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nr.51
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Hofstade, dinsdag 20 maart 2018 van 19.00u
tot 21.00u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Margot Lemaire, de nieuwe
afgevaardigde van de flessenschutters. Guido dankt Erik De Vroede en het Sportimonium
om als gastheer te fungeren.
1. Aanwezigen en volmachten
1. Van Alsenoy Guido met volmacht van Jean Theunissen
2. Driesen Jozef
3. De Permentier Linda met volmacht van Dominique Poot
4. De Vroede Erik
5. Vandewalle Daniel met volmacht van Wilfried Hostyn
6. Uvyn Bram
7. Goedertier Marc
8. Huyghe Patrick met volmacht van Luc Beekaert
9. Gruwez Remi met volmacht van Johan Stevens
10. Lemaire Margot
11. Lenaerts Jan met volmacht van Jean De Ridder
12. Van der Veken Johan
Aanwezig zonder stemrecht:
Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
Etienne Pyfferoen (Sportiv vzw)
Comeyne Hein (coördinator)
Verontschuldigd:
Poot Dominique met volmacht aan De Permentier Linda
Stevens Johan met volmacht aan Remi Gruwez
De Ridder Jean met volmacht aan Jan Lenaerts
Theunissen Jean met volmacht aan Guido Van Alsenoy
Hostyn Wilfried volmacht aan Daniel Vandewalle
Beekaert Luc volmacht aan Patrick Huyghe
totaal stemgerechtigden = 18
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 12
volmachten = 6
=> aanwezige stemmen = 18.
2. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 28 november 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Verslag werking VlaS 2017
Gegevens van de Vlaamse Krulbolbond zijn recent nog toegevoegd aan het jaarverslag.
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Een gedrukte versie van het jaarverslag wordt per post aan de leden bezorgd.
Jan: voor mij hoeft dit niet. Ik zoek alles digitaal op.
De definitieve versie van het jaarverslag wordt ook nog eens digitaal doorgestuurd.
(jaarverslagen zijn trouwens ook te raadplegen op vlas.be)
4. Financiën VlaS 2017
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
2017.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2017
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Rekeningnazichters Leonard Van Overmeire en Mark Snauwaert verklaren de kasstukken
2017 in goede orde gezien te hebben en stellen voor de Raad van Bestuur VlaS kwijting te
verlenen. De balans en resultaatrekening 2017 wordt goedgekeurd.
- Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Raad van Bestuur voor het jaar 2017.
- Goedkeuren van de kandidaten voor het rekeningnazicht van het boekjaar 2018
Zullen het rekeningnazicht voor het boekjaar 2018 verzorgen: Etienne Pyfferoen.
Hein vraagt nog of één van de twee rekeningnazichters van 2017 dit nog eens kan doen. Luc
Vlaminckx geeft zich op als reserve.
Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2018 zal doorgaan midden februari 2019.
5. Varia
- Verjonging bestuur VlaS
Guido wijst er op dat gezien de gemiddelde leeftijd van een aantal bestuursleden VlaS een
verjoning aangewezen is (in 2020 zijn de volgende bestuursverkiezingen VlaS).
Jean Theunissen (secretaris VlaS) heeft aangegeven dat 2018 zijn laatste jaar is en moet reeds in
2019 vervangen worden.
In bijlage bij het verslag een tekstje over de taken van de voorzitter zoals Guido ze heeft
ingevuld en een toelichting over eventuele themaverdeling onder de bestuursleden. Guido stelt
dat de lijst van taken niet vast ligt, een nieuwe voorzitter kan die naar eigen inzicht invullen (en
desgewenst delegeren).
- Promotiefilmpje animatieaanbod.
Het VlaS-secretariaat stelt voor professionele promotiefilmjes te laten maken voor het huidige
animatieaanbod: festivalwip, tegentrek, steekspel. Kostprijs zou duizend euro bedragen. Guido
vraagt suggesties. Jan: je kan ook zelf promotiefilmpje maken, maar de kwaliteit van een
professioneel filmpje zal je dan niet halen. Anderzijds is de relatie tussen kwaliteit en kostprijs
in die wereld niet altijd rechtlijnig. Bram stelt dat je dit door een student zou kunnen laten
doen. Hiervoor hebben we echter niet de connecties. Bijkomend is het probleem dat dit dan
vorig jaar al had moeten aangevraagd worden. We willen de promotiefilmjes nog dit voorjaar
kunnen gebruiken.
- Organisatie Algemene Vergadering ETSGA 2018
Erik geeft een presentatie over dit evenement te Hofstade op 7 juli in Sportimonium.
Alle VlaS-bestuursleden zijn welkom op de AV ETSGA. Er zal simultaanvertaling zijn Engels,
Frans, Spaans – geen Nederlands. (Jan laat zich reeds verontschuldigen)
Voor de initiatie zullen de kruisboogschutters kunnen schieten op de plaats van de liggende wip
stand in de volkssporttuin. De staande wip initiatie zal Willy Collys regelen. Hopelijk staat de
muitwip er dan al. VlaS verzorgt animatie met de festivalwip. Daniel zorgt voor de katapult.
- Digitale wipschutter
Bram geeft een presentatie over de nieuwe schuttersgids van de staande wip federatie.
De Schuttersgids vervangt het tweewekelijk tijdschrift De Wipschutter waarin clubs vroeger
hun schietingen bekend maakten tegen betaling. Nu kan dit gratis voor de clubs aangesloten bij
KNBBW via de Schuttersgids. De clubs moeten wel zelf de gegevens van hun schieting online
ingeven. In ruil daarvoor worden deze mooi gepresenteerd op de website (per schieting kan een
link gekopieerd worden en bijvoorbeeld via Facebook gedeeld worden) en in het tijdschrift dat
als pdf verspreid wordt. Voorlopig wordt ook nog een systeem met papieren abonnementen
aangehouden. Reeds 900 schietingen zijn op deze manier ingegeven.
Dit systeem kan ook gebruikt worden door andere verbonden – mits afspraken over vergoeding
– en zelfs door andere sporten (bijvoorbeeld om bollingen bekend te maken voor de
krulbolsport).
Kostprijs van dit project tussen 20.000 en 25.000 euro plus jaarlijkse kost voor onderhoud en
hosting. Naast deze financiële kost ook heel wat uren vrijwilligerswerk: tweewekelijks tot
wekelijks vergaderen sinds september.

In de toekomst wil KNBBW haar digitaal platform uitbreiden met een toegang voor elke
schutter. Daarin zou de schutter een overzicht behouden van alle schietingen waaraan hij
deelnam en eventueel ook van de resultaten die hij behaalde.
Met dit project denkt KNBBW meer kans te maken om jongere leden aan te trekken en te
behouden.
- ILA
Hein geeft een presentatie over de Internet Leden Administratie en de nieuwe toepassingen.
Er wordt voorgesteld om bij de raadpleegaccounts de functie ‘downloaden ledenlijsten’ te
blokkeren. Alternatief is dat we een formele toezegging krijgen van onze bestuurders waarin ze
stellen dat ze deze gegevens niet zullen misbruiken. Bram suggereert om telkens dat iemand
met een raadpleegaccount inlogt, deze een vak laat aanvinken waarin hij dit toezegt.
6. Rondvraag:
Bram: Dieter Gezels nodigt alle bestuursleden VlaS uit op zijn aanstellingsschieting te Brakel,
zaterdag 31 maart 14u.
Wordt ILA aangepast aan GPDR? Hein: VlaS zal van zodra mogelijk hiervoor de nodige acties
ondernemen.
Jozef: WK katapult wordt steeds internationaler met dit jaar in Italië ook deelname van
Amerikanen.
Daniel: katapultschutters hadden 13 aanvragen voor initiaties gekregen, bij nader inzien zijn
deze afgezegd omdat de initiatiefnemers hadden verwacht dat we dit gratis deden.
Jan: naar aanleiding van succesvol interscholentornooi touwtrekken in Merksplas wil SVS dit
over Vlaanderen verspreiden. Gezien de draagkracht van de vrijwilligers zal dit in eerste
instantie beperkt worden tot de provincie Antwerpen. Om met scholen te werken is SVS de
sterkste partner. Deze is in Merksplas aangesproken door de gemeentelijke sportdienst. Jan
doet initiaties in scholen gratis omdat hij tegen de administratie om kosten aan te rekenen opziet
maar heeft alle respect voor clubs die dit enkel tegen betaling willen doen.
Als je een initiatie doet in eigen gemeente met het oog op ledenwerving, dan kan dit wel gratis.
Daarentegen, als je initiaties gaat doen waarvan je weet dat dit onmogelijk nieuwe leden zal
opbrengen, dan is het logisch dat dit vergoed wordt.
Luc: doet VlaS controle van de betalingen in verhouding tot het aantal doorgegeven leden in
ILA? Voor LUK maakt VlaS factuur gericht aan de bond met bundeling van de door de clubs
doorgegeven leden via ILA. De bankoverschrijving vanuit LUK wordt in ons
boekhoudingprogramma Exactonline gekoppeld aan de facturen.


volgende vergaderingen:
plaats
datum

uur

dinsdag 25 september 2018 19.00
dinsdag 27 november 2018 19.00

soort
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering

Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2018 zal doorgaan midden februari 2019.

Taken:
wat?
Versturen gedrukte versie jaarverslag
Versturen definitieve versie jaarverslag pdf
Jaarverslag plaatsen op webstek VlaS
Navraag bij rekeningnazichters 17 voor inzet 18
Uitkijken voor mogelijkheid verjonging bestuur en AV
VlaS
Tekst taken voorzitter en bestuur bezorgen
Beslissing nemen over blokkeren downloaden ledenlijsten
of maken afspraken over gebruik ILA raadpleegaccounts

Bijlage: tekstje taken voorzitter, bestuursleden

wie?
Secretariaat
Secretariaat
Secretariaat
Hein
alle leden en
bestuursleden VlaS
Hein
Secretariaat

Tegen wanneer?
25 maart
25 maart
1 april
25 maart
1 februari 2019
25 maart
1 mei

