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ALGEMENE VERGADERING VSK 6 MEI 2021 

 
In het kader van de huidige Coronamaatregelen 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 (40) zijn aanwezig (in volgorde van clubnummer): 
Club Der X, Haspengouwse Karabijn Pistoolschutters, Derby Schutters Brugge, Verenigde Schutters 
Zilverberg vzw, Revolver En Pistoolschuttersclub Veurne, De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen, 
Koninklijke Schuttersgilde Willem Tell Heule, Sint-Jorisgilde 1306 Antwerpen, Karabijnclub De 
Kroonschutters, Sakal Genk vzw, Royal Shooting Air Vossenhul, Shooting Club Boom, Sint-Barnabas 
Schutters Vereniging Zwevegem, Nieuwpoortse Wapensportkring, De Torenschutters vzw, Leieschutters,  
Pistool-Revolver-Karabijn-Geweer Derby Schutters VZW, Bayard Shooting Club, SCK Gent vzw, Arkebuze - 
Vilvoordse schuttersvereniging, V.Z.W. Trigger Bree, SchuttersKlub Klein Willebroek, Shooting Olympic 
Oostende, Colt 45, Schuttersvereniging Arizona, Schuttersvereniging Het Loodje vzw, Schuttersvereniging 
Leopoldsburg, Faversham Flanders, Polderschutters, Spirit Shooting Team vzw, Rail Shooting Belgium, SV 
De Schutterij.be, Sint-Truidense Karabijn- en Pistoolschutters, Sheepdog, Tir Der Kempen, Elan Skeet 
Club, Club Clayshooting Belgium, Hoepertingense schuttersvereniging, KSC Kleischuttersclub, Kleiduif 
Vrienden 
 
Verontschuldigd:  
De volgende aangesloten clubs (62) zijn niet aanwezig (in volgorde van clubnummer): 
Koninklijke Schuttersvereniging de Casinovrienden Geluwe, Royal Cody Ghent Rifle Club, Geweer-Pistool-
Karabijn, Golden-River Schutters, Sabena Shooting club, Vereniging voor Sportschutters Scaldis, 
Turnhoutse Schuttersclub vzw, Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos vzw, Koninklijke Gilde 
Bosseniers H. Barbara Izegem, Sint-Hubertusschutters vzw, Karabijnschuttersclub - De Schutters der 
Vlaamse Ardennen, Tir Sint Martinus Halle vzw, Anderlechtse Sportschutterskring, Koninklijke 
schuttersgilde Sint Barbara Gullegem, Leuvense Schuttersvereniging Olympika Riposte, Politie 
Schutterskring Mechelen, Schuttersclub Union Ruisbroek vzw, Karabijn- en Pistoolschutters Club Pluto 
vzw, KC Nationale Bank Van België, Karabijnschutters De Uil, Lierse Schuttersgilde – Ledo, 
Schuttersvereniging Tongria, Aalsterse Schuttersgilde St-Joris, De Kempische Schutters Vereniging,  
Pistoolschuttersclub – Oudenaarde, Schuttersvereniging St. Gertrudis Beverst, De Jonge Schutters – 
Veurne, Gostar, Gelmense Pistoolschutters, La Defense, Lidy's Shooting Club vzw, Schietstand ’t Mikpunt, 
Schuttersvereniging St.-Michiel, Koninklijke Schuttersgilde St.Pieters Bosseniers, Keep Korrel Shootteam, 
Shooting Hoeselt, Pistool & Revolver Buffalo’s Zottegem, schuttersclub De Buffalo's, The Shooting Gallery 
vzw, Bliki Shooting World, Koninklijk Schuttersgilde St. Barbara Wervik, Schietstand Pistoolschutters 
Ronse, Target.177, X-Shooting, Westkust Shooting Club, Stichting Reflex Sport Shooting Foundation, 
Belgische Arquebusiers, Shooting Club Brussels, Centerfire Target Organization, Zwarte Duif, The 
Antwerp Clay Shooting Association, Klein Brabantse Shooting Club, DTL Vlaanderen, Tir Kempenland, 
Vlaamse Liga der Sport- en Recreatieschutters, Flanders Clayshooting, De Clay Schutters, Jachtschietbaan 
" De Grensschutters", Zelzaatse Kleischutters, Kalmthout Clay Shooting club, Schietvereniging (S.V.) De 
kleiduif, De Prutsers 
 
 
Agenda: 
1/ Verwelkoming 
De vergadering wordt om 19:35hr geopend door de gecoöpteerde secretaris-generaal en alle 40 
aanwezige clubs worden verwelkomd. Er volgt een korte uiteenzetting betreffende de procedure van de 
stemming die tijdens deze AV zal gehouden worden en die zal afgesloten worden op het einde van de 
vergadering. 
 
De gecoöpteerde secretaris generaal geeft het woord eerst aan de heer Ludo Simoens 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Erkend door Sport Vlaanderen  
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Beste leden,  

Het bestuursorgaan van VSK heeft mij gevraagd deze inleiding te geven om u even te duiden met 

welke problemen het bestuursorgaan recentelijk te kampen heeft gehad.  

Voor alle duidelijkheid, ik heb geen mandaat meer in het bestuursorgaan sinds maart 2020. 

Het bestuursorgaan heeft mij sindsdien wel gevraagd de vergaderingen te blijven bijwonen als 

vertegenwoordiger  gezien ik in mijn functie als bestuurder voor Limburg niet vervangen werd tot op 

heden. 

Begin januari werden de bestuurders plots geconfronteerd met de aanstelling van een technisch 

directeur topsport, een bezoldigde functie welke door Sport Vlaanderen werd gesubsidieerd.  

Deze technisch directeur topsport heeft tijdens zijn eerste werkweken een video-vergadering met 

geselecteerde schutters waar hij hen op een onbeschofte manier de mantel uitveegt. 

Ook komt het de bestuurders ter ore dat de technisch directeur topsport niet door één deur kan met 

sommige leden van het bestuursorgaan en dat hij ervoor zal zorgen dat deze zullen verdwijnen.   

Op de bestuursvergadering van januari blijkt dan dat de aanstelling van de technisch directeur topsport 

gebeurd was door de administratief directeur na samenspraak met de secretaris-generaal (JP), de 

andere bestuurders waren niet in kennis gesteld van deze aanstelling. De bestuurders hebben op dat 

ogenblik hiervan kennisgenomen. 

Na enkele dagen informatie en juridisch advies te hebben ingewonnen vraagt de meerderheid van de 

bestuurders een nieuwe bestuursvergadering met als agendapunt de aanstelling van de technisch 

directeur topsport.  

De secretaris-generaal (JP) organiseert deze vergadering en neemt enkele uren voor aanvang ontslag 

met onmiddellijke ingang.  

Het bestuursorgaan beslist, gezien de onwettelijke aanstelling, over te gaan tot het onmiddellijke 

ontslag van de technisch directeur topsport en een correcte aanwervingsprocedure op te starten voor 

deze functie. Deze procedure loopt en kandidaturen worden nog ingewacht tot 15 mei 2021. 

Enkele dagen later neemt de administratief directeur zelf haar ontslag.  

Op de daaropvolgende vergadering van het bestuursorgaan wordt beslist Mevrouw Ellen Demey te 

coöpteren als secretaris-generaal, en alzo terug op 5 gemandateerde bestuurders te komen.    

Na juridisch advies te hebben ingewonnen blijkt dat de aanstelling van een bestuurder ad interim, zoals 

voorgeschreven in de statuten van VSK geen rechtsgrond heeft. Deze procedure is niet in 

overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit wetboek schrijft voor 

dat als een bestuurder van een VZW zijn ontslag neemt, het bestuursorgaan een persoon voor deze 

functie kan coöpteren.  

Deze coöptatie dient door de volgende algemene vergadering te worden goedgekeurd.  

Na deze goedkeuring zal de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger uitdienen, 

waarna de functie opnieuw verkiesbaar zal worden gesteld. Als de algemene vergadering deze 

coöptatie bevestigd, wil dit zeggen dat mevrouw Demey de functie van secretaris-generaal uitoefent tot 

maart 2023. 

De gecoöpteerde bestuurder oefent de functie uit met de volle rechten en plichten van zijn/haar 

voorganger.  

Daarom zal u dan ook later in deze vergadering kunnen stemmen over deze coöptatie.  

Door het plotse ontslag van de administratief directeur was het bestuursorgaan niet in staat in maart 

2021 de algemene vergadering te organiseren. Deze werd dan ook verdaagd.  

In de daaropvolgende communicatie met Sport Vlaanderen blijkt dan dat VSK zijn algemene 

vergadering ten laatste op 6 mei 2021 dient te organiseren om de afgesproken werksubsidies te kunnen 

ontvangen. 

Het bestuursorgaan heeft dan onmiddellijk het nodige gedaan om deze algemene vergadering te 

organiseren.  

Door deze overmacht kon het bestuursorgaan de statutair bepaalde periode van 1 maand, voor wat 

betreft de toezending van de uitnodiging voor deze vergadering, niet respecteren.  

http://www.sportschieten.be/
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Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schrijft echter voor dat deze uitnodiging 

minstens 14 dagen voor de vergadering dient te worden verstuurd aan de leden, hieraan is wel voldaan.   

Deze algemene vergadering heeft maar een beperkte agenda en is erop gericht dat wij onze wettelijke 

verplichtingen nakomen. Geen enkele club heeft een vraag en/of opmerking aangaande de verkorte 

oproepingstermijn. 

In september 2021 zal een nieuwe algemene vergadering georganiseerd worden, hopelijk kunnen we 

elkaar dan fysiek ontmoeten.  

Op die algemene vergadering van september zullen de ombudsvrouw en de coördinatoren tucht en 

schietproeven hun verslag kunnen brengen. Ook zal het nodige gedaan worden om dan een verkiezing 

te organiseren voor alle vrijgekomen plaatsen in het bestuursorgaan van VSK. 

Uit voorgaande is duidelijk dat we dringend onze statuten en inwendig reglement dienen aan te passen 

aan de vigerende wetgeving. Het bestuursorgaan zal hier zo snel mogelijk werk van maken.     

Ondertussen wordt het werk verdergezet, bij de overname, waaraan de ontslagnemende administratief 

directeur slechts zeer beperkt haar medewerking verleent, komen meerdere problemen en pijnpunten in 

de administratieve organisatie van VSK naar boven. Zowel op het vlak van ledenbeheer, boekhouding 

als privacywetgeving. Het bestuursorgaan werkt er hard aan om deze problemen zo snel mogelijk te 

remediëren.  

De huidige bestuursploeg is zeer positief ingesteld en vastberaden om u nog een betere service te 

verlenen. 

We hopen dat jullie dezelfde positieve ingesteldheid hebben, dan komen we er wel.  

Ik wens jullie nog een fijne avond. 

 

Ludo Simoens 

 
 
Daarna herneemt de gecoöpteerde secretaris-generaal het woord. 
 
Zoals Ludo reeds aangaf zijn we momenteel hard aan het werk om VSK op de rails te houden. Dit wil 

zeggen dat we momenteel leren hoe te rapporteren in het kader van  de subsidies, de processen op het 

secretariaat leren kennen, de boekhouding uitpluizen en opvolgen, …  

Minstens hebben we hier nogmaals uit geleerd dat het niet in het voordeel van een organisatie is als 

enkelingen alle kennis in handen houden. We doen er dan ook alles aan om dit in de toekomst te 

vermijden, door alle kennis te verspreiden onder de leden van het bestuursorgaan of waar nodig, ook 

met de andere vrijwilligers en/of de leden van VSK vzw. 

Naast het werken aan de structuur, zijn we uiteraard ook bezig met het verbeteren van de 

ondersteuning aan onze clubs, de leden van onze clubs en het verbeteren van onze werking. Hiervoor 

baseren we ons op het beleidsplan 2021-2024 dat we vorig jaar indienden bij Sport Vlaanderen en op 

basis waarvan onze erkenning verlengd werd. Bij het opstellen van dit beleidsplan werd rekening 

gehouden met de input van de clubs, hun leden en onze vrijwilligers. We werken als VSK vzw immers 

voor jullie. Dat wil echter ook zeggen dat we jullie input nodig hebben. Hoe we dit kunnen vorm 

geven, zal ik straks bespreken, bij het overlopen van het beleidsplan.  

In ieder geval zijn wij als bestuur zeer ambitieus om VSK vzw verder te ontwikkelen en te 

professionaliseren op basis van het huidige beleidsplan en daarbuiten.   

 
Ellen Demey 
 
 
2/ Goedkeuring Verslag vorige AV 28/08/2020 
Ter voorbereiding van deze AV heeft iedereen dit verslag per mail of via de clubzone kunnen raadplegen. 
Niemand heeft bezwaar en het verslag wordt unaniem goedgekeurd 
 
 

http://www.sportschieten.be/
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3/ Mandaten 
Er zal moeten gestemd worden over de coöptatie van Ellen Demey als secretaris-generaal (conform de 
vzw-wetgeving). 
 
Er worden enkele vragen gesteld over de procedure van deze geheime stemming en  Jim Geerts lichten 
deze procedure nog eens toe. De stemming zal geopend blijven tot voor het afsluiten van deze 
vergadering. Zodra iemand zijn/haar stem heeft uitgebracht kan deze niet meer gewijzigd worden. Zo 
blijkt er iemand maar op één vraag geantwoord te hebben en zo zijn/haar stem te hebben ingediend maar 
er is geen mogelijkheid meer voor deze persoon om achteraf de ontbrekende stemmingen op de volgende 
vragen nog uit te voeren. Een aantal personen blijkt om technische redenen de stemmingslink niet 
gekregen te hebben maar dit wordt ogenblikkelijk rechtgezet. 
 
 
4/ Financieel Verslag 2020 en Budget 2021 
Ter voorbereiding van deze AV heeft iedereen de financiële bundel per mail gekregen of via de clubzone 
kunnen raadplegen. 
Het gaat meer bepaald over: 

4.1 Verslag over de Financiën 
4.2 Verslag van de rekeningtoezichters 
4.3 Goedkeuring balans, resultatenrekening 2020 
4.4 Kwijting Raad van Bestuur werkingsjaar 2020 

 
De vraag wordt gesteld of hier opmerkingen over zijn. 
Een van de rekeningtoezichters merkt op dat er bij de overdracht blijkbaar verschillende zaken werden 
gevonden die niet correct waren. Hij vraagt welke zaken dit waren. Hij stelt de vraag omdat hij zelf, 
tijdens het nazicht van de rekeningen steekproefsgewijs controle had uitgevoerd en geen 
onregelmatigheden kon vaststellen. 
De voorzitter van het directiecomité klei antwoordt dat er bijvoorbeeld ongeveer 250 verrichtingen op 
wachtrekeningen stonden en dat hierover uitleg werd gevraagd aan de administratief directeur maar dat 
er nooit een uitleg werd gegeven. Hierdoor werden de cijfers initieel niet goedgekeurd door het 
bestuursorgaan. De resultatenrekening is dus wel correct en de achterliggende problemen worden 
momenteel opgelost.  
Aan het oplossen van deze problemen wordt veel aandacht besteed. 
 
 
5/ Stemmingen beleid 
Ter voorbereiding van de AV heeft iedereen de nodige documenten ontvangen 
 

- 5.1 Goedkeuring Jaarverslag 2020 
De secretaris-generaal merkt op dat er dat er in het jaarverslag 2020 op blz. 31 2 belangenconflicten 
vermeld worden maar dat dit een tikfout is, er heeft zich in 2020 maar 1 belangenconflict voorgedaan. 
 

- 5.2 Goedkeuring jaaractieplan 2021  
De secretaris-generaal deelt mee dat er o.a. bevragingen zullen gehouden worden en dat er reeds een 
oproep werd gelanceerd naar deelnemers voor een werkgroep PR.  
 

- 5.3 Goedkeuring begroting 2021 
- 5.4 Goedkeuring beleid 2021 

De secretaris-generaal geeft een toelichting bij het beleidsplan 2021-2024. Dit beleidsplan wordt gedeeld 
met de deelnemers aan de vergadering via ‘scherm delen’ en is terug te vinden op de website. 
 
De secretaris-generaal geeft tijdens de uiteenzetting aan dat VSK vzw voor de clubs/leden werkt maar dat 
dit onmogelijk is zonder input vanuit de clubs/leden. Er wordt dan ook een warme oproep gedaan om 
ideeën en aanmerkingen  door te geven aan het bestuursorgaan. 
 

http://www.sportschieten.be/
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Er werden 7 strategische doelstellingen bepaald, die werden vertaald in operationele doelstellingen en te 
nemen acties die hiervoor moeten worden genomen.  
De secretaris-generaal overloopt de volgende strategische doelstellingen van VSK (en geeft gedetailleerde 
toelichting bij de operationele doelstellingen en acties): 

1. Ondersteuning en begeleiding van de clubs inzake kwalitatieve sportclub  
2. Verhoging interne en externe visibiliteit van VSK en van de schietsport 
3. Aanbod van competities op maat van de clubs en de schutters 
4. Digitalisering dienstverlening en administratieve vereenvoudiging 
5. Verdere professionalisering van de werking 
6. Behoud van kwaliteit en groei van het aantal deelnemers op de sportkampen 
7. Behoud statuut Topsportfederatie 

Naar aanleiding van de toelichting worden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gegeven. 
 
Opmerking 1 – Maak van de digitalisatie en automatisatie van de administratie een absolute prioriteit op 
korte termijn. Had dit graag concreet opgenomen gezien in de doelstellingen.  
 
Antwoord en reacties – In de beleidsdoelstellingen wordt gesproken over optimalisatie en dit wordt door 
VSK als prioritair gezien. Er zijn echter een aantal juridische obstakels waardoor digitalisatie niet meteen 
mogelijk is. De overheid werkt immers met wettelijk vastgelegde formulieren. 
 
Momenteel zijn we druk bezig met de digitalisatie en automatisatie van de H&S proeven.  
 
Opmerking 2 – Voorstel wordt gedaan om in de toekomst opnieuw met een voorzitter te werken binnen 
VSK vzw. 
 
Opmerking 3 – Het gerucht doet de ronde dat de schietstand op 25 juni 2021 opnieuw zouden mogen 
openen, klopt dit?  
 
Hier heeft VSK vzw geen weet van. Er zou op het overlegcomité van 11 mei 2021 wel gesproken worden 
over het organiseren van wedstrijden.  
 
Opmerking 4 – Er wordt gevraagd of VSK vzw effectief werk maakt van communicatie met de overheid 
om de schietstanden zo snel als mogelijk opnieuw open te krijgen. 
 
Dit gebeurt zeker, maar altijd vanuit een samenwerking binnen de sportsector, georganiseerd door de 
Vlaamse Sportfederatie. Alleen kan hier vaak niet op voorhand over gecommuniceerd worden, omdat 
steeds gevraagd wordt vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Er wordt, achter de schermen, dus 
effectief gewerkt aan deze problematiek.  
 
Opmerking 5 – Hoe zit het met de verdeling vanuit het Noodfonds Corona 
 
Dit wordt later tijdens de vergadering nog toegelicht.  
 

- 5.5 Goedkeuring lange termijn financiële planning (2021-2024) 
 
 
 6/ Benoeming rekeningtoezichters en plaatsvervangende rekeningtoezichters 
Ellen stelt de vraag wie zich wil opgeven als rekeningtoezichter en plaatsvervangend rekeningtoezichter 
wil opgeven. 
 
De rekeningtoezichters zijn: 

- Joris Vandenhoeve  
- Rik Belien 
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De plaatsvervangende rekeningtoezichters zijn: 
- Georges De Backer 
- Marcel De Raeve 

 
Om de clubs de tijd te geven de stemming af te ronden worden nog een aantal infopunten meegegeven 
aan de aanwezige clubs: 

- Noodfonds Corona: de criteria voor de verdeling van dit Noodfonds onder de clubs werden 
bepaald (ledenaantallen, infrastructuur, trainers, rechtsvorm,…). Dit zal in een reglement gegoten 
worden, zodat deze criteria ook duidelijk zijn voor de clubs. Dit reglement is sowieso zeer 
belangrijk omdat er over de uitbetaling van het Noodfonds gerapporteerd moet worden aan Sport 
Vlaanderen.  
De uitbetaling hiervan is prioritair. 

- Opening schietstanden: Wallonië maakt inderdaad een uitzondering voor halfopen standen 
Vlaanderen wacht het eerstkomende overlegcomité af (11/05/2021) 

- Hulp nodig met je club: Raadpleeg dan zeker eens de website https://herlaadjouwsportclub.be/ 
Hierop vind je tal van mogelijkheden zoals gratis opleidingen, webinars inzake algemeen en 
financieel beleid om je club klaar te stomen voor de toekomst, mogelijkheid om een clubscan te 
laten uitvoeren, ondersteuning in kader van noodleningen, … 

- Opleiding Club-API: op 10/05/2021 is er een webinar, de link 
(http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten/detail/webinar_aan_de_slag_als_aansp
reekpersoon_integriteit_in_jouw_sportclub_club) wordt gedeeld met de deelnemers 

 
In afwachting van de resultaten worden nog een aantal vragen gesteld over de sportschutterslicenties en 
de praktische proeven. Deze worden beantwoord door Daniël Creël. 
 
 
7/ Bekendmaking van de stemmingen 
 
Rik Belien vraagt zich af of het aantal van 40 aanwezigen voldoende is om een geldige stemming te 
kunnen organiseren. De secretaris-generaal bevestigd dat overeenkomstig artikel 11, §1, 2e lid van de 
statuten het een geldige algemene vergadering betreft.  
 
Er zijn op het einde van de vergadering 38 stemmen binnengekomen. Er werd een aantal keer gevraagd 
of iedereen effectief gestemd had, waarna er unaniem akkoord wordt gegaan om de 2 ontbrekende 
stemmen als onthoudingen mee te tellen. 
 
Resultaten van de stemming: 
 
7.1 Coöptatie Ellen Demey – secretaris-generaal 
Akkoord  33  
Niet akkoord  1 
Onthouding  6 
Geen antwoord  0 
 
De algemene vergadering keurt de coöptatie van Ellen Demey als secretaris-generaal met meerderheid 
van stemmen goed. 
 
7.2 Goedkeuring balans, resultatenrekening 2020 
Akkoord  34  
Niet akkoord  2 
Onthouding  3 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering keurt de balans en resultatenrekening 2020 met meerderheid van stemmen 
goed. 

http://www.sportschieten.be/
https://herlaadjouwsportclub.be/
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten/detail/webinar_aan_de_slag_als_aanspreekpersoon_integriteit_in_jouw_sportclub_club
http://www.ethicsandsport.com/vorming_en_activiteiten/detail/webinar_aan_de_slag_als_aanspreekpersoon_integriteit_in_jouw_sportclub_club
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7.3 Kwijting aan het bestuursorgaan werkingsjaar 2020 
Akkoord  35  
Niet akkoord  1 
Onthouding  3 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor werkingsjaar 2020 met 
meerderheid van stemmen. 
 
7.4 Goedkeuring jaarverslag 2020 
Akkoord  35  
Niet akkoord  0 
Onthouding  4 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering keurt het jaarverslag 2020 met meerderheid van stemmen goed. 
 
7.5 Goedkeuring jaaractieplan 2021 
Akkoord  35  
Niet akkoord  0 
Onthouding  4 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering keurt het jaaractieplan met meerderheid van stemmen goed. 
 
7.6 Goedkeuring begroting 2021 
Akkoord  34  
Niet akkoord  1 
Onthouding  4 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering keurt de begroting 2021 met meerderheid van stemmen goed. 
 
7.7 Goedkeuring beleid 2021 
Akkoord  34  
Niet akkoord  0 
Onthouding  4 
Geen antwoord  2 
 
De algemene vergadering keurt het beleid 2021 met meerderheid van stemmen goed. 
 
7.8 Goedkeuring lange termijn financiële planning (2021-2024) 
Akkoord  33  
Niet akkoord  0 
Onthouding  6 
Geen antwoord  1 
 
De algemene vergadering keurt de lange termijn financiële planning (2021-2024) met meerderheid van 
stemmen goed. 
 
 
 
De vergadering wordt door de secretaris-generaal Ellen Demey gesloten om 21:22hr 

  

http://www.sportschieten.be/

