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Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 15 juni 2022  

Een voltallig clubbestuur was de gastheer van deze algemene vergadering. We mochten 23 

leden als aanwezig aanstippen naast drie verontschuldigingen.  

Elk lid kreeg een documentatie bundel met de dagorde en de agendapunten.  

Punt voor punt kregen we de Verwelkoming – Woord van de Voorzitter/secretaris – 

Jaarverslag van de Clubsportbestuurder – Jaarverslag van de Federatiesportbestuurder – 

Jaarverslag van de Penningmeester – Verificatieverslag door Christ Coppens – Aanvaarding 

van de functies binnen het clubbestuur – V aria en vraagstelling – Uitnodiging 

Kampioenenviering van 8/07/2022.  

Het was een vergadering met animo en meerdere goede gedachten komende van vele leden.  

Vele persoonlijke opmerkingen gingen over de werking en organisatie van de clubwedstrijden 

en over het gedane sportjaar op federatief vlak. Die zaken hebben vooral belang voor de 

organisatie van volgend seizoen. Het bestuur zal dit programmeren voor de volgende algemene 

vergadering van volgend sportjaar.  

Als voornaamste besluiten kunnen we vermelden :  

• Het huidig bestuur wordt in zijn huidige functies opnieuw aanvaard minus de functie 

van Federatiesportbestuurder Marc Geirnaert die ontslag nam.  

• Danny De Baets wordt met voltallige toestemming verkozen als Federatie 

Sportbestuurder als vervanger dus van Marc.  

• Voor de vacante functie van secretaris is er geen kandidaat op het voorplan gekomen 

en is er dus niet gestemd .  

• Onze penningmeester Gaby benadrukt dat elk lid persoonlijke openbaarheid mag vragen 

over de financiële toestand van de club. Algemene openbaarheid is niet aan de orde 

daar ons lokaal een openbaar karakter heeft.  

• Verificateur van dienst Christ Coppens stelt in zijn verslag dat er geen abnormaliteiten 

in de kasverslagen aan te merken zijn en dat een goedkeuring op zijn plaats is ondanks 

het ontbreken van enkele verduidelijkheden die hij heeft gevraagd en nog niet 

bekomen had. Hij benadrukt wel dat we de intentie moeten hebben om nog beter te 

doen .  

• Voor volgend sportjaar is Christ terug kandidaat met de vraag of een 2de clublid zich 

wil aansluiten.  

• In de varia onderwerpen is er de belangrijke vraag gekomen hoe het gaat met ons 

lokaal. De meerderheid toont zich bezorgd en wenst ons Carine veel beterschap en 

steun .  

Tot daar dit verslag. Het bestuur wenst iedereen een goed verlof en tot op onze Souper of 

tot in de club.  

In naam van het bestuur  

Etienne Bruggeman  

Voorzitter 


