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Verslag Id.N° 01-21032016                        Ternat, 21 maart 2016 
 

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering  

21 maart 2016 om 19h30u 

Verslag: Lies Vlamynck  
 
Locatie: Merenscentrum, Heirbaan 48  1740 Ternat 
 

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering. 
 
Voorzitter:   Mark Wentein 
1ste ondervoorzitter:  Glenn Maes 
Secretaris-generaal:  Philippe De Meersman 
Directeur:   Lies Vlamynck  
 
Verontschuldigd:  Penningmeester:  Jan Friant    
    2de ondervoorzitter:   Annie Vaneechoutte 
 
Aanduiden stemopnemers:  Alex Rodeyns en Hans Vanbiervliet 
  

 

2. Sluiting van het aanwezigheidsregister.  
Opening van de statutaire algemene vergadering. 

      Welkomstwoord door de voorzitter 
 

Na geldige oproeping waren volgende clubs vertegenwoordigd: 
  

▪ 22 effectieve (stemgerechtigde) clubs  
▪ 4 vertegenwoordigde clubs met volmacht 

       
 TOTAAL = 26 aanwezige effectieve clubs 

 
▪ 1 kandidaat club 1ste jaar 
▪ 1 kandidaat club 2de jaar 
▪ 1 nieuwe club 
 
 TOTAAL aanwezige of vertegenwoordigde clubs = 29 

 

Welkomstwoord door Mark Wentein, VLP-voorzitter.  
De voorzitter verwelkomt de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 

 
3. Lezing en goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van VLP  
nr. 01-30032015 

 
Het verslag van de algemene vergadering van VLP Id-nr. 01-30032015 wordt unaniem goedgekeurd.  
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4. . Jaarrekening 2015 
 
4.1.  Financieel verslag door de 1ste ondervoorzitter 
De 1ste ondervoorzitter overloopt het financieel resultaat 2015 en licht het resultaat toe van de 
inkomsten en uitgaven in het boekjaar 2015: 
Totaal aantal uitgaven/kosten in 2015:  5.112.967,00 euro 
Totaal aantal inkomsten/opbrengsten in 2015: 5.145.207,89 euro 
 
Resultaat in 2015:    + 32.240,89 euro 
 
4.2. Verslag van de commissarissen, zijnde de controleurs van de rekeningen 
Thierry Steemans brengt verslag uit en heeft samen met Carmen Van Camp controle uitgevoerd op 
de boekhouding van 2015. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De jaarrekening is afgesloten 
met een positief resultaat van 32.240,89 euro. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het 
vermogen en de jaarrekening. Carmen Van Camp liet zich verontschuldigen maar heeft mede het 
verslag ondertekend. 
 
4.3. Goedkeuring jaarrekening 2015 – stemming 

 
De jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. 
 
4.4. Kwijting en aanstelling van de commissarissen, zijnde de controleurs van de rekeningen 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de commissarissen (controleurs van de rekeningen) .  
Carmen van Camp stelt zich niet opnieuw kandidaat. Thierry Steemans wordt unaniem aangesteld als 
nieuwe commissaris (controleur van de rekeningen).  
 

 
5. Jaarverslag 2015 door de directeur 
 
Door middel van een PowerPoint presentatie worden de grote beleidsdomeinen voorgesteld aan de 
hand van cijfers. Deze beleidsdomeinen zijn gebaseerd op de basisopdrachten en facultatieve 
opdrachten uit het decreet op de sportfederaties. 
 
Het jaarverslag 2015 wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. 
 

 
6. Kwijting van de raad van bestuur en de bestuurders over hun werkzaamheden. 
 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de raad van bestuur en zijn bestuurders voor het 
werkjaar 2015. De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen. 
 

 
7. Begroting 2016 door de 1ste ondervoorzitter 
 
7.1. Definitieve aanvaarding begroting 2016 
De 1ste ondervoorzitter geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven voor 2016: 
Uitgaven/kosten:  5.457.586,16 euro 
Inkomsten/opbrengsten:    5.513.185,96 euro  
 
Dit geeft een resultaat van + 55.599,80 euro.   
De begroting 2016 wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd. 
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8. Stand van zaken clubs door de secretaris-generaal 
 
8.1. Kandidaat-leden die effectieve leden worden = 62 clubs 
8.2.  Situatie kandidaat-leden 
 8.2.1. Stand van zaken kandidaat-leden van 1ste jaar naar 2de jaar = 61 clubs 
 8.2.2. Nieuwe clubs (adm. dossier) die kandidaat-lid 1ste jaar worden = 80 clubs 
Opmerking: krijgen statuut na de AV 
 
In bijlage volgende lijsten: 
 
1) Effectieve leden (clubs) 2015: 379 (inclusief 5 provinciales en de recreatieve leden) 
2) Effectieve recreatieve leden (clubs) 2015: 41 
3) Kandidaat-leden (clubs) 2de jaar die effectieve leden (clubs) worden 
4) Kandidaat-leden (clubs) 1ste jaar die kandidaat-leden (clubs) 2de jaar worden 
5) Nieuwe leden (clubs) die kandidaat-leden (clubs) 1ste jaar worden  
 

 
9. Samenstelling raad van bestuur en commissies door de voorzitter 
 
9.1. Vervangingen in raad van bestuur 
 9.1.1. Horseball:  Gwendy Denutte wordt  vervangen door Veronique Verschueren 
 9.1.2.  WVUR:  Willy Vanhooren wordt vervangen door Hans Vanbiervliet 
9.2. Vervangingen in commissies 

9.2.1. Mennen: Jan Devaere ontslag genomen 
  Pieter Claeys ontslag gekregen 

    Jozef Willems en Marc Van Der Speeten worden gecoöpteerd 
9.2.2. Dressuur: Nicky Van Olst-Saliën ontslag genomen 
   Gerlinde Lauwers en Didier Deschauwer worden gecoöpteerd 
9.2.3. Voltige: Fanny Blockx ontslag genomen 
9.2.4.  Horseball: Gwendy Denutte ontslag genomen 
   Robin Cool en Charlotte De Brauw worden gecoöpteerd 
9.2.5. Endurance: Julie Lauwers ontslag genomen 

 

 
10. Varia 
 
10.1. Stand van zaken fusiegesprekken tussen LRV/VLP door de voorzitter 

De voorzitter geeft een stand van zaken over de reeds gevoerde gesprekken tussen VLP en 
LRV. De vergadering is akkoord om de gesprekken verder te zetten en staat open voor een 
eventuele fusie. LRV heeft op 23 maart 2016 haar algemene vergadering waar een eventuele 
fusie ook zal besproken worden. VLP wacht deze vergadering af vooraleer verder actie te 
ondernemen. 

 
10.2. Geen varia ingediend 
 
 
De ploeg VLP-medewerkers wordt voorgesteld aan de vergadering door de directeur Lies Vlamynck  
 

 
11. Sluiting van de vergadering door de voorzitter  
 
VLP-voorzitter Mark Wentein bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het vertrouwen in de vzw 
Vlaamse Liga Paardensport.  
_____________________________________________________________________     
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