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Vergadering Algemene Vergadering Sportraad 28/03/2013

1. Aanwezig:
Zie aanwezigheidslijst.
Aantal stemgerechtigde aanwezigen:30 (zie aanwezigheidslijst)
Volmachten:9
Totaal aantal stemmen: 39
Vereist aantal stemmen: 40
Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst.
Volmachten:
1.
Nancy Reynaert (BC Polderbos)) geeft volmacht aan Nico Fernandéz
2.
Armand Solie (THC Indiana) geeft volmacht aan Daniël Tiré
3.
Mestdagh Rita (Pintse Veloridders) geeft volmacht aan Goethals Eric
4.
Vander Beken Erwin (Zevergem Sportief) geeft volmacht aan Bonne Willy
5.
Georges Willaert (Tasseikan VZW) geeft volmacht aan Andy Willaert
6.
Lena Zolobowska (Tasseikan VZW) geeft volmacht aan Andy Willaert
7.
Gaston Van Poucke (Petanque Edelweiss) geeft volmacht aan Van Der Loven Jozef
8.
Geert Van Renterghem (MVC Begonia) geeft volmacht aan Johan Tack
9.
Christine Van Dorpe (BBC Latem De Pinte) geeft volmacht aan Kris Van Damme

Volmachten kunnen volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement enkel aan andere leden
van de AV gegeven worden, personen die geen lid zijn van de AV kunnen bijgevolg niet
gevolmachtigd worden om te stemmen.

2. Dagorde
1.
2.
3.
4.
5.

Verwelkoming door de voorzitter
Voorstellen nieuwe schepen van sport
Goedkeuren verslag vorige vergadering van 24 april 2012
Jaarverslag 2012
Financieel verslag 2012
>> Verslag van de rekeningnazieners
>> Goedkeuring van de jaarrekening
>> Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners
6. Rekening 2013 – stand van zaken
7. Varia en rondvraag
1. Verwelkoming door de voorzitter.

1

Er zijn onvoldoende aanwezigen daardoor wordt de vergadering geschorst.
Alle aanwezigen worden hierbij uitgenodigd naar een 2e AV zoals vermeld op de uitnodiging waar
het quorum van 40 niet meer moet gehaald worden.
Om 20u start de 2e AV uiteraard met dezelfde dagorde.
2. Voorstellen nieuwe schepen van sport.
De nieuwe schepen van sport Dhr. Trudo Dejonghe stelt zich kort voor.
De sportraad wenst hem veel succes toe en rekent op een goede samenwerking.

3. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24 april 2012.
Het verslag van de algemene vergadering van 24 april 2012 wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2012 .
Na toelichting wordt het jaarverslag 2012 (zie bijlage) goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2012.
Penningmeester Daniël Tiré geeft toelichting over de jaarrekening van de sportraad. (zie bijlage)
•

Verslag van de rekeningnazieners: de rekeningnazieners met name Rita Termote en Julien
Matthys zagen de rekeningen na en stelden geen onregelmatigheden vast. Bijgevolg
wordt er aan de AV voorgesteld de rekeningen goed te keuren en kwijting te verlenen aan
de Raad van Bestuur.

•

Goedkeuring van de jaarrekening: de AV keurt de jaarrekening 2012 goed.

•

Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners: de AV verleent kwijting aan de
bestuurders en de rekeningnazieners.

6. Rekening 2013 – stand van zaken
Penningmeester Daniël Tiré geeft toelichting over de stand van zaken betreffende de rekeningen
van de sportraad.(zie bijlage)

7.Varia en rondvraag:
BBC vraagt of de wedstrijden kunnen aangekondigd worden op de digitale infoborden?
Zij zullen de vraag opnieuw stellen aan de communicatiedienst.
Het reglement is goedgekeurd en zal ten gepaste tijde gestuurd worden aan de verenigingen
Dank van de voorzitter voor de constructieve bijdrage door de aanwezigen.
Nico Fernandez merkt op dat het probleem met de temperatuur van de douches blijft aanhouden.
De schepen antwoordt hierop dat de herwaardering van het OCP op het programma staat in de
meerjarenplanning en inclusief de grondige structurele herstelling van de douches.
Ann merkt op dat bij elke melding een interventie gevraagd wordt ofwel van de zaalwachters of
wel van vaklui. Het probleem wordt dan blijkbaar maar tijdelijk opgelost en herhaalt zich na
enige tijd.
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Voor verslag: Ann De Vreese
Bijlagen:

Aanwezigheidslijst
Jaarrekening 2012
Jaarverslag 2012
Financieel overzicht 2013
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