Vergadering Raad van Bestuur Sportraad van 10 februari 2015.
Aanwezig:
Daniel Tiré - voorzitter,
Inge Temmerman - ondervoorzitter,
Ann De Vreese - sportfunctionaris
Alexander Vanryckeghem – secretaris
Trudo Dejonghe - Schepen van sport
Donald Gabriëls, Armand Solie – bestuurders
Verontschuldigd:
Nico Fernández - bestuurder
Afwezig:
Geert Depestele – bestuurder
Dagorde
1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 01/12/14
3. Financiën
a. Jaarrekening
b. Nazicht
c. Penningmeesterschap
4. Herziening erkenning
5. Voorbereiding A.V. van 10/02/15
6. Mededelingen
1. & 2. Goedkeuring van de agenda en verslag vergadering van de vergadering van
01/12/14
Verwelkoming door voorzitter.
De agenda en ook het verslag van de vergadering van 01/12/15 worden unaniem goedgekeurd.
3. Financiën
a. Jaarrekening:
Deze wordt voorgelegd aan de RvB en wordt unaniem goedgekeurd.
Het nazicht is gebeurd door Andy Willaert en Willy Bonne.
De 2014 jaarrekening heeft een positief saldo van € 242.51, totale 2014 uitgaven € 145.59. Er
werden geen onregelmatigheden opgemerkt door de nazieners. Een vraag van Andy Willaert
omtrent € 45.74, werd verklaard door de voorzitter. Dit bedrag was een overschot omtrent de
werking ‘opening Moerkensheide’ en werd overgeboekt naar EVA Sportbeheer.

b. Nazicht:
Voorzitter was ontgoocheld over gebrek aan vrijwillige nazieners. Ook na oproep per e-mail was
er weinig positieve reactie. Hij dankte uitdrukkelijk de 2 nazieners en de 2 bijkomende die zich
alsnog aangeboden hadden.
c. Penningmeesterschap
Nico heeft per e-mail laten weten dat omwille van drukke job, hij het penningmeesterschap niet
meer kan/wil vervullen. Hij neemt ontslag als penningmeester maar blijft lid van de RvB.
Voorzitter meldt dat de penningmeester lid moet zijn van de RvB en er weinig keuze is, gezien
reeds 3 andere leden in functie zijn.
Donald heeft zich kandidaat gesteld en werd na unanieme stemming in de RvB bevestigd in de
functie van penningmeester. De A.V. zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
De gehele RvB dankt Donald, die ondanks drukke bezigheden, de functie ter harte neemt.
4. Herziening Erkenning
Voorzitter verklaart reden voor herziening.
Een voorwaarde tot erkenning is dat een vereniging geen winstbejag nastreeft.
2 verenigingen (tevens VZW’s) werden in het verleden erkend maar zijn in feite verenigingen die
zich niet houden aan de letter en geest omtrent winstbejag. Het gaat om ‘Dancereaction’ en de
‘Tennisschool’.
Vroeger was er geen of minder een probleem gezien ze geen subsidies ontvingen maar sinds
erkende verenigingen, interessantere huurprijzen krijgen voor het gebruik van de Pintse
sportfaciliteiten genieten ook deze verenigingen van alle voordelen zoals verenigingen die zich
wel houden aan de voorwaarden om geen winst te beogen.
Om te vermijden dat de AV van de Sportraad al te vaak zou moeten worden
bijeengeroepen zal de RvB aan de AV volmacht vragen om:
 Aanvragen om erkenning ingediend door verenigingen die niet aan alle criteria van
erkenning negatief te adviseren
 Het vroeger gegeven advies voor erkenning aan verenigingen die niet aan alle
criteria van erkenning voldoen te wijzigen.
5. & 6. Voorbereidingen AV en mededelingen
Wegens tijdsgebrek omwille van AV die hierna volgde, vervielen deze punten.

Volgende RvB Sportraad vergadering dinsdag 14 april om 20u30.

Voorzitter sluit af.

De voorzitter,
Daniel Tiré

De secretaris
Alexander Vanryckeghem

