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Verslag AV_01-19032018                Zaventem, 19 maart 2018 
 

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering  

19 maart 2018 om 19h30u 

 
Locatie: KBRSF-vergaderzalen, Belgicastraat 9  1930 Zaventem 

 
1. Welkomstwoord door de voorzitter 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.  
 

2. Samenstelling van het bureau van de vergadering, aanwezigheidsregister, 
aanduiden stemopnemers 
Voorzitter:    Glenn Maes 
1ste ondervoorzitter:  Jan Friant 
2de ondervoorzitter:  Stijn Geuvens 
Secretaris-generaal:  Philippe De Meersman  
Penningmeester:   Jimmy Claesen 
Directeur:    Lies Vlamynck  
 
Aanduiden stemopnemers:  Hans Vanbiervliet en Jean Deckers 
Aanwezigheidsregister: 

▪ 30 effectieve (stemgerechtigde) clubs  
▪ 2 vertegenwoordigde clubs met volmacht 
 TOTAAL = 32 aanwezige effectieve clubs 

 
▪ 1 kandidaat club 1ste jaar 
 TOTAAL aanwezige of vertegenwoordigde clubs = 33 

 
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van de VLP AV_01-

20032017 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.  
 

4. Samenstelling van de commissies 
4.1. Jumping: ontslag Johan Rooms 

Het ontslag wordt aanvaard.  
 

4.2. Eventing: ontslag Dirk Verlinden 
Het ontslag wordt aanvaard. 
 

4.3. Eventing: coöptatie Kristof Goeminne 
De coöptatie wordt aanvaard. 
 

4.4. Voltige: coöptatie Anke Camphyn, Ann Proost, Mireille Van Der Vight 
De coöptaties worden aanvaard. 
 

4.5. Voltige: vervanging VLP-medewerker Julie Spaas door Morgane Stien 
Dit wordt ter info gemeld aan de algemene vergadering.  
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5. Jaarverslag 2017 door de directeur  
Door middel van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) worden de grote 
beleidsdomeinen voorgesteld aan de hand van cijfers. Deze beleidsdomeinen zijn 
gebaseerd op de basiswerking en op de beleidsfocussen uit het decreet op de 
sportfederaties. 
 
Het jaarverslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. 
 

6. Jaarrekening 2017 
6.1. Beleidsnota ‘financieel-resultaat 2017’ door de voorzitter 

De voorzitter licht aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) het 
resultaat 2017 toe. Er wordt een grondige analyse gegeven van het resultaat 2017 in 
vergelijking met de begroting 2017.  
Kosten 2017:  5.919.911,80 euro 
Opbrengsten 2017: 5.72,815.760,99 euro 
Dit geeft een resultaat van -194.150,81 euro voor 2017. 
 

6.2. Verslag van de commissaris, zijnde de controleur van de rekeningen 
Thierry Steemans heeft de controle uitgevoerd op de boekhouding van 2017 en brengt 
verslag uit. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De jaarrekening is afgesloten 
met een negatief resultaat van 194.150,81 euro. De jaarrekening geeft een getrouw 
beeld van het vermogen en de jaarrekening.  
 

6.3. Goedkeuring jaarrekening 2017 – stemming 
De jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. 
 

6.4. Kwijting en aanstellen van de commissarissen, zijnde de controleur van de     
        rekeningen 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de commissaris (controleur van de 
rekeningen).  
Thierry Steemans stelt zich opnieuw kandidaat. Er zijn geen andere kandidaten, 
bijgevolg wordt Thierry Steemans opnieuw aangesteld als nieuwe commissaris 
(controleur van de rekeningen) door de vergadering.   
 

7. Kwijting van de bestuurders over hun werkzaamheden 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor het werkjaar 2017.  
 

8. Begroting 2018 door de voorzitter 
8.1. Beleidsnota ‘financieel-begroting 2018’  

De voorzitter licht aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) de 
begroting 2018 toe. 
Kosten:    5.753.469,16 euro 
Opbrengsten:  5.829.760,99 euro  
Dit geeft een resultaat van 76.291,83 euro voor 2018. 
Er wordt een grondige analyse gegeven van de maatregelen die genomen worden om 
niet in een negatieve spiraal terecht te komen de komende jaren.  
Toelichting onkostenvergoedingen bestuurders/commissieleden:  
- kilometervergoeding voor vergaderingen raad van bestuur/dagelijks 
bestuur/commissies en werkgroepen. 
- voor leden dagelijks bestuur:  
60 euro voor één dagdeel 
90 euro bij meerdere dagdelen 
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8.2. Definitieve aanvaarding begroting 2018 
De begroting 2018 wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd. 

 
9. Stand van zaken clubs door de secretaris-generaal 

9.1. Kandidaat-leden die effectieve leden worden = 62 clubs 
 

9.2. Situatie kandidaat-leden 
9.2.1. Stand van zaken kandidaat-leden van 1ste jaar naar 2de jaar = 54 clubs 
9.2.2. Nieuwe clubs (adm. dossier) die kandidaat-lid 1ste jaar worden = 79 clubs 

 
10. Varia 

10.1. Andere punten dienaangaande dienen schriftelijk en vóór datum van 
 12 maart 2018 toe te komen op het secretariaat van de VLP t.a.v. de secretaris-
generaal p.a. van de directeur lies@vlp.be  
Er werden geen punten voor de varia ingediend. 
 

11. Sluiting van de vergadering door de voorzitter 
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun vertrouwen.  
 
 
 

Verslag: Lies Vlamynck  
 
 
 

     
 
Glenn Maes        Philippe De Meersman 
voorzitter       secretaris-generaal 


