
 
Verslag Statutaire Algemene Vergadering WWSV vzw d.d. 30 maart 2017 
Hama, Vantegemstraat 1, 9230 Wetteren 

Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent,  De Wannemaeker Bruno, Fransen Sven, Ingelbeen 

Jan, Lescrauwaet Alain, Reunis Stijn, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, 

Vermast Stefaan 

Verontschuldigde bestuurders: Deloof Ewald, Plasschaert Bart 

Aanwezige rekeningtoezichters:  Janssens Tom 

Verontschuldigde rekeningtoezichters:  Goubau François 

Aanwezige leden: 33 (bijlage - 1) 

Vertegenwoordigde leden: 28 (bijlage - 1) 

Verontschuldigde leden: 1 (bijlage - 1) 

Afwezige leden: 16 (bijlage - 1) 

Aanwezige clubs ten waarnemende titel: 0 (bijlage - 1) 

1. De Voorzitter opent de vergadering om 19u00 en verwelkomt de aanwezigen. 

Er wordt een minuut stilte gehouden ter gedachtenis van de overleden leden. 

De Voorzitter bedankt Dhr. Marcel Kubis voor zijn jarenlange inzet als Directeur 

Sportkaderopleiding. 

De Secretaris projecteert de agendapunten en geeft in de loop van de vergadering een 

presentatie bij elk punt. (bijlage – 2) 

2. Aanduiden stemopnemers 

De Algemene Vergadering duidt de heren Davy Suys en Guido D’Hollander  als 

stemopnemers aan, en de heer Carl Sabbe als secretaris, die aanvaarden. 

3. Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 19/03/2016 en de BAV d.d. 19/11/2016 en 10/12/2016 

van VYF vzw 

De verslagen van de AV d.d. 19/03/2016 en de BAV d.d. 19/11/2016 en 10/12/2016 van VYF 

vzw worden met een meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

4. Goedkeuring verslag BAV d.d. 10/12/2016 van VVW Recrea vzw 

En het verslag van de BAV d.d. 10/12/2016 van VVW Recrea vzw wordt met een meerderheid 

van stemmen goedgekeurd 

5. Verslag Raad van Bestuur, Secretariaat & Commissies 

Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht: 

- Het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van VYF vzw tot 31/12/2016 

door Bart Van Hooreweghe (bijlage – 3) 

- Verslag Secretariaat door Alain Lescrauwaet (bijlage – 4) 

- Verslag Commissie Opleiding door Luc Geirnaert (bijlage – 5) 

- Verslag Commissie Sport door Dimitri Dumery (bijlage – 6) 

http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Lijst-aanwezigen.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Lijst-aanwezigen.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Lijst-aanwezigen.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Lijst-aanwezigen.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Lijst-aanwezigen.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/UitnodigingAVBAV-20170330.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/2017%20AV%20VYF%20VVW%20Jaarverslag%20RvB%20.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/VYF-AV-2017%20-%20WERKINGSVERSLAG%20SECRETARIAAT%202016.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/AV%20commissie%20opleiding%202017.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/AV%20commissie%20sport%202017%20definitief.pdf


 

6. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2016 van VYF vzw 

Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht: 

-Verslag en presentatie van de Penningmeester door Peter Van den Bossche (bijlage – 7 & 

bijlage 8) 

-Balans en Resultatenrekening door Alain Lescrauwaet (bijlage – 9) 

7. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2016 van VYF vzw 

De verklaring van de bedrijfsrevisor wordt geprojecteerd en Alain Lescrauwaet toegelicht. 

(bijlage  - 10) 

Balanstotaal: 468.889,55 euro 

Resultaat Boekjaar:  167,63 euro winst 

8. Verslag van de rekeningtoezichters over het boekjaar 2016 van VYF vzw 

Het verslag van de rekeningtoezichters wordt geprojecteerd en wordt door Tom Janssens 

voorgelezen.  (bijlage – 11) 

9. Goedkeuring van de rekeningen 2016 van VYF vzw  

Na projectie van het resultaat 2016 van VYF vzw en van de balans afgesloten op 31/12/2016 

worden de rekeningen 2016 van VYF vzw met een meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

10. Kwijtingen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van VYF vzw over 2016 

Er wordt met een meerderheid van stemmen kwijting verleend aan de bestuurders en 

rekeningtoezichters van VYF vzw voor 2016. 

11. Het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 van VVW Recrea vzw  

Het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van VVW Recrea vzw tot 31/12/2016 

door Dirk Riemaeker (bijlage – 12) 

12. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2016 van VVW Recrea vzw 

Volgend verslag wordt geprojecteerd en toegelicht: 

-Verslag en presentatie van de Penningmeester door Dirk Riemaeker (bijlage – 13) 

13. Verslag van de rekeningtoezichters over het boekjaar 2016 van VVW Recrea vzw 

Het verslag van de rekeningtoezichters wordt geprojecteerd en wordt door Dirk Riemaeker 

voorgelezen.  (bijlage – 14) 

14. Goedkeuring van de rekeningen 2016 van VVW Recrea vzw  

Na projectie van het resultaat 2016 van VVW Recrea vzw en van de balans afgesloten op 

31/12/2016 worden de rekeningen 2016 van VVW Recrea vzw met een meerderheid van 

stemmen goedgekeurd. 

 

 

http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/VYF-VVW-AV%2030-03-2017-PENNINGMEESTER.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/VYF%20AV%202017%20-%20PRESENTATIE%20PENNINGMEESTER%2023-03-2017.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Balans%20VYF.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Verslag%20Refibo.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Verslag%20commissarissen%20VYF.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/verslag%20van%20de%20Raad%20van%20Bestuur%20Werking%202016%20VVW%20Recrea.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/verslag%20van%20de%20penningmeester%202016%20VVW%20Recrea.pdf
http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/Verslag%20rekeninnazichters%202016%20VVW.pdf


15. Kwijtingen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van VVW Recrea vzw over 2016 

Er wordt met een meerderheid van stemmen kwijting verleend aan de bestuurders en 

rekeningtoezichters van VVW Recrea vzw voor 2016. 

16. Goedkeuring budget 2017 en ledenbijdragen 2018 

De penningmeester verduidelijkt  de begroting 2017 en de nieuwe structuur van de 

ledenbijdragen van 2018 .  

Voor  het jaar 2017 wordt de ledenbijdrage bepaald op: 

Categorie VYF: 12.85 € per adres en 4.30 € per persoon. 

Categorie VVW: familiaal hoofdlid (incl 3 gezinsleden) 26.99 €, bijkomende gezinsleden 5.39 

€, Individueel lid 14.99 € en jeugdleden tot 18 jaar 12.82 €. 

Voor de ledenbijdrage 2018 wordt een eenvoudig en uniformsysteem voor alle clubs 

voorgesteld: hoofdlid 18.40 €, gezinslid op hetzelfde adres: 4.60 €, Jeugdlid op 01/01/2018 

jonger dan 26 jaar 9.20 € 

Voor leden waarvoor geen rijksregisternummer gekend is wordt 1 € toeslag gerekend. 

Tarief jeugdlid kan enkel toegekend worden indien het rijksregisternummer gekend is. 

Deze bovenvermelde bijdragen worden per einde 2017 nog geïndexeerd. 

 

Het ontwerp van begroting 2017 en de ledenbijdragen 2018 worden met een meerderheid 

van stemmen goedgekeurd. (bijlage – 15).  

17. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement werd gezien de fusie en vanuit het oogpunt van de regelgeving 

in het nieuwe sportdecreet over goed bestuur aangepast. 

In de loop van 2017 zullen nog verdere toevoegingen gebeuren zoals vermeld op 

verschillende plaatsen in het Huishoudelijk Reglement. 

Het Huishoudelijk Reglement word overlopen en wordt met een meerderheid van stemmen 

goedgekeurd. 

18. Benoeming rekeningtoezichters 

De heren  François Goubau en Tom Janssens worden benoemd als rekeningtoezichters, met 

een mandaat van één jaar, beiden aanvaarden hun benoeming. 

19. Nieuwe leden en ontslagen 

Er zijn geen ontslagnemende of nieuwe leden. 

20. Varia & vragen 

- Leden: 
o Lidkaart: Er wordt gevraagd naar een mooie lidkaart. Aangezien dit voor een 

hogere kostprijs zorgt, stelt er iemand voor om dit zonder jaartal te doen. 
Maar dan kan je als wedstrijdorganisator moeilijk nakijken of het 
lidmaatschap geldig is voor dat jaar. Dit zal verder bekeken worden. 

http://oud.vyf.be/algemene_vergaderingen/2017/BEGROTING%202017.pdf


o Rijksregisternummer: Vanwege Sport Vlaanderen wordt WWSV gevraagd 
om het rijksregisternummer van de sportbeoefenaars te registreren. Om de 
clubs aan te moedigen dit door te geven wordt er als overgangsmaatregel 
wordt er het eerste jaar een toeslag van 1 euro aangerekend per lid zonder 
rijksregisternummer. 

o Opgave leden: Vanuit de zaal worden verschillende vragen gesteld over de 
opgave van de leden. De secretaris-generaal benadrukt dat het Huishoudelijk 
Reglement strikt nageleefd dient te worden. De opgave van de leden was 
een essentiële sluitsteen van het fusieakkoord. Alle clubs werden daar ook 
duidelijk over geïnformeerd bij de fusie, zowel in de bezorgde documenten, 
als tijdens de uiteenzetting op de bijzondere algemene vergadering van 10 
december. 
 

 

21. Slotwoord van de voorzitter 

 

De Voorzitter bedankt de sponsors, vrijwilligers, personeelsleden en bestuurders voor hun 

inzet gedurende het voorbije jaar. De Voorzitter bedankt eveneens de leden voor hun 

aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

Van Hooreweghe Bart     Sabbe Carl 

Voorzitter      Secretaris-generaal 


