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nr.45
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Hofstade, dinsdag 24 maart 2015 van 19.00 tot 21.00u
1. Aanwezigen en volmachten
Aanwezigen met stemrecht:
1. Beekaert Luc
2. De Permentier Linda
3. De Vroede Erik
4. Goedertier Marc
5. Gruwez Remi
6. Hostyn Wilfried
7. Huyghe Patrick
8. Lenaerts Jan
9. Pauwels Lea
10. Renson Roland
11. Van Alsenoy Guido
12. Vandewalle Daniël
Verontschuldigd:
1. Jespers Jaak met volmacht aan Patrick Huyghe
2. Maes Guido
3. Plaisier Bea met volmacht aan Remi Gruwez
4. Uvyn Bram met volmacht aan Marc Goedertier
5. Van der Veken Johan
6. Willy Gavart
7. Wittevrongel Eric met volmacht aan Wilfried Hostyn
Aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
Theunissen Jean (lid Raad van Bestuur)
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Afwezig:
De Ridder Jean
Loix Ghislain
totaal stemgerechtigden = 21
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 12
volmachten = 4
=> aanwezige stemmen = 16. Dit is meer dan de twee derden.
Verslaggever: Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 25 november 2014
Er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
Het verslag werd goedgekeurd.
3. Verslag werking VlaS 2014
Het gedeelte van de Vlaamse Krulbolbond vzw moet nog toegevoegd worden. Voor 1 april
wordt het jaarverslag, samen met het financieel verslag, bij Bloso ingediend.
Opmerkingen:
- correctie VlaS-kampioenschap krulbol
- correctie ledenaantal krulbol
- SETS: toevoegen webstek voluit
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- AV ETSGA: Linda op eigen kosten
- dag.bestuur: vergaderden meermaals
- afkortingen bonden voluit, ook in inhoudsopgave
Het jaarverslag 2014 wordt - mits deze aanpassingen - goedgekeurd door de Algemene
Vergadering. Het jaarverslag zal elektronisch verstuurd worden naar de leden van de Algemene
Vergadering en belangrijke instanties. Het zal eveneens te raadplegen zijn op het web en op
vraag afgedrukt en per post verstuurd worden.
4. Financiën VlaS 2014
De aanwezige leden van de Algemene Vergadering ontvingen het overzicht van inkomsten en
uitgaven vergeleken met voorgaande jaren en met de begroting en de toelichting bij de rekening
2014.
- Verslag rekeningnazicht 2014
De rekeningnazichters (Wilfried Hostyn en Willy Gavart) verklaren de kasstukken 2014 in
goede orde gezien te hebben en stellen voor de Raad van Bestuur VlaS kwijting te verlenen.
Dank aan rekeningnazichters.
- Goedkeuring rekening en balans 2014
De balans en resultaatrekening 2014 wordt goedgekeurd.
- Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Raad van Bestuur voor het jaar 2014
zoals voorgesteld door de rekeningnazichters.
- Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht 2015
Op basis van een overzicht van de bonden die meewerkten aan het rekeningnazicht in de
voorbije jaren (beurtrol) wordt een voorstel geformuleerd voor de rekeningnazichters 2015:
Willy Gavart (VCBF) en Luc Vlaminckx worden gevraagd om het rekeningnazicht voor het
boekjaar 2015 te verzorgen, met als reserves Linda De Permentier (VKF) en Wilfried Hostyn
(LUK). Het rekeningnazicht wordt voorzien eind februari of begin maart 2016.
5. bestuursverkiezing
Volgende bestuursleden worden per acclamatie verkozen voor een mandaat van zes jaar: Erik
De Vroede, Remi Gruwez, Patrick Huyghe, Guido Van Alsenoy, Daniel Vandewalle,
Wilfried Hostyn.
In bijlage bij het verslag de nieuwe bestuurslijst.
6. aanvaarden nieuw individueel lid Algemene Vergadering
Op voorstel van de voorzitter wordt Jean Theunissen aanvaard als individueel stemgerechtigd
lid van de Algemene Vergadering VlaS.
7. Varia:
* Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports)
De coördinator licht het project toe via de webstek
www.europeantraditionalsportsforum.eu.
De voorzitter toont een filmpje van de laatste conferentie.
8. Rondvraag:
- Remi: Om kwalitatieve werking aan te tonen kunnen we ook de werking van onze bonden
meenemen: bijvoorbeeld de opleiding tot schietcommissarissen van de flessenschuttersbond.
- Roland: discriminatie volkssporten moet stoppen. We moeten onze Unesco-erkenning als best
practice gebruiken. Suggestie om ook voorzitter Vlaamse sportraad -Frank Bulcaen- te
contacteren.
- Erik: We kunnen ook citaten uit de Mineps-conferenties gebruiken. Hieruit blijkt bij
herhaling dat zij willen dat traditionele sporten en spelen gepromoot worden.
- Hein suggereert de mogelijkheid tot uitbreiding van het ledenaantal van de Algemene

Vergadering met het oog op verjonging (bijvoorbeeld een derde afgevaardigde per effectief lid).
Dit vereist statutenwijziging. Momenteel bestaat de mogelijkheid om te verjongen door een
oproep te doen naar kandidaat jonge individuele effectieve leden.
- Wilfried: vraagt dat VlaS een typetekst zou ter beschikking stellen aan haar bonden en clubs
over het afbeeldingsrecht. (iets in de zin van: 'uw foto als deelnemer kan gebruikt worden voor
publicatie in het kader van promotie van de sport'.) VlaS zal dit opnemen.
- Linda: Rode Sjoelers stoppen er mee (nog slechts 7 leden). Ze geven nog een laatste
paastornooi op 18 april (recreanten) en 19 april (competitie) te Ekeren. Jan: het verdwijnen van
een volkssport kan een middel zijn om de media te halen.
- Lea: In 2016 organiseert de katapultbond een internationaal tornooi katapult te Geel. Kan
VlaS dit financieel steunen? VlaS geeft alleen steun aan wedstrijden indien er een extra
promotioneel aspect is waaraan we kunnen meewerken.
- Lea: Blijft het lidgeld VlaS gelijk? Ja, dit blijft 5,50 euro. [In 2012 is beslist dat het lidgeld
vijfjaarlijks zal geïndexeerd worden, dus de eerstvolgende verhoging is in 2017].
- Luc Beekaert: de Vlaamse Krulbolbond richt voor de 50ste keer het WK krulbol in. Dit op 21
juli te Ursel (Knesselare).
- Roland: zijn er nog contacten van de krulbolders, liggende wipschutters en trabolders met de
Belgian clubs in Amerika en Canada waar dit nog beoefend wordt? Er zou eens een
budget/project moeten opgemaakt worden om die contacten te intensifiëren.
- Patrick: BKB geeft jaarlijks initiaties aan Amerikanen van brouwerijen (New Belgian
Brewery - Brouwerij Bouckaert) Daar hebben ze binnen de brouwerij ook bolbanen aangelegd)
- Patrick: ook erfgoedcellen moeten inleveren door besparingen (nu reeds 18%) en de toelage
van Vlaanderen zou verdwijnen tegen 2020. Ze hebben met personeel van de erfgoedcellen een
plan opgesteld om 300 interviews te doen met erfgoedzorgers en politiekers. Dit in functie van
lobbying.
- Marc: KNBBW organiseert dit jaar haar congres te Woesten/Vleteren.
•

volgende vergaderingen:

plaats
Gent
Munsterbilzen

datum
uur
soort
dinsdag 29 september 2015 19.00 RvB
dinsdag 17 november 2015 19.00 AV: actieplan en begroting 2016

Taken:
wat?
Doorsturen jaarverslag
Opmaak tekstje HR portretrecht

wie?
VlaS-secr
Hein

Tegen wanneer?
1 april
1 mei

