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Verslag AV_01-20032017                Sint-Niklaas, 20 maart 2017 
 

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering  

20 maart 2017 om 19h30u 

 
Locatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas 

 

1. Welkomstwoord door de voorzitter 
De voorzitter Mark Wentein heet de aanwezigen welkom. De voorzitter bedankt de leden 
van de raad van bestuur en commissieleden die zich geen kandidaat meer hebben 
gesteld voor hun engagement de afgelopen 4 jaar.  
Daarnaast wordt ook het VLP-team geprezen voor hun inzet. 
 

2. Samenstelling van het bureau van de vergadering, aanwezigheidsregister, 
aanduiden stemopnemers 

 
Voorzitter:    Mark Wentein 
1ste ondervoorzitter:  Glenn Maes 
Secretaris-generaal:  Philippe De Meersman  
Penningmeester:   Jan Friant 
Directeur:    Lies Vlamynck  

 
Verontschuldigd:   2de ondervoorzitter:   Annie Vaneechoutte 

 
Aanduiden stemopnemers:  Stefaan Desender, Chris Van de Perre, Christine Maes 
 
Er zijn 160 aanwezige stemgerechtigde clubs (inclusief de 5 provinciale afdelingen). 
149 clubs via vertegenwoordiging en 11 via volmacht. 

 
3. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 

de VLP  Id.Nr. 01-23012017 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

4. Samenstelling van de commissies 
4.1. Endurance: vraag tot coöptatie  

De commissie endurance vraagt de coöptatie van Kim Fiermans en Nancy Van De 
Walle. 
De vergadering keurt deze coöptatie unaniem goed. 
 

5. Verkiezing leden van de raad van bestuur 
De directeur overloopt aan de hand van de PowerPointpresentatie de procedure van de 
verkiezing. 
Daarnaast worden per groep de kandidaten overlopen en brengen de stemgerechtigde 
clubs vervolgens hun stem uit. Dit gebeurt voor volgende groepen: 
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5.1. Vanuit de commissie clubwerking 
 

 
 

5.2. Vanuit de FEI commissies 
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5.3. Vanuit de provinciale afdelingen 
 

 
 

 
 
6. Jaarverslag 2016 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 2016 wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezigen. 
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7. Jaarrekening 2016 
7.1. Financieel verslag door de penningmeester 

De 1ste ondervoorzitter overloopt het financieel resultaat 2016 en licht het resultaat toe 
van de inkomsten en uitgaven in het boekjaar 2016: 
Totaal aantal uitgaven/kosten in 2016:  5.677.315,57 euro 
Totaal aantal inkomsten/opbrengsten in 2016: 5.707.428,87 euro 
 
Resultaat in 2016:    + 30.113,30 euro 
 

7.2. Verslag van de commissarissen, zijnde de controleurs van de rekeningen 
Thierry Steemans heeft de controle uitgevoerd op de boekhouding van 2016 en brengt 
verslag uit. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De jaarrekening is afgesloten 
met een positief resultaat van 30.113,30 euro. De jaarrekening geeft een getrouw 
beeld van het vermogen en de jaarrekening.  

 
7.3. Goedkeuring jaarrekening 2016 – stemming 

De jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. 
 

7.4. Kwijting en aanstellen van de commissarissen, zijnde de controleurs 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.   
 

8. Kwijting van de bestuurders over hun werkzaamheden 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de raad van bestuur en zijn bestuurders voor 
het werkjaar 2016. De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen. 

 
9. Begroting 2017 door de penningmeester 

9.1. Definitieve aanvaarding begroting 2017  
De penningmeester geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven voor 2017: 
Uitgaven/kosten:    5.572.044,25 euro 
Inkomsten/opbrengsten:  5.506.350,98 euro  

 
Dit geeft een resultaat van – 65.693,27 euro.   
De begroting 2017 wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd. 

 
10. Stand van zaken clubs door de secretaris-generaal 

In 2016 waren 441 effectieve clubs (inclusief de 5 provinciale afdelingen) 
De clubs worden overlopen. 
10.1. Kandidaat-leden die effectieve leden worden = 61 clubs 
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10.2. Situatie kandidaat-leden 
10.2.1. Stand van zaken kandidaat-leden van 1ste jaar naar 2de jaar = 80 clubs 
10.2.2. Nieuwe clubs (adm. dossier) die kandidaat-lid 1ste jaar worden = 64 clubs 
Opmerking: 
1) Clubs krijgen statuut na de AV 
2) Niet alle clubs hebben de juiste provinciale afdeling toegewezen gekregen. Dit 
wordt gecontroleerd en aangepast door de VLP-administratie. 
 
In bijlage volgende lijsten: 
 
1) Effectieve leden (clubs) 2016 
2) Kandidaat-leden (clubs) 2de jaar die effectieve leden (clubs) worden 
3) Kandidaat-leden (clubs) 1ste jaar die kandidaat-leden (clubs) 2de jaar worden 
4) Nieuwe leden (clubs) die kandidaat-leden (clubs) 1ste jaar worden  

 
10.3. Voorstel tot schrapping club 

De voorzitter vraagt aan de vergadering om de VLP-club Manege Vinkemolen te 
schrappen als club. 
De reden hiervoor is dat ze nog steeds met openstaande facturen staan. De 
clubverantwoordelijke is op geen enkele manier te bereiken. Het lidgeld van de leden 
wordt geïnd maar wordt niet betaald aan VLP.  
 
De vergadering is unaniem akkoord om de Manege Vinkemolen te schrappen als VLP-
club. 
 

11. Varia 
11.1. Wijziging maatschappelijke zetel 

De voorzitter vraagt het akkoord om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 
Jozef Hebbelynckstraat 2 9820 Merelbeke. 
De vergadering is unaniem akkoord.  
 

11.2. Andere punten dienaangaande dienen schriftelijk en vóór datum van 
 13 maart 2017 toe te komen op het secretariaat van de VLP t.a.v. de secretaris-
generaal p.a. van de directeur lies@vlp.be  
Er werd geen varia ingediend. 
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12. Bekendmaking raad van bestuur door de directeur 
De bestuurders voor de periode 2017-2020 zijn:  
CLUBWERKING  DE MEERSMAN PHILIPPE 
CLUBWERKING  GEUVENS  STIJN 
CLUBWERKING  HELLEMANS  KRIS 
CLUBWERKING  STEENO  MARC 
CLUBWERKING  VANCOILLIE   KATRIEN 
DRESSUUR  BRISON  PHILIP 
ENDURANCE  DEPREZ  JAN 
EVENTING   WENTEIN   MATHIAS 
HORSEBALL  BEIRNAERT  SVEN 
JUMPING   VAN LENT  GUNTER 
MENNEN   HOUBEN  FRANK 
PARA-EQUESTRIAN VAN HAEGENBORGH WALTER 
REINING   ROSKAMS  TANIA 
VOLTIGE   VERGAUWEN  KONRAAD 
HGVBB   CLAESEN  JIMMY 
HROV   MAES   GLENN 
KR    VAN LOO  JEAN-MARIE 
VOR   FRIANT  JAN 
WVUR   VANBIERVLIET HANS 

 

 PAUZE 
De verkozen kandidaten trekken zich terug en doen de installatie van de raad van 
bestuur en het dagelijks bestuur. 
 

13. Bekendmaking samenstelling raad van bestuur en dagelijks bestuur door de 
directeur 
De bestuurders stellen aan de algemene vergadering volgende samenstelling voor: 
Voorzitter:    Glenn Maes 
1ste ondervoorzitter:  Jan Friant 
2de ondervoorzitter:  Stijn Geuvens 
Penningmeester:   Jimmy Claesen 
Secretaris-generaal:  Philippe De Meersman 

 
De vergadering keurt unaniem de samenstelling goed voor de periode 2017-2020. 

 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
De voorzitter, 1ste en 2de ondervoorzitter, penningmeester, secretaris-generaal en de 
directeur. 

 
14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter 

De nieuwe voorzitter Glenn Maes bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen en eert de 
aftredende voorzitter voor zijn werk de afgelopen 16 jaar. Hij geeft ook onmiddellijk al 
een aantal aandachtspunten mee voor de komende jaren, die hij met de stakeholders de 
komende maanden wenst af te toetsen, zodat VLP altijd een stapje voor kan blijven. 

 
Verslag: Lies Vlamynck  


