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Verslag Algemene Vergadering VlaS -Munsterbilzen, dinsdag 27 november 2018 van
18.00 tot 19.00u
verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom en dankt de Sint Kristoffel Munsterbilzen voor de goede
ontvangst in dit schutterslokaal.
Na de vergadering gaat de viering door van het dertigjarig bestaan van onze vzw VlaS.
1. aanwezigen en volmachten
 aanwezigen met stemrecht:
1) De Permentier Linda
6) Hostyn Wilfried
11) Theunissen Jean
2) De Vroede Erik
7) Huyghe Patrick
12) Uvyn Bram
3) Driesen Jozef
8) Lenaerts Jan
13) Van Alsenoy Guido
4) Goedertier Marc
9) Poot Dominique
14) Van der Veken Johan
5) Gruwez Remi
10) Stevens Johan
15) Vandewalle Daniel
 verontschuldigd:
De Ridder Jean volmacht aan Wilfried Hostyn
Lemaire Margot volmacht aan Guido Van Alsenoy
Beekaert Luc
 aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
Pyfferoen Etienne (Sportiv vzw)
 verontschuldigd zonder stemrecht: Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
 aantal stemgerechtigden (maximum=18)
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 15, volmachten = 2 => aanwezige stemmen = 17
Dit is meer dan de twee derden.
2. goedkeuren verslag Algemene Vergadering 21 maart 2018
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. stand van zaken huidige werking
 personeel
De terbeschikkingstelling van Pieter door VSF in het kader van de sociale maribel loopt af in
februari 2019. VlaS heeft niet voldoende budget om zijn contract over te nemen van VSF zonder op
onze reserves beroep te doen. Pieter is op de hoogte gebracht dat hij in opzeg zal geplaatst worden.
Zijn taken moeten worden overgenomen door Hein en Christoph. Keuzes maken betreffende al dan
niet op te volgen opportuniteiten zal noodzakelijk zijn.
 IAA
Aantal animaties 2018 (50) willen we nog verhogen mede door uitbreiding aanbod met Leukraak en
Terugworp (totaal vijf soorten animatie).
 financiën
liquiditeit VlaS telkens eind oktober:
2018 = 262.500 euro
2017=263.000

liquiditeit Sportiv eind oktober 2018 = 8.247 euro
 ledenaantal
VlaS-leden 2018 op datum 13 nov 18: seizoen 16-17 + kalenderjaar 2018: 9.031 leden
Sportiv-leden 2018 zonder VlaS: seizoen 16-17 + kalenderjaar 2018: 737 leden
 ILA – KNBBW-digitaal

ILA toevoegingen:
Mogelijkheid voor de clubsecretaris om een aangifte doen van een ongeval. Het medisch attest of
bestek moeten wel nog per mail of post verstuurd worden. Momenteel bezig met het ‘responsive’
maken zodat clubsecretaris vanop zijn smartphone de ledenlijsten kan raadplegen en probeersessies
kan ingeven.
 uitbreiden Innovatief Animatie Aanbod
Realisatie Leukraak en Terugworp, vernieuwing materiaal en aanpak Steekspel.
 AV ETSGA
Samenwerking met Sportimonium is vlot verlopen. Sportimonium heeft zuinig beleid gevoerd
waardoor financiële inbreng van VlaS beperkt is.
 jeugdsportfonds
De actie jeugd+ is uitgewerkt door het VlaS-secretariaat in overleg met de twee
jeugdverantwoordelijken van KNBBW Marc Goedertier en Alain Vyncke. 2019 is een proefjaar
enkel met de staande wip clubs. KNBBW heeft toegezegd om 3.000 euro bij te dragen aan het
fonds.
4. goedkeuren aangepaste beleidsplan en actieplan en begroting 2018
Het aangepaste beleidsplan 2017-2020, het actieplan 2019 en de begroting 2019 worden
goedgekeurd.
5. varia:
 Fusie boogschietfederaties: geen nieuws
 Bestuur: Jean heeft nog geen vervanger. Hij blijft wel Verbondsverantwoordelijke VlaS voor de
sportschutterslicenties.
 Ongevallenverzekering: bezig met zoeken opvolger voor polis Belfius (opgezegd door Belfius).
Loopt nog tot eind 2020.
 Clubs die werking stoppen: soms raakt sportaccommodatie verloren, idem met uitbatingsrecht
en/of eigendommen (roerend en onroerend). Kunnen die we clubs die er aan denken hun
werking te stoppen, helpen om dit af te sluiten op een mooie wijze? Ideeën hieromtrent zijn
welkom op het VlaS-secretariaat. (Toewip Leuven, Keunekot Sijsele, SS Waregem,
Doelschutters Kalmthout). Jean: hierbij kunnen ook klepschuttersverenigingen komen die over
schietstanden beschikken en geen vergunning meer krijgen.
 Guido zoekt vrijwilligers om volkssportanimatie te verzorgen in Zilvermeer in Mol, dit om
behoud van de mobiele schaarbaankegelbaan te behouden. Johan polst naar bereidheid Short
Mat Bowls club Mol.
 Hein: VlaS staat voor transparant bestuur. Alle leden van de AV zijn steeds welkom met vragen
over de werking, over de financiën.
 Guido: extra rekeningnazicht 2018: heeft Luc Vlaminckx toegezegd? Ja
 Guido: volgens beleidsplan is het aantal clubsecretarissen mét e-mail adres gedaald. Het betreft
een stijging 2016=84 naar 2017=94%. 2018 op dit ogenblik=95,3% (nog 18 clubsecretarissen
zonder e-mail adres).
 Marc: wenst Hein te bedanken om zijn volhardende inzet gedurende 30 jaar, even lang als het
bestaan van VlaS.
6. volgende vergaderingen:
plaats
datum
dinsdag 19 februari 2019
Mortsel?
dinsdag 19 maart 2019
Brugge?
dinsdag 24 september 2019
Geel?
dinsdag 26 november 2019
Brugge?

uur
19.00
19.00
19.00
19.00

soort
RvB
AV
RvB
AV

Het nazicht van de rekeningen van het jaar 2018 zal doorgaan op vrijdag 1 maart 2019 om 10.30u.

