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nr.48
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Ekeren, dinsdag 29 november 2016 van 19.00
tot 21.30u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom en dankt de Gilde Sint-Joris Ekeren om ons te
ontvangen.
1. Aanwezigen en volmachten
Aanwezigen met stemrecht:
De Permentier Linda
De Vroede Erik
Driesen Jozef
Goedertier Marc
Gruwez Remi
Hostyn Wilfried
Lenaerts Jan
Theunissen Jean
Uvyn Bram
Van Alsenoy Guido
Van der Veken Johan
Vandewalle Daniel
Verontschuldigd:
Beekaert Luc
Huyghe Patrick met volmacht aan: Guido Van Alsenoy
Bea Plaisir
Poot Dominique met volmacht aan: Remi Gruwez
Renson Roland
Stevens Johan met volmacht aan: Jan Lenaerts
Aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Afwezig:
De Ridder Jean
totaal stemgerechtigden = 19
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 12
volmachten = 3
=> aanwezige stemmen = 15. Dit is meer dan de twee derden.
Roland Renson wil zijn lidmaatschap van de Algemene Vergadering VlaS beëindigen. De
Algemene Vergadering aanvaardt zijn ontslag en dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de
traditionele sporten en voor zijn steun aan het volkssportverenigingsleven.
2. goedkeuren verslag Algemene Vergadering 6 april 2016
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. toelichting beleidsplan
De VlaS-coördinator licht het beleidsplan toe. In het kader van deze toelichting kwamen onder
meer volgende zaken aan bod:
- verslag bilateraal overleg op uitnodiging van Sport Vlaanderen over beleidsplan.
- uniek nummer per persoon-lid: er wordt besloten om het rijksregisternummer (RRN)
op te vragen. We voorzien dat dit niet in één en ook niet in twee jaar zal lukken om dit
van alle leden te hebben. Daarom suggereert Jan om in de overgangsperiode aan Sport
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Vlaanderen het RRN door te geven van de leden waarvan we over het nummer
beschikken en die lijst aan te vullen met de andere leden met ons uniek lidnummer. Er
is nog de vraag hoe dit opgelost wordt met leden met de Nederlandse, Franse, Duitse
of andere nationaliteiten.
- Festivalwip: Jean: het zou interessant zijn deze ook in andere regio’s beschikbaar zijn.
Dit is enkel mogelijk als we iemand vinden die dit met liefde voor het materiaal en
voor de sport doet. Voor 2017 wil VlaS meer inzetten op animatie mét begeleiding.
Dan brengt de animator (ook studenten) het materiaal mee.
Guido roept de leden van de Algemene Vergadering op om ideeën op het vlak van het beleid
op lange termijn ( > 4 jaar) aan het VlaS-secretariaat of de voorzitter te bezorgen.
4. goedkeuren beleidsplan 2017-2020
Het beleidsplan 2017-2020 VlaS zoals ingediend bij Sport Vlaanderen wordt door de
Algemene Vergadering goedgekeurd.
5. goedkeuren actieplan en begroting 2017
Het actieplan 2017 VlaS en de bijhorende begroting zoals ingediend bij Sport Vlaanderen
wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
6. stand van zaken huidige werking
De VlaS-coördinator demonstreert het online programma ILA (Internet ledenadministratie).
Hierbij toont hij hoe de werking verloopt van:
 raadpleegaccounts bondbestuur (o.a. exporteren clublijst excel)
 account clubsecretaris (inclusief: promotieacties ingeven, nieuw lid maken)
 account bondsecretaris (o.a. ingeven lidmaatschapaantal per club cfr KNBBW)
vragen:
 Jean: afdrukken pdf ledenlijst voor gemeente?
 Bram: is account sectorsecretaris reeds in orde?
 Bram: zichtbaar maken datum aanmaak nieuwe leden?
 Vanaf wanneer kunnen clubs hun lidmaatschap verlengen voor 2017 en nieuwe leden voor
2017 ingeven? Vanaf 1 december voor clubs die werken per kalenderjaar.
7. internationale werking
De voorzitter geeft toelichting over de AV ETSGA in Mallorca 2017 en vraagt of er interesse
is om daar VlaS te vertegenwoordigen en om daar een volkssport te initiëren in het eerste
weekend van november 2017. Gastheer daar is de steenslingerfederatie (= populaire lokale
volkssport). De vertegenwoordiging is temeer van belang aangezien VlaS samen met
Sportimonium in 2018 dit jaarlijks evenement in Vlaanderen zal organiseren.
Ook wordt ons partnerschap in het Europees project ‘Platform TSG’ toegelicht. Hier zal
vooral de coördinator zelf voor de inzet van VlaS instaan. Dit bestaat uit enerzijds een
inventaris van de situatie waarin volkssporten zich bevinden in hun regio of land en anderzijds
uit de omschrijving van de toekomstige werking van een Europees platform voor traditionele
sporten dat naast de ledenorganisatie ETSGA zou bestaan. Dit door de EU gesubsidieerd
project duurt één jaar. Aan VlaS is als hoofdpartner een budget toegewezen om haar deel in
het project te helpen waarmaken. Er zijn drie bijeenkomsten gepland: januari Rome, juni
Berlijn, december Brussel)
8. varia:
- De twee bestaande verzekeringspolissen worden samengevoegd tot één polis. Zonder
bijkomende premie worden vanaf 2017 ook drie probeersessies voor niet-leden
verzekerd mits hun naam vooraf is doorgegeven aan VlaS. VlaS zal de mogelijkheid
voor de clubsecretarissen om deze online in te geven voorzien in ILA. (vanaf de vierde
deelname kan de persoon dan als lid toegevoegd worden).

-

Jan vraagt om duidelijkheid te scheppen over de afhandeling van het ongeval
Vandakker – Vantichelt.
Jan vraagt of er clubs zijn die hun sport willen initiëren op ‘Move to help’, actie t.v.v.
G-sporters in Merksplas op zondag 7 mei 2017.
Jean vraagt om de verhoging van lidgeld van 5,50 euro naar 6 euro nogmaals bekend
te maken aan de leden.
Guido: doet oproep aan alle leden om te helpen bij ledenwerving. VlaS zal hiervoor
inspanningen doen en ook specifieke communicatie voor voeren die de leden kunnen
gebruiken. Gelieve interessante contacten voor ledenwerving aan het VlaSsecretariaat door te geven.



volgende vergaderingen:
plaats
datum
Gent
dinsdag 21 februari 2017
Hofstade
dinsdag 21 maart 2017
??
dinsdag 26 september 2017
Assebroek
dinsdag 28 november 2017

uur
19
19
19
19

soort
RvB
AV
RvB
AV

Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2017 zal doorgaan op vrijdag 10 maart 2017 om 10.30u.

taken:
wat?
Nieuwe versie beleidsplan digitaal naar leden
AV sturen
Meewerken aan ledenwerving
Opvragen beslissing Belfius ongeval Vantichtelt
Extra communicatie lidgeldtarief 2017
Programmeren ingave probeersessies in ILA
RRN: wat met andere nationaliteit?

Hein

wie?

Tegen wanneer?
asap

iedereen
Hein
Christoph
VlaS-secretariaat
Hein

Maandag 5 december
Asap
1 april 2017
20 december 2017

Bijlagen toe te voegen bij het verslag:
-

Schema met belangrijke data 2017
Digitale nieuwe versie beleidsplan 17-20

