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nr.47
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Hofstade, woensdag 6 april 2016 van 19.00
tot 21.30u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom.
1. Aanwezigen en volmachten
Aanwezigen met stemrecht:
1. De Permentier Linda met volmacht van Jaak Jespers
2. De Vroede Erik met volmacht Roland Renson
3. Gruwez Remi
4. Lenaerts Jan met volmacht Marc Goedertier
5. Pauwels Lea met volmacht Daniel Vandewalle
6. Theunissen Jean
7. Van Alsenoy Guido met volmacht Patrick Huyghe
8. Van der Veken Johan
Verontschuldigd:
Beekaert Luc
Goedertier Marc
Gruwez Remi
Hostyn Wilfried
Huyghe Patrick
Jespers Jaak
Poot Dominique
Renson Roland
Stevens Johan
Uvyn Bram
Vandewalle Daniël
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
totaal stemgerechtigden = 21
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 8
volmachten = 5
=> aanwezige stemmen = 13. Dit is meer dan de helft.
2. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 24 november 2015
Er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. Het verslag werd goedgekeurd.
3. Verslag werking VlaS 2015
Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
4. Financiën VlaS 2015
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
2015.
- Verslag rekeningnazicht 2015
De rekeningnazichters (Wilfried Hostyn en Luc Vlaminckx) verklaren de kasstukken 2015 in
goede orde gezien te hebben en stellen voor de Raad van Bestuur VlaS kwijting te verlenen.
Dank aan rekeningnazichters.
- Goedkeuring rekening en balans 2015
De balans en resultaatrekening 2015 wordt goedgekeurd.
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- Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Raad van Bestuur voor het jaar 2015
zoals voorgesteld door de rekeningnazichters.
- Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht 2016
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 2016:
Luc Vlaminckx (LUK) en Luc Beekaert (VKB) worden gevraagd om het rekeningnazicht
voor het boekjaar 2016 te verzorgen, met als reserves Dominique Poot (VCBF) en Marc
Goedertier (KNBBW).
5. Bestuur
Johan Stevens wordt per acclamatie verkozen voor de voleinding van het mandaat van zes
jaar van Ghislain Loix dat eindigt in maart 2017.
De Algemene Vergadering bekrachtigt het ontslag van Eric Wittevrongel als bestuurslid VlaS
als gevolg van het beëindigen van het lidmaatschap van de Vlaamse Boogsport Federatie
Liggende wip vzw (VBFlw) als effectieve bond van VlaS.
6. Samenstelling Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag van Guido Maes en Eric Wittevrongel als lid
als gevolg van het beëindigen van het lidmaatschap van VBFlw als effectieve bond van VlaS.
We acteren het ontslag van Jaak Jespers als individueel lid op eigen aangeven. We danken
Jaak die als stichter vele jaren de werking van VlaS is blijven opvolgen.
Tevens acteren we het ontslag van Lea Pauwels als afgevaardigde van de Vlaamse
Katapultbond. De katapultbond zal een andere persoon afvaardigen.
7. Varia
Beleidsplan:
De coördinator geeft een toelichting over de realisatie van het nieuwe beleidsplan 2017-2020.
De presentatie wordt meegestuurd met het verslag.
Betreft de strategische doelstelling zou ‘het aantal keer dat een lid actief is per
week/maand/jaar’ (dus wedstrijden + trainingen) een bijkomende meetwaarde (bovenop deze
vermeld in de presentatie) kunnen zijn voor het succes van onze missie. Vraag is of het
realiseerbaar is om hierover juiste cijfers te hebben (misschien als het kan geautomatiseerd
worden).
Nieuw decreet sportfederaties :
De voorzitter licht de stand van zaken toe. De subsidiëring zou in dezelfde ordegrootte liggen
als nu. Het opvragen van het rijksregisternummer wordt niet verplicht maar wel sterk
aangeraden. Het rijksregisternummer is bij houders van een sportschutterslicentie bekend via
de gevraagde kopie van de identiteitskaart.
Ledenwerving:
Door het ontslag van VBFlw is de noodzaak aan ledenwerving extra van belang om het
ledenaantal op peil te houden. De voorzitter doet een oproep aan de AV om hieraan mee te
werken. Er is wellicht potentieel bij highland games en golfbiljart. Remi vraagt of het
mogelijk is om individuele leden aan te sluiten bij VlaS. Dit zou mogelijk zijn bij GSF. We
vragen eens na hoe zij dit regelen.
EK katapult Geel:
Ook Indiërs hebben zich aangemeld om deel te nemen.

Jakarta:
Op de Tafisa-World Sport for All Games in Indonesië zal VlaS aanwezig zijn met een
delegatie van staande wip schutters plus voorzitter en coördinator. (6-12 oktober)
Uitleendienst:
Sportimonium gaat niet langer met externe uitleendiensten werken. VlaS heeft laten weten ook
niet zelfstandig een uitleendienst van volksspelen verder te zullen zetten. Wel zal VlaS blijven
inzetten op verhuur van materiaal van de volkssportdisciplines van onze leden zoals de
festivalwip.
8. Rondvraag:
- Lea: de Italiaanse clubs uit Umbrië nemen initiatief voor het oprichten van een
internationale katapultbond.
- Jean: dit jaar bestaat de Klepschuttersverstandhouding Zand en Leemstreek 60 jaar. Dit
wordt het gans jaar door gevierd met als apotheose het VlaS-kampioenschap en
koningsschieten in september.
- Jan: drie nieuwe bestuursleden binnen BTB-Vl: kassier + 2 voor perscommunicatie.
- Johan: is er mogelijkheid in het decreet voor betoelaging sportkampen? (Ja, maar enkel
voor Multisportfederaties, niet voor VlaS als OSV.)
- Erik: Roland Renson is zeer enthousiast over het Tocati-festival in Verona. Hun
uitnodiging aan Vlaanderen is een kans voor VlaS om naar buiten te komen. Twee vragen
rijzen hierbij: zijn onze bonden geïnteresseerd om hieraan mee te werken en wil de
Vlaamse overheid hieraan meewerken?


volgende vergaderingen:
plaats
datum
uur
soort
Gent
dinsdag 27 september 2016 19.00 Raad van Bestuur
Brugge
dinsdag 29 november 2016 19.00 Algemene Vergadering
Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2016 zal doorgaan op vrijdag 10 maart 2017 om 10.30u.
Taken:
wat?
Navragen mogelijkheid individueel
lidmaatschap
Doorgeven nieuwe afgevaardigde AV

wie?
Secretariaat

Tegen wanneer?
1 mei

Vlaamse
Katapultbond

Van zodra mogelijk

Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2016 is gepland op dinsdag 7 maart 2017 om 10.30 u.

