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VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
van Dinsdag 04 Februari 2020 

 
DAGORDE :  
 
1.  Inleiding door de voorzitter en verwelkoming van de aanwezigen met nogmaals de voorstelling 

van de secretaris-generaal Peter Millet, die vanaf nu de volledige sportieve werking onder zijn 
hoede heeft. Het nieuwe secretariaats-adres en mail-adres zijn van toepassing (zie bovenaan)  
 

2. Nominale oproep der effectieve leden :  
-  Effectieve leden die de dag voor deze A.V. niet in orde zijn met hun lidgeld 2020  
      hebben volgens de statuten van de vzw K.R. art. 7/1§4 geen stemrecht op deze vergadering 
 
AANWEZIGHEDEN : 
Clubs : Bosscherhof Zutendaal, Derbyclub Opglabbeek Oudsbergen, Kattevenia Genk, M&M 
Diepenbeek en Zonnehoef Zonhoven 
 
Verontschuldigd : Zangersheide Lanaken, Dagen vh Paard Leopoldsburg, Sint Joris Alken, SJ 
Dressage Stables Beringen 
 
- Raad van Bestuur : verontschuldigd : Leo Joosten, Maryse Didden 

 
- Dressuurcommissie : Verontschuldigd : Rudi Mercken, Carine Monnissen, Jordy Siongers 
 

3. Aanduiding van twee stemopnemers : worden aangeduid indien nodig  
 
4. Verslag Sportjaar 2019 door de Voorzitter : geen opmerkingen 
 
5. Verslag van de penningmeester : Inkomsten en uitgaven van jumping en dressuur worden 
uiteraard nog altijd afzonderlijk verwerkt en bijgehouden, maar in totaliteit samen vermeld naar de 
boekhouding en voor de A.V. 
 
6. Verslag van de Controleur van de rekeningen boekjaar 2019:  
   Controleur Jean Hendrix geeft lezing van zijn verslag : geen opmerkingen. 
 
7. Voorstel en goedkeuring van de begroting 2020 door de penningmeester :  
 
8. Definitieve aanvaarding van de besluiten genomen op de C.V. van 02 December 2019 : 

Geen verdere opmerkingen  
 

9. Goedkeuring en kwijting van het beleid van de raad van bestuur : aanvaard door de A.V. 
 

10.  Aanduiding van een Controleur(s) van de rekeningen voor het boekjaar 2020 :  
Jean Hendrix is bereid deze taak verder op zich te nemen en hij werd met handgeklap opnieuw 
aangesteld als Controleur voor het boekjaar 2020. 

 
11.  Goedkeuring  Zomerkalender Jumpings 2020 : geen wijzigingen 
 
12  Kampioenschappen :  
     Alle kampioenschappen en Bekers van Limburg worden bevestigd. 
 



14. Verkiezing leden van de Raad van bestuur :  
      Uittredend en herkiesbaar : Jean Deckers, Jean Wouters en Steve Bijnens 
De A.V. aanvaard met meerderheid der stemmen de herkiezing van Jean Deckers, Jean Wouters 
en Steve Bijnens voor een nieuwe termijn van drie jaar. 
 
15. Verslag Sportjaar Dressuur 2019 : geen opmerkingen 
 
16. Goedkeuring zomerkalender dressuur : 
 
17. Verkiezing leden van de Dressuurcommissie :  
      Uittredend en herkiesbaar : Rudy Mercken 
De A.V. aanvaard met meerderheid der stemmen de herkiezing van Rudy Mercken in de 
dressuurcommissie voor een nieuwe termijn van 4 jaar. 
 
18. Inventaris roerende goederen : geen opmerkingen, wordt opgesteld zoals voorzien voor een 
kleine vzw. 
 
ALLERLEI 

- Het volledige bundel van de AV kan opgevraagd worden 


