuur een aantal aanpassingen te doen aan de statuten van VSK vzw.
Aangezien het vereiste quorum niet aanwezig was, moest er een tweede algemene
vergadering georganiseerd worden. Deze noemen we dan een bijzondere algemene
vergadering.
2. Aanstellen stemopnemers (3)
Conform het huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden.
 Peter Demey
 Dirk Bastin
 Peter Van Belleghem
3. Stand van zaken leden
Zoals elk jaar, geven we een overzicht ivm de clubs, melding nieuwe aanslutingen en ontslag
leden.
 Club 326 K.M.Gentsche Schutters 1888 vzw is overgegaan naar 020 Cody
 Club 833 Trapschutters is overgegaan naar 847 Keep Korrel Shootteam
Dit brengt het toaal aantal aangesloten clubs bij VSK op 104 clubs. Elke club heeft 1
stemrecht, ongeacht of ze doel en/of kleischietne aanbieden.
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o 82 clubs bieden doelschieten aan
o 18 clubs bieden kleischieten aan
o 4 clubs bieden doel en kleischieten aan.
Clubs met minder dan 10 leden

In de statuten staat in artikel 7§1 bij de voorwaarden om lid te worden van de vzw: “De
rechtsvorm bestaat uit ten minste 10 natuurlijke personen die lid of toegetreden lid zijn van die
rechtsvorm.” In hetzelfde artikel onder §4. “De uitsluiting van een lid wordt een jaar uitgesteld
als het lid geen 10 toegetreden leden meer heeft. Gedurende deze periode kan het lid zijn aantal
toegetreden leden terug naar 10 brengen. Als dit niet gelukt is, zal de uitsluiting voorgedragen
worden op de algemene vergadering.”
In de kader zit u een overzicht van de clubs die in 2017 minder dan 10 leden hadden. Zij hebben
gedurende 2018 de kans en tijd om dit aantal op te drijven naar minimum 10 leden. Indien zij dit
niet halen, zal hun ontslag aan de algemene vergadering van maart 2019 voorgesteld worden, die
hierover zal beslissen.
4. Goedkeuring verslag vorige vergadering 3 december 2017
Het verslag van de vergadering van 3 december 2018 werd digitaal na de vergadering ter
beschikking gesteld aan de clubs, via de clubzone en ter voorbereiding van deze vergadering
met de post verstuurd.
In het verslag wordt bij punt 19 gesproken over stemopnemers terwij het over
rekeningtoezichters gaat. Dank aan de clubverantwoordelijke die dit doorgaf. Voorstel om
dit aan te passen en na deze aanpassing over te gaan tot de stemming.
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.
Stemprocedure:
Eerst de nee-stemmen (middels rode kaart)
Daarna de onthoudingen (middels rode en groene kaart)
Rest stemt ja.
Er wordt eerst bepaalt hoeveel stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Dit middels alle groene
kaarten op te steken. Dit is 48 stemmen.
Stemming goedkeuring verslag AV 03/12/2017:
 Nee: 1
 Onthouding: 0
 Ja: 47
Het verslag van de AV van 03 december 2017 wordt met meerderheid van stemmen
goedgekeurd.
5. Stemming over de wijziging van de statuten van VSK vzw
Er dient gestemd te worden over de wijzigingen in statuten in volgende artikels.
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Art 11 §1
Art 13 §2
Art 15 §3, §4 en §9
Art 17 §2

Ter aanvulling: Vorige week hebben wij van Sport Vlaanderen voor de eerste keer informatie
gekregen over de mogelijke waarde (financiële subsidiering per indicator). Voor een
sportfederatie met ongeveer 12000 leden, zou elke indicatoren rond de 400 euro waard zijn.
Uiteraard zijn dit richtcijfers, de indicator moet volledig op gescoord worden en het blijft ook
afhankelijk van hoe de andere sportfederaties scoren.
De vergadervoorzitter gaat over de stemming.
Stemming wijziging statuten:
 Nee: 3
 Onthouding: 0
 Ja: 45
De wijziging van de statuten worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd.
De vergadervoorzitter sluit de bijzondere algemene vergadering.

Vergadervoorzitter
Jaak Peeters

Administratief directeur VSK vzw
Martine Donckers
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