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nr.49
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Hofstade, dinsdag 21 maart 2017 van 19.00
tot 20.15u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom.
1. Aanwezigen en volmachten
Samenstelling AV: Door het ontslag als lid van de Algemene Vergadering ingediend door Roland
Renson en Jaak Jespers komt het aantal stemgerechtigden op achttien.
Aanwezigen met stemrecht:
1. De Permentier Linda
2. De Vroede Erik
3. Driesen Jozef
4. Goedertier Marc
5. Gruwez Remi
6. Lenaerts Jan
7. Poot Dominique
8. Stevens Johan
9. Theunissen Jean
10. Uvyn Bram
11. Van Alsenoy Guido
12. Van der Veken Johan
13. Vandewalle Daniël
Aanwezigen zonder stemrecht:
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Comeyne Hein (coördinator)
Verontschuldigd:
1. Huyghe Patrick met volmacht aan Marc Goedertier
2. Hostyn Wilfried met volmacht aan Daniel Vandewalle
3. Beekaert Luc met volmacht aan Guido Van Alsenoy
4. Plaisier Bea met volmacht aan Remi Gruwez
Afwezig : De Ridder Jean
totaal stemgerechtigden = 18
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 13
volmachten = 4
=> aanwezige stemmen = 17.
2. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 29 november 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Verslag werking VlaS 2016
Het jaarverslag 2016 wordt – mits toevoeging van de jaarverslagen van KNBBW en BFSB goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Een gedrukte versie van jaarverslag wordt per post aan de leden bezorgd.
4. Financiën VlaS 2016
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
2016.
- Goedkeuring van de jaarrekening
Rekeningnazichters Wilfried Hostyn en Luc Vlaminckx verklaren de kasstukken 2016 in
goede orde gezien te hebben en stellen voor de Raad van Bestuur VlaS kwijting te verlenen.
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De balans en resultaatrekening 2016 wordt goedgekeurd.
- Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Raad van Bestuur voor het jaar 2016.
- Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht 2017
Zullen het rekeningnazicht voor het boekjaar 2017 verzorgen: Leonard Van Overmeire en
Marc Snauwaert. Luc Vlaminckx is bereid om de coördinator te helpen bij het voorbereiden
van de jaarrekening.
5. Bestuur
Einde mandaat en verkiesbaar: Johan Stevens, Jan Lenaerts, Bram Uvyn en Jean Theunissen.
De kandidaten worden verkozen per acclamatie voor een mandaat van zes jaar (tot maart
2023).
6. Varia
- Organisatie Algemene Vergadering ETSGA 2018 in Vlaanderen.
Guido licht het resultaat van het overleg met Sportimonium toe. De organisatie gaat door maar
in beperkte versie. Enkel in Sportimonium - Hofstade. Sportimonium zal de organisatie
leiden. Datum: zaterdag 7 juli 2018. Het programma:
Voormiddag AV, namiddag bezoek museum + volksspelen binnen en volkssporttuin, avond
BBQ.
Guido doet oproep naar bonden om op die dag in de namiddag hun sport te initiëren of
demonstreren. Er zal ook plaats zijn voor infostanden van de bonden.
De ondervoorzitter van Sportimonium, tevens secretaris generaal van Sport Vlaanderen zal
uitgenodigd worden om welkomswoord te doen.
De kosten voor het project worden billijk verdeeld tussen VlaS en Sportimonium. Volgens de
door Erik opgemaakte kostenraming is dit een veel lager bedrag dan voorzien.
Guido vraagt akkoord van de vergadering. Marc: S is ideale locatie. Erik: het moet duidelijk
zijn dat VlaS en S dit samen organiseren. Door communicatie maar ook door initiatie en
demonstratie.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
Guido overloopt enkele suggesties om de voorziening die hiervoor op de balans was voorzien te
heroriënteren:
 Professionaliseren aanbod FW (reservatiesysteem + uitbreiding)
 Verhogen voorziening voor personeel (ifv behoud Kira na einde steun sociale
maribel via VSF of ifv opvolging Hein als directeur)
 Elk nummer van Trend gratis versturen naar alle leden.
 Voorziening aanleggen om te kunnen inspelen op opportuniteiten in het kader van
het realiseren van een Opleidingscentrum Traditionele Sporten.
Remi stelt voor om hiermee het niveau van de VlaS-kampioenschappen te verhogen.
-

-

Verona (Italië) – Tocati-festival: 21-24 september 2017
Erik licht toe: organisator vraagt medewerking Unesco-dossier immaterieel erfgoed en
deelname Vlaanderen als gastland.
ETSGP (European Traditional Sports and Games Platform): enquête is klaar om Europese
landen te bevragen over hun beleid betreffende volkssporten.
Keunekot: Gaston Coene stopt er mee.
De stad Damme helpt zoeken naar een ‘overnemer’ en heeft die gevonden (De Knotwilg
Oostkerke). Een nieuwe overeenkomst tussen deze en de stad is in de maak. De overnemer
zou bereid zijn geld neer te leggen hiervoor. VlaS toonde ook interesse en schetste de
doelstelling van het Opleidings Centrum Traditionele Sporten waarin de schepen van sport
en de sportfunctionaris wel wat interesse toonden.

-

Superdagen
Deze multivolkssportdagen, een opzet van VlaS om onze sporten kenbaar te maken en te
promoten, werken goed in West- en Oost-Vlaanderen, dankzij de inzet van het secretariaat
en de vele vrijwilligers. Voor Limburg, Brabant en Antwerpen zijn wij nog op zoek naar de
ideale formule en communicatie. Medewerking van onze aangesloten bonden in die
provincies is cruciaal en tevens zijn een dynamische lokale organisator en medewerking
van de gemeente van groot belang.

7. Rondvraag:
- Johan vraagt contactgegevens van curve bowls clubs die niet bij VCBF zijn aangesloten.
(Waasmunster en Maldegem)
- Jozef: moet een schutter die al aangesloten is bij KNBBW en wil aansluiten bij een
katapultclub nog eens lidgeld betalen? Ja. Dit zijn aparte clubs en bonden. Het is dus
logisch dat ook daar de normale bijdrage betaald wordt.
- Jozef: zou lidnummer nieuw lid ook op factuur kunnen vermeld worden? Hein heeft
nagevraagd of dat mogelijk is: bij verlenging zal het stamnummer van de club vermeld
worden plus het aantal, bij nieuwe leden zal ook de naam van de nieuwe leden vermeld
worden.
- Bram: verduidelijken stavaza financiën : van dan af zal KNBBW via factuur betalen en met
de daarop vermelde gestructureerde mededeling.
- Bram: KNBBW zal Wipschutter in eigen beheer nemen en digitaliseren. Dit kan misschien
interessant zijn voor andere bonden ook. Dit zal ook dienen voor communicatie met clubs,
anderzijds om leden (via app) te informeren over schietingen. Gratis inlassingen
(aankondiging van schietingen) – gratis app (smartphone) om info te bekomen. In eerste
instantie misschien nog papieren versie.
- Remi: ledenwerving: misschien kunnen tafelvoetballers en golfbiljarters overtuigd worden
om aan te sluiten door het ondersteunen van een groot tornooi (VlaS-kampioenschap)
- Bram: festivalwip: naast studentencontract en werknemerscontract, kan misschien ook een
formule met vrijwilligerscontract (max 30 euro per dag) aangeboden worden.
- Daniel: gemeente vraagt voor betaling initiatie een btw- of ondernemingsnummer maar met
mijn club (feitelijke vereniging) heb ik deze niet. Bram: beter werken met een
onkostennota ipv met een bestelbon.
- Hein: het innovatief project Festivaltouw dat niet aanvaard is voor subsidiëring zal toch –
stapsgewijs - verder ontwikkeld worden ism met Jan.
- Suggestie: een vijf- à tiental Trend opsturen naar de clubsecretarissen met de vraag om deze
in hun clublokaal te verspreiden.



volgende vergaderingen:
plaats
datum
uur
soort
Gent
dinsdag 26 september 2017 19.00 Raad van Bestuur
Assebroek-Brugge
dinsdag 28 november 2017 19.00 Algemene Vergadering
Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2017 zal doorgaan midden februari 2017.
Taken:
wat?
Digitale versie Wipschutter mail naar leden AV

wie?
Marc - Hein

Tegen wanneer?
1 april

