VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Sport Vlaanderen
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ALGEMENE VERGADERING VSK 28 AUGUSTUS 2020
In het kader van de Corona-maatregelen werd deze vergadering op elektronische wijze gehouden.
Clubs die gestemd hebben zijn aanwezig, clubs die niet gestemd hebben zijn verontschuldigd.
Aanwezige of vertegenwoordigde clubs:
De volgende aangesloten clubs met stemrecht zijn aanwezig (48): (in volgorde van clubnummer)
Club Der X, Royal Cody Ghent Rifle Club vzw, Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, vzw Derby
Schutters Brugge, Verenigde Schutters Zilverberg vzw, Sabena Shooting club, Vereniging Voor
Sportschutters Scaldis vzw, Turnhoutse Schuttersclub vzw, V.Z.W. Revolver En Pistoolschuttersclub
Veurne, Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw, Sint-Jorisgilde 1306 Antwerpen, Karabijnclub
De Kroonschutters vzw, Sakal Genk vzw, Vossenhul, Leuvense Schuttersvereniging Olympika-Riposte
vzw, Politie Schutterskring Mechelen vzw, Shooting Club Boom vzw, Sint-Barnabas Schutters
Vereniging Zwevegem vzw, KC Nationale Bank Van België, Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Vzw
Schuttersvereniging Tongria, P.R.K.G. Derby Schutters vzw, Bayard Shooting Club, Pistoolschutters
SCKGent vzw, Arkebuze - Vilvoordse schuttersvereniging vzw, Trigger VZW, Shooting Olympic
Oostende, Pistoolschuttersklub Oudenaarde vzw, Colt 45, Schuttersvereniging Arizona,
Schuttersvereniging St. Gertrudis Beverst, Schuttersvereniging Het Loodje vzw, Lidy's Shooting Club
vzw, Faversham Flanders vzw, Polderschutters, Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw, Spirit Shooting
Team vzw, Rail Shooting Belgium, Sint-Truidense Karabijn- en Pistoolschutters vzw, X-Shooting,
Westkust Shooting Club, Belgische Arquebusiers vzw, Tir Der Kempen, Zwarte Duif, Elan Skeet Club
vzw, Club Clayshooting Belgium, Kleiduif Vrienden, Schietvereniging (S.V.) De kleiduif.
Verontschuldigd: (in volgorde van clubnummer)
Koninklijke Schuttersvereniging de Casinovrienden Geluwe vzw, Geweer Pistool Karabijn v.z.w.,
Golden-River Schutters, Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos vzw, Koninklijke
Schuttersgilde Willem Tell Heule, Koninklijke Gilde Bosseniers H. Bar. Vzw, Sint-Hubertusschutters,
Karabijnschuttersclub - De Schutters der Vlaamse Ardennen, Tir Sint-Martinus Halle vzw, Anderlechtse
Sportschutterskring, Koninklijke schuttersgilde Sint Barbara Gullegem vzw, Persawa
Schuttersvereniging, Schuttersclub Union Ruisbroek vzw, Karabijn en pistoolschuttersclub Pluto vzw,
Karabijnschutters De Uil vzw, Lierse Schuttersgilde - Ledo vzw, De Torenschutters vzw, Leieschutters,
Sint-Joris Aalsterse Schuttersgilde, SchuttersKlub Klein Willebroek, The Knights Of The Holy Hearts,
Kempische Schutters Vereniging vzw, De Jonge Schutters – Veurne, Gostar Shooting vzw, Gelmense
Pistoolschutters, Schuttersvereniging Leopoldsburg vzw, vzw La Defense Asbl, Schietstand ’t Mikpunt,
Koninklijke Schuttersgilde St.Pieters Bosseniers, Keep-Korrel-Shootteam, Shooting Hoeselt, Pistool &
Revolver Buffalo’s Zottegem, S.V. De Schutterij.be, schuttersclub De Buffalo's, Shooting Gallery vzw,
Bliki Shooting World, Koninklijk Schuttersgilde St. Barbara Wervik vzw, Schietstand Pistoolschutters
Ronse vzw, Target.177, Stichting Reflex Sport Shooting Foundation, Sheepdog, Shooting Club Brussels,
Centerfire Target Organization, The Antwerp Clay Shooting Association, Klein Brabantse Schooting
Club, DTL Vlaanderen, Tir Kempenland, Hoepertingense schuttersvereniging, Vlaamse liga der sport
en recreatieschutters vzw, Flanders Clayshooting, Kleischuttersclub, De Clay Schutters, Jachtschietbaan
" De Grensschutters", Zelzaatse Kleischutters, Kalmthout Clay Shooting club.
Agenda:
1. Verwelkoming
 Bedankt dat je als club deelneemt aan de schriftelijke algemene vergadering.
 Wij vinden het bijzonder spijtig dat we in 2020 onze jaarlijkse algemene vergadering niet
op de normale manier kunnen laten doorgaan. Het jaarlijks samen zijn, de babbel, het
aperitief en de hapjes zullen voor de volgende keer zijn.
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Juridisch kader organisatie AV
o Met het Koninklijk Besluit van 9 april zorgt de wetgever ervoor dat in deze
bijzondere omstandigheden alternatieven aangeboden worden om de werking van
de beslissingsorganen van een vereniging op een correcte manier verder te zetten.
Het bestuur van VSK vzw nam dan ook de digitale beslissing om de AV te
organiseren via elektronische procedure
Timing
o 28/08/2020 AV
o 13-26/08/2020 stemming
o 21/08/2020 antwoorden op evt. schriftelijke vragen
o 18/08/2020 einde periode indienen schriftelijke vragen
o De definitieve datum van de AV is hiermee verschoven van 21 naar 28/08/2020
Tussen de deelnemende clubs worden zoals elk jaar via loting 5 clubs geloot die elke 1
VSK waardebon ontvangen ter waarde van 200,00 euro

De winnende clubs zijn:
o Club 217 Sint-Barnabas Schutters Vereniging Zwevegem vzw
o Club 025 Vzw Derby Schutters Brugge
o Club 329 Pistoolschutters SCK Gent vzw
o Club 442 Schuttersvereniging Sint-Michiel vzw
o Club 368 Shooting Olympic Oostende
2. Aanstellen stemopnemers (3)
 Conform het huishoudelijk reglement moeten er drie stemopnemers aangeduid worden.
De drie stemopnemers van 2019 werden gecontacteerd met de vraag om de stemming
mee op te volgen. Dit zijn:
o Peter Demey
o Dirk Bastin
o Peter Van Belleghem
 De stemopnemers hebben een verslag opgesteld dat als bijlage bij dit verslag gevoegd is.
3. Overzicht leden (melding aansluiting en ontslag leden)
Zoals elk jaar geven we een overzicht i.v.m. de clubs, melding nieuwe aansluitingen en
ontslag leden.
 Aansluiting:
o 477 Shooting Club Brussels
o 478 Centerfire Target Organization
o 163 Karabijnschuttersclub - De Schutters der Vlaamse Ardennen (heraansluiting)
o 848 SV De kleiduif
 Ontslag:
o 184 De Strombeekse Scherpschutters
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o 363 Magnums (club is gestopt)
o 831 Pulse Kleischutters (club is gestopt)
o Dit brengt het totaal aantal aangesloten clubs bij VSK op 103 clubs. Elke club
heeft 1 stemrecht, ongeacht of ze doel en/of kleischieten aanbieden.
Overzicht clubs met minder dan 10 leden
Club Naam
021 Haspengouwse
Karabijn
Pistoolschutters
079 Sabena Shooting Club
240 KC Nationale Bank Van België

2017
4

2018
4

2019
4

2020
6

6
7

8
9

8
9

8
8

2018
16

2019
12

2020
9

Melding club die 1e jaar minder dan 10 leden heeft
Club Naam
2017
211 Persawa Schuttersvereniging
15

In de statuten staat in artikel 7§1 bij de voorwaarden om lid te worden van de vzw:
“De rechtsvorm bestaat uit minstens 10 natuurlijke personen die lid of toegetreden lid zijn
van die rechtsvorm.”
In artikel 8§4 is opgenomen: “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
toegetrede leden terug tot 10 brengen. Als dit niet gelukt is, zal de uitsluiting voorgedragen
worden op de algemene vergadering.”
Conform de statuten moet er gestemd worden over de evt. uitsluiting van clubs met minder
dan 10 leden, indien zij dit niet binnen de gestelde periode hebben kunnen oplossen. Via het
stemformulier moet er gestemd worden voor de clubs: 021 HKPS; 079 Sabena; 240 KCNBB.
Hieronder wordt hun argumentatie waarom zij geen 10 leden hebben verduidelijkt.


021 HKPS
Beste Martine,
De reden blijft hetzelfde als vorig jaar , zie bijlage.
Even opnieuw een tijdelijke afwijking vragen van de statuten in dit opzicht.
Vriendelijke groeten,
Marino Tilkin
bestuurslid HKPS 03-021



079 SABENA
Geachte Martine,
Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, werd dit onderwerp reeds besproken op de
algemene vergadering van 2019. Dit ontlokte aan een van de aanwezigen de opmerking
dat VSK in Vlaams- Brabant niet veel aangeslotenen meer zou overhouden. Bij de
aansluitende stemming werd, als ik me niet vergis, het voorstel met 36 tegen 4 verworpen.
Bon. Als SSC zijn wij zowel in Leopoldsburg als bij de VSK reeds ettelijke decennia
aangesloten. Leden- schutters werven vandaag de dag is niet meer zo gemakkelijk, de
tijden en de mentaliteit tegenover de schietsport zijn veranderd. En als men dan toch
geïnteresseerden vindt, die er zeker zijn, dan zijn de wachtlijsten onrealistisch lang. Ikzelf
heb twee kandidaat-leden, die te horen gekregen hebben dat ze waarschijnlijk vier (!) jaar
zullen moeten geduld oefenen alvorens toegang te krijgen bij KVBSV. Ik kan moeilijk
aan die mensen vragen om vier jaar lang aangesloten te zijn bij VSK (momenteel hebben
ze hun aansluiting bij VSK betaald), alvorens misschien ooit eens effectief te kunnen
gaan schieten.
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Niet iedereen is dermate gemotiveerd.
Beste groeten,
Francis Kelfkens
Secretaris SSC 01-079


240 KCNBB
Hallo Martine,
Vorig jaar hebben we reeds alles uitgelegd en dit is een jaarlijks weerkerend probleem
voor onze situatie, leden moeten werkzaam zijn op het bedrijf.
Bij nieuwe aanwervingen kunnen wij leden werven.
Hopelijk volstaat dit.
Groetjes
Schummer Guy
Cooremans Kris

Resultaat van de stemming:
 Club 021: Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters: (48 stemmen)
o Ja: 6
o Nee: 35
o Onthouding: 7
 Club 079: Sabena Shooting Club: (48 stemmen)
o Ja: 6
o Nee: 33
o Onthouding: 9
 Club 240: KC Nationale Bank Van België: (48 stemmen)
o Ja: 6
o Nee: 33
o Onthouding: 9
De Algemene vergadering beslist dat deze clubs met meerderheid van stemmen
aangesloten blijven.
4. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
In de statuten is opgenomen dat de goedkeuring van het verslag gevraagd zal worden bij de
volgende vergadering. Het verslag werd bij de agenda gevoegd.


Stemming goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 24/02/2019 (48 stemmen)
o Ja: 46
o Nee: 1
o Onthouding: 1
Het verslag van de AV van 24 februari 2019 wordt goedgekeurd met meerderheid
van stemmen.

5. Verslag van de ombuds
De ombuds Mevr. Anne-Marie Meerpoel heeft volgend verslag opgesteld:
Toelichting OMBUDSVROUW werkingsjaar 2019
(Statutaire Algemene Vergadering 28/08/2020)
Beste bestuursleden, clubverantwoordelijken of hun vertegenwoordigers, maar vooral beste
vrienden,
Alweer een jaar voorbij! Wat vliegt de tijd toch snel!
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Intussen reeds 10 jaar geleden- meer bepaald maart 2010- nam ik als eerste de taak van
ombudsvrouw voor mijn rekening van een pasgeboren ombudsdienst en nu -10 jaar later leer ik nog steeds bij door de diversiteit van de problemen waarvoor mijn hulp wordt
ingeroepen.
Soms wordt mijn tussenkomst gevraagd voor de meest uiteenlopende problemen: vragen
over wapenwetgeving, over data van wedstrijden of resultaten, het niet verkregen hebben
van briefwisseling van VSK, info over aanpassing statuten of interne reglementen van
clubs, enz..........
De frequentie waarmee beroep wordt gedaan op mijn dienst varieert van maand tot
maand, net zoals de diversiteit van de problematiek.
Voor sommigen blijf ik een soort encyclopedie en dan wordt er ook verwacht dat ik van
ALLES op de hoogte ben, wat zeker niet het geval is.
Wanneer de vraag inhoudt dat ik een beroep moet doen op meer gespecialiseerde
instanties, zal ik geenszins twijfelen om deze in te schakelen. Soms wordt het een hele
zoektocht om bij de geschikte instanties terecht te komen, maar ook dat is dan weer
verrijkend inzake relaties naar de toekomst toe.
Eén ding is zeker: ombudsvrouw is een functie waarin je continu moet wikken en wegen om
iedereen zo goed mogelijk te helpen en tevreden te houden, maar ook een functie met grote
diversiteit aan problematiek en daardoor ook continu leerrijk.
Tot zover mijn verslag voor het werkingsjaar 2019 en bedankt voor jullie aandacht. Steeds
tot uw dienst,
Anne-Marie Meerpoel
Ombudsvrouw VSK
6. Verslag van de coördinator van de tuchtcommissie
Het verslag over de werking 2019 van Dhr Johan Motmans
2019 was een moeilijk jaar voor de tuchtcoördinator daar wij geen tuchtcommissie konden
vormen gelet op het feit dat er niet voldoende kandidaten zijn om in de tuchtcommissie te
zetelen.
Ondertussen werden reeds enkele oproepen gelanceerd in de nieuwsbrief. Hierdoor zijn er
twee nieuwe kandidaten die zich gemeld hebben en deze zullen straks voorgedragen worden
aan de Algemene vergadering om hen te benoemen. Dit is echter nog steeds te weinig e bij
deze doe ik opnieuw een oproep aan jullie om bij jullie leden rond te horen of er mogelijks
kandidaten zijn. Het is zeer bedroevend dat een organisatie zoals VSK geen tucht
commissie kan samen stellen van 3 personen uit zo een groot ledenbestand.
Aangaande de lopende klacht, deze werd door de klager ingetrokken daar de redelijke
termijn voor behandeling was verlopen en dus is dat dossier afgesloten. Alle betrokken
partijen werden hiervan op de hoogte gebracht
7. Verslag van de coördinator voor de hantering - en schietproeven.
Het verslag van de Hantering – en Schietproeven over de werking 2019 werd nog opgesteld
door Dhr Danny Merckaert VSK coördinator H en S proeven tot 06/06/2020.

Verslag: algemene vergadering 14 maart 2020.
Beste leden van de algemene vergadering,
Eerst en vooral wil ik mij verontschuldigen voor het niet aanwezig zijn op deze algemene
vergadering wegens herstelling van een medische ingreep welke onlangs plaats vond.
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Daarom zal dit verslag ook kort en bondig zijn.
Ik wil langs deze weg ook iedere examinator bedanken voor zijn inzet op vrijwillige basis
om telkenmale de hanterings- en schietproeven tot een goed einde te brengen. Zonder hun
hulp en inzet was dit niet mogelijk.
Alvast dank hiervoor.
Het aantal attesten dat werd uitgereikt na het afleggen van de proeven door de kandidaten
zien wij een positieve vooruitgang. De amnestie wet van de wapenwetgeving voor personen
die zich in orde hebben moeten stellen om hun dossier in orde te krijgen, op verzoek van de
provinciale wapendiensten heeft hier zeker een invloed op gehad.
Theoretische
proef

Revolver

Pistool

Schouderwapen
gladde loop

Schouderwapen
getrokken loop

Zwart Kruit

Totaal
Praktische
proef

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

2019

649

2

670

19

629

25

645

21

618

23

14

1

2576

89

2020

692

3

693

36

749

25

736

23

716

24

15

1

2909

109

Als wij de cijfers bekijken zien wij dat het percentage niet geslaagd in de praktische
proeven zeer gering zijn.
2019 : 3,45 %
2020 : 3,75 %
Maar in totaal hebben wij 12,9 % meer praktische proeven afgenomen ten opzichte
vorig jaar.
Begin 2019 werd er een “ dag verzekering voor NIET VSK-leden tijdens VSK activiteiten ”
ingevoerd. In totaal maakten 25 personen gebruik van deze dag verzekering om toch te
kunnen deelnemen aan de hanteringsproeven en waren ze tevens verzekerd. Je weet maar
nooit ingeval van…
Het nieuwe programma voor de hanterings- en schietproeven heeft zijn kinderziekten
doorlopen.
En is een vooruitgang voor zowel de administratie als voor ons gebruikers. Een speciale
dank aan Mevr. Donckers.
Dit jaar zijn er enkele examencentrums bijgekomen op hun vraag.
Verleden jaar mochten wij onze groep zien vergroten met enkele examinatoren. Wie zich
geroepen voelt en aan de voorwaarden voldoen is steeds welkom om ons team van
examinatoren te komen uitbreiden.
In het najaar zal er weer een wervingssessie worden ingericht.
Danny Merckaert
VSK Coördinator Schietproeven.

8. Financieel verslag
Het verslag over de financiën werd bij de uitnodiging gevoegd en hieronder opgenomen:


8.1 Verslag over de financiën
In voorbereiding tot de Algemene Vergadering van 14 maart 2020 maar verplaatst naar
28 augustus 2020 vindt u hierbij volgende documenten:
o Korte toelichting financiën 2019 (na deze inleiding)
o Balans en resultatenrekening 2019
o Een begroting 2020
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o Financieel overzicht doelstellingen en acties budget 2019, 2020 t.o.v. reëel
budget. Deze template moet gebruikt worden voor Sport Vlaanderen.
Het verslag van de rekeningtoezichters Mevr Nicole Mariën-De Laet en Dhr .Vandenhove
J.
Net zoals vorig jaar worden ook de financiële cijfers op voorhand beschikbaar gesteld.
Aangezien er nog geen penningmeester is bij VSK, heeft de raad van bestuur de
administratief directeur de opdracht gegeven, de nodige voorbereidingen te doen voor de
toelichting bij de financiën over het werkingsjaar 2019 en de begroting 2020.
De boekhouding werd op 4 februari 2020 door het boekhoudkantoor en in samenwerking
met de administratief directeur afgesloten. De raad van bestuur heeft de cijfers besproken
en goedgekeurd tijdens haar vergadering van 4 februari 2020. De controle door de
rekeningtoezichters werd uitgevoerd op 06 februari 2020. Hun verslag is ook als bijlage bij
deze bundel.

Werkingsjaar 2019
1. Overlopen van de Balans:
ACTIEF
a. VSK heeft in 2019 geïnvesteerd in de aankoop van een Olympische Skeet stand, dit
om zowel de breedte sporter als de topsporter beter te kunnen ondersteunen. Er
werd en overeenkomst opgesteld met de stand waar deze installatie geplaatst werd.
Tevens werd er ook geïnvesteerd in promotiemateriaal, om de visibiliteit van VSK
te vergroten tijdens sport promotionele en andere activiteiten.
b. De opslagruimte die gehuurd werd in Boortmeerbeek werd in 2019 stopgezet. De
waarborg van 242 euro die hiervoor gestort werd, zal in 2020 aan VSK teruggestort
worden.
c. De voorraden worden bijgehouden via een module gekoppeld aan de VSK
applicatie, vanwaar uit ook de facturen aangemaakt worden. Op deze manier wordt
de stock accuraat opgevolgd.
d. Bij de openstaande klanten (Handelsdebiteuren) staat een bedrag van 44 269,30
euro. In dit bedrag is een verkoopfactuur in het kader van het dossier topsport voor
meer dan 21 000, 00 euro. We stellen ook vast dat de clubs trouw en tijdig hun
facturen betalen.
e. Bij de overlopende rekeningen hebben we:
i. 490 over te dragen kosten: zijn de facturen die we reeds in 2019 ontvangen
hebben, maar die betrekking hebben op 2020.
ii. 490 over te dragen huur zijn de lopende huurovereenkomsten
PASSIEF
a. Bestemde fondsen:
o Tijdens de AV van maart 2017 werd er beslist om een bestemd fonds aan te
leggen voor een voertuig. Dit fonds werd in 2018 aangepast naar bestemd
fonds investeringen. Aangezien er een winst is op het boekjaar, werd dit
fonds aangevuld met 10 000 euro, zoals beslist door de AV.
o Het bestemd fonds sociaal passief, werd aangepast. Het sociaal secretariaat
wil vanaf dit jaar de berekening niet meer doen op dezelfde wijze zoals deze
de voorbije 10 jaar gedaan werd. Er werd daarom door de boekhouder
voorgesteld om het sociaal passief te berekenen op basis van het maximaal
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totaal van de 62 klasse (personeelskosten). Rekening houden met het
onzekere klimaat van subsidies is dit een veiligere aanpassing.
b. Openstaande leveranciers, zijn de onkostennota’s die nog binnen gekomen zijn
tussen 30/12/2019 en 15/01/2020 (afsluiting van het boekjaar).
c. Betalingen onderweg: zijn de betalingen van facturen die in de boekhouding 2019
zitten, maar die in het jaar 2020 betaald werden.
d. 489109 is de roerende voorheffing die op de leningen doorgestort moet worden.
e. Overlopende rekeningen:
o 492 zijn kosten die betrekking hebben op het werkingsjaar 2019, maar
waarvan de factuur maar in 2020 ontvangen werd. Bij dit bedrag zit de
afrekening van de verzekering, wat een bedrag is van meer dan 10.000 euro.
Er werd voor de duidelijkheid een opsplitsing gedaan, naar een tweede 492
rekening. Dit is het bedrag van waardebonnen die nog ingediend kunnen
worden over de verschillende jaren heen.
o 493 zijn de lidgelden 2020 reeds ontvangen in 2019
o 493 vooruitbetalingen SSL: aangezien er voor een definitieve of hernieuwde
SSL slechts om de 5 jaar betaald wordt, wordt er elk jaar een deel van dit
bedrag in het resultaat opgenomen.
Zoals u kan zien in het balanstotaal in evenwicht, op de actieve en passieve zijde.
2. Resultatenrekening:
a. De resultatenrekening geeft een opsomming van de kosten en de opbrengsten. De 7
rekeningen zijn opbrengsten, de 6 zijn de kosten. Deze worden t.o.v. elkaar
vergeleken en dit geeft een resultaat. Voor het werkingsjaar 2019 was er een
resultaat van 94 033,39 euro. Dit positieve saldo is te danken aan:
i. Het meer ontvangen van subsidies dan begroot. Voor de afrekening van de
werking 2018 heeft VSK in 2019 nog een saldo van 52 674,42 euro
ontvangen. De inzet die VSK gedaan heeft in het kader van goed bestuur
heeft geloond.
ii. Er is in 2019 1 personeelslid nog steeds langdurig ziek geweest, waardoor de
totale loonkost lager lag dan begroot.
3. Resultaatverwerking:
a. Het resultaat van het boekjaar is 94 033.39 euro.
b. In 2018 werd er een bestemd fonds aangelegd voor de nieuwe skeet stand. Dit
bedrag van 2500 euro werd teruggenomen.
c. In 2017 werd beslist om een bestemd fonds investering aan te leggen, indien er een
winst was op het boekjaar. Dit bestemd fonds werd aangevuld met 10.000 euro.
d. Omdat het sociaal secretariaat de normale berekening niet meer wenst te doen, werd
het sociaal passief aangevuld tot het bedrag op de 62 rekening. (75 246.86 euro)
Wanneer je de resultaten rekening vergelijkt met het analytische resultaat op het overzicht budget
-reëel, zal u merken dat er hier een positief resultaat is van 96 533,39 euro. Het verschil zit hem
in de terugname van het bestemde fonds van 2500 euro aangelegd in 2018 (op 0,02 euro verschil).
 8.2 Verslag van de rekeningtoezichters
Mevr. Nicole Mariën-De Laet heeft samen met Dhr. Joris Vandenhove de controle op de
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rekeningen gedaan op 06 februari 2020.



8.3 Goedkeuring balans, resultatenrekening 2019
Stemming goedkeuring balans en resultatenrekening 2019 (48 stemmen)
o Ja: 47
o Nee: 0
o Onthouding: 1
De balans en de resultatenrekening 2019 worden met grote meerderheid
goedgekeurd.



8.4 Kwijting Raad van Bestuur werkingsjaar 2019
Stemming kwijting raad van bestuur 2019 (48 stemmen)
o Ja: 48
o Nee: 0
o Onthouding: 0
De kwijting van de raad van bestuur voor het werkingsjaar 2019 wordt unaniem
goedgekeurd.

9. Stemmingen beleid:
 9.1 Goedkeuring VSK – charter
Het VSK-charter moet zoals jaarlijks voor het voorbije werkingsjaar nog goedgekeurd
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worden, dit in het kader van het gedeelte Goed Bestuur.
Het charter werd reeds in het voorjaar beschikbaar gesteld, en tevens bij de uitnodigingen
gevoegd.
Stemming goedkeuring VSK-charter (48 stemmen)
o Ja: 46
o Nee: 0
o Onthouding: 2
Het VSK-charter wordt met grote meerderheid goedgekeurd.


9.2 Goedkeuring jaarverslag 2019
Jaarlijks moet het jaarverslag (verslag over de werking van het afgelopen jaar ter
goedkeuring worden gebracht aan de AV). Het verslag werd reeds ter beschikking gesteld
en via de uitnodiging geconsulteerd worden.
Stemming goedkeuring jaarverslag 2019
o Ja: 48
o Nee: 0
o Onthouding: 0
Het jaarverslag 2019 wordt unaniem goedgekeurd.



9.3 Goedkeuring jaaractieplan 2020
Zoals jaarlijks wordt het jaaractieplan van het huidige jaar ter goedkeuring voorgelegd.
Dit jaar zullen niet acties behaald kunnen worden tgv het Corona-virus. Toch moet dit
punt voorgelegd worden aan de AV.
Stemming goedkeuring jaaractieplan 2020
o Ja: 44
o Nee: 0
o Onthouding: 4
Het jaaractieplan 2020 wordt met grote meerderheid goedgekeurd.



9.4 Goedkeuring begroting 2020
De begroting 2020 werd licht aangepast t.o.v. de lange termijn begroting opgesteld voor
de periode 2017-2020. In september 2019 heeft VSK haar aanvraag voor erkenning en
subsidiering gedaan bij Sport Vlaanderen. De raad van bestuur heeft in haar vergadering
van augustus de begroting 2020 opgemaakt. Op basis van het effectieve resultaat van
2019 werden er nog kleine aanpassingen gedaan.
De raad van bestuur stelt een begroting voor in evenwicht van 983 145,00 euro.

Stemming begroting 2020 (48 stemmen)
o Ja: 47
o Nee: 0
o Onthouding: 1
De begroting van het jaar 2020 wordt met grote meerderheid goedgekeurd.


Goedkeuring beleid 2020
Hier stemmen we over het resterende beleid van de lopende beleidsperiode. Aangezien
we in het laatste jaar zijn, gaat het hier over de werking 2020.
Stemming goedkeuring beleid 2020 (48 stemmen)
o Ja: 45
o Nee: 0
o Onthouding: 3
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Het beleid voor 2020 wordt met grote meerderheid goedgekeurd.


Goedkeuring lange termijn financiële planning (2020)
De Hier stemmen we over het resterende beleid van de lopende beleidsperiode.
Aangezien we in het laatste jaar zijn, gaat het hier over de werking 2020, maar dan op
financieel vlak.
Stemming goedkeuring lange termijn financiële planning (2020) (48 stemmen)
o Ja: 46
o Nee: 0
o Onthouding: 2
De lange termijn financiële planning wordt met grote meerderheid goedgekeurd.

10. Benoeming rekeningtoezichters en plaatsvervangende rekeningtoezichters
 Conform het Huishoudelijk Reglement moeten er twee rekeningtoezichters en 1 reserve
rekeningtoezichter aangesteld worden voor 2020.
 Volgende personen hebben zich hiervoor kandidaat gesteld:
o Vandenhove Joris
o Mariën-De Laet Nicole
o Marcel De Raeve (reserve)
Stemming aanstellen (reserve) rekeningtoezichters (2020) (48 stemmen)
o Ja: 47
o Nee: 0
o Onthouding: 1
De aanstelling van de (reserve) rekeningtoezichters wordt met grote meerderheid
goedgekeurd
11. Goedkeuring nieuw intern Reglement VSK vzw
 In het kader van goed bestuur werd er geopteerd om het huishoudelijk reglement en het
VSK-Charter vanaf 2020 te integreren in 1 document, nl het Intern Reglement van VSK
vzw.
 Een Intern Reglement mag door de raad van bestuur goedgekeurd worden. Dit is dan ook
gebeurd de laatste keer op 16/07/2020
 Over een aantal punten moet de AV beslissen in het kader van goed bestuur:
o Punt 7.2.3 Bestuurdersprofielen (pg 11)
o Bijlage 1, Intern Reglement (pg 31-42)
Stemming bestuurdersprofielen Intern Reglement VSK vzw (48 stemmen)
o Ja: 43
o Nee: 0
o Onthouding: 5
De bestuurdersprofielen worden met grote meerderheid goedgekeurd


De AV wordt in kennis gesteld van :
o De geldende gedragscode
o De regeling betreffende belangenconflicten: Uit bijlage 1 van het Intern
Reglement van VSK vzw:
 Bestuurder: punt 1.1.3 (pg 33)
 Personeel: punt 1.3.2 (pg 37)
 Medewerkers Dirco (pg 35)
Stemming melding in kennis gesteld Intern Reglement VSK vzw.
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o Ja: 48
De AV werd unaniem in kennis gesteld van het Intern reglement van VSK vzw.
De vergadering wordt gesloten.

Jaak Peeters
Secretaris-Generaal

Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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Bijlage 1: Verslag digitale stemming van de stemopnemers.
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