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Verslag AV_01-25032019                Merelbeke, 25 maart 2019 
 

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering  

25 maart 2019 om 19h30u 

 
Locatie: Salons Roskam, Roskamstraat 38 9820 Merelbeke 
 
 
1. Welkomstwoord door de voorzitter 

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

stemopnemers 
 
Voorzitter:    Glenn Maes 
2de ondervoorzitter:  Stijn Geuvens 
Penningmeester:   Jimmy Claesen 
Algemeen directeur:  Lies Vlamynck (verslag) 
Directeur competitiesport: Inge Vandael 
 
Verontschuldigd:    secretaris-generaal Philippe De Meersman  
 
Aanduiden stemopnemers:  Isabelle Meert en Jean Deckers 
Aanwezigheidsregister: 

▪ Effectieve (stemgerechtigde) clubs: 26 
▪ Effectieve clubs vertegenwoordigd clubs met volmacht: 4 
 TOTAAL = 30 aanwezige effectieve clubs 

 
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van de VLP AV_01-19032018 

Het verslag AV_01-19032018 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

4. Samenstelling raad van bestuur 
Jan Friant is in 2018 overleden. Hij was de vertegenwoordiger van de VOR in de raad van bestuur VLP. 
Jan wordt vervangen vanuit de VOR binnen de raad van bestuur VLP door John Willems. Dit voor de 
resterende beleidsperiode.  
 
Deze nieuwe samenstelling wordt unaniem goedgekeurd. 
 

5. Samenstelling dagelijks bestuur 
Jan Friant was 1ste ondervoorzitter van de VLP. Waardoor ook de samenstelling van het dagelijks 
bestuur is gewijzigd.  
Verschuivingen in de samenstelling dagelijks bestuur: 

▪ Stijn Geuvens wordt 1ste ondervoorzitter i.p.v. 2de ondervoorzitter 
▪ Jimmy Claesen wordt 2De ondervoorzitter i.p.v. penningmeester 
▪ John Willems wordt penningmeester 
▪ Sven Beirnaert wordt toegevoegd als bestuurder  

 
Deze nieuwe samenstelling wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
 

6. Samenstelling van de commissies 
6.1. Clubwerking: 

▪ Vervanging VLP-medewerker Tuline Wentein door Ellen Mallezie. 
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6.2. Endurance:  
▪ overlijden Jan Friant. Jan wordt niet vervangen. 
▪ Vervanging VLP-medewerker Sara Bouten door Saskia Willems 

6.3. Eventing: 
▪ Vervanging VLP-medewerker Sien Coysman door Sara Bouten. 

6.4. Horseball: 
▪ Vervanging VLP-medewerker Sien Coysman door Lies Dedier. 

6.5. Jumping:  
▪ overlijden Jan Friant. Jan wordt niet vervangen. 

6.6. Mennen: 
▪ Vervanging VLP-medewerker Julie Spaas door Lies Dedier. 

6.7. Para-equestrian: 
▪ Ontslag Sander Stadeus. 
▪ Coöptatie Shirley Vanhoutte voor de resterende beleidsperiode.  

6.8. Reining: 
▪ Coöptatie Annick De Spiegeleer voor de resterende beleidsperiode. 
▪ Vervanging VLP-medewerker Julie Spaas door Saskia Willems. 

6.9. Voltige: 
▪ Vervanging VLP-medewerker Morgane Stien door Lies Dedier. 

 
Deze nieuwe samenstellingen worden unaniem goedgekeurd. 
 

7. Jaarverslag 2018 door de directie 
Het jaarverslag wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) overlopen.  
Door middel van cijfers wordt de werking 2018 toegelicht dit doorheen de verschillende domeinen.  
 
Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.  
 

8. Jaarrekening 2018 
8.1. Beleidsnota ‘financieel-resultaat 2018’ door directie 

Het resultaat 2018 wordt overlopen en wordt vergeleken met de begroting 2018. 
Totale opbrengsten: 6.642.776,17 euro 
Totale uitgaven: 6.421.964,11 euro 
Dit geeft een positief resultaat van 220.812,06 euro. 
Dit resultaat is enerzijds te danken aan een aantal uitzonderlijke opbrengsten (98.649,60 euro) maar 
anderzijds aan heel wat actoren (bestuur, medewerkers, commissieleden …) die verschillende zaken 
onder de loep hebben genomen.  
De voorzitter bedankt iedereen voor de inspanningen die in deze werden geleverd.  
 

8.2. Verslag van de commissaris, zijnde de controleur van de rekeningen 
Thierry Steemans heeft de controle uitgevoerd op de boekhouding 2018. Thierry Steemans is 
verontschuldigd en bijgevolg leest de penningmeester het volledige verslag.  
Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De jaarrekening geeft een getrouw beeld weer van het 
vermogen en de jaarrekening.  
 

8.3. Goedkeuring jaarrekening 2018 – stemming 
De jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.  
 

8.4. 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 controleur van de rekeningen door de vergadering.  
 
 

9. Kwijting van de bestuurders over hun werkzaamheden 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor het werkjaar 2018. 
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10. Begroting 2019 door de voorzitter/directie 
10.1. Beleidsnota ‘financieel-begroting 2019’  

De begroting 2019 wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie toegelicht.  
Opbrengsten: 6.466.569,17 euro 
Uitgaven: 6.303.056,39 euro 
Dat geeft een positief resultaat van 163.513,19 euro.  
 

10.2. Definitieve aanvaarding begroting 2019 
De begroting 2019 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.  
 

11. Stand van zaken clubs door de 1ste ondervoorzitter 
11.1. Kandidaat-leden die effectieve leden worden = 45 clubs 

 
11.2. Situatie kandidaat-leden 

11.2.1. Stand van zaken kandidaat-leden van 1ste jaar naar 2de jaar 
De clubs worden overlopen door de 1ste ondervoorzitter.  
= 60 clubs 

11.2.2. Nieuwe clubs (adm. dossier) die kandidaat-lid 1ste jaar worden 
De clubs worden overlopen door de 1ste ondervoorzitter.  
= 78 clubs 

 
12. Intentieverklaring VLP/LRV door de voorzitter 

De voorzitter licht toe dat er mits goedkeuring van de algemene vergadering een nieuw traject tussen 
VLP en LRV zal opgestart worden. Het traject dat wordt opgestart is opgenomen in een 
intentieverklaring. De voorzitter overloopt de intentieverklaring. 
Reacties uit de vergadering: 
De erevoorzitter beklemtoont dat het belangrijk is tijd te nemen voor dit proces. De twee verenigingen 
zijn een meerwaarde voor elkaar.  
Een lid van de vergadering vraagt om bij dergelijk proces de basis niet te vergeten. Ervoor te zorgen 
dat het geen logge structuur wordt.  
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun reacties en benadrukt deze punten mee te nemen in het 
proces. 
 
De intentieverklaring wordt unaniem aanvaard door de vergadering.   
 

13. Statutenwijziging door de voorzitter 
Dit punt wordt niet behandeld aangezien er geen quorum (2/3) werd behaald.  
13.1. Voorstel tot statutenwijziging 
13.2. Goedkeuring statutenwijziging 

 
14. Varia 

14.1. Andere punten dienaangaande dienen schriftelijk en vóór datum van 
 18 maart 2019 toe te komen op het secretariaat van de VLP t.a.v. de secretaris-generaal p.a. van de 
algemeen directeur lies@vlp.be  
Er werden geen punten voor de varia ingediend.  
 

15. Sluiting van de vergadering door de voorzitter 
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid en voor hun vertrouwen.  

       
Glenn Maes        Stijn Geuvens 
Voorzitter        1ste ondervoorzitter 


