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ALGEMENE VERGADERING VTDL
Datum: 5 /03/ 2016
Locatie: Huis van de Sport, Berchem

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2016

Aanwezigheidslijst:
Effectieve leden:

Antwerpse Triatlon Club (ATRIAC), Duatlon & Triatlon Team Asse (DTTA), Duatlon Vereniging
Baliebrugge (DVB), Geelse Triatlon Club (GETC), Herentalse Triathlon Club (HETRIC), No Limit Team
(NLT), SMO-Specialized Team Meetjesland (SMO), Sport & Organisatie Mechelen (SP&O), Triatlon
Team Ieper (TTI), Waasland Triatlon Team (WTT)

Toegetreden leden:

Brussels Ironman Nato (BIN), Sportschool Juno-Kata Triatlon (SJKT), Triatlon Brugge Team (TBT),
Triatlon Team Kempen (TK), Tri Team Knokke-Heist (3TK)

Raad van bestuur
Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh, Guido De Rore, Staf Aerts, Werner Taveirne, Katty Van
Driessche

Personeel
Reinout Van Schuylenbergh, Sofie Dely, Sven Vereecken, Stefaan Depaepe

Rekeningnazichters
Jacques Goedgebeur, Marc Notredame

Algemene Vergadering 2016 VTDL

1. Welkomstwoord Voorzitter
Zie bijlage

2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten




Aantal effectieve leden met stemrecht: 10
Aantal volmachten: 0
Totaal aantal stemmen: 10

De noodzakelijke 2/3° aanwezigheid voor de behandeling van de statutaire wijzigingen wordt niet
gehaald.

3. Aanduiding van de stemopnemers



Jacques Goedgebeur (rekeningnazichter)
Roos Baert (NLT)

4. Kennisname van de nieuw toegetreden leden
a. TTBR: Triatlon Team Bredene
b. RTT: Ramsels Triathlon Team
c. TBT: Triatlon Brugge Team
d. T-MSK: Trisport MSK
e. WCTT: Webchain Cycling & Triathlon Team
f.

TK: Team Kempen

5. Goedkeuring verslag BAV 1 april 2015




Ja stemmen: 10
Nee stemmen: 0
Onthoudingen: 10
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6. Toelichting werkingsjaar 2015

a.

Secretaris-generaal: Stefaan Depaepe

b.

Topsport coördinator: Reinout Van Schuylenbergh

c.

Sporttechnisch coördinator: Sofie Dely

d.

Sporttechnisch coördinator jeugd en recreatie: Greet Smekens

De details van het werkingsverslag 2015 vind je terug in de powerpoint presentatie (zie bijlage)
Opmerking
Een aantal clubs vinden het spijtig dat er in 2016 geen 2° divisie wordt opgestart binnen de T³ Series.
De geringe interesse is deels te wijten aan de gebrekkige uitwerking.

7. Financieel overzicht 2015

a.

Balans en resultatenrekening 2015
Geen bijkomende vragen en opmerkingen

b.

Verslag rekeningnazicht 2015 (J. Goedgebeur & M. Notredame)
Opmerking HETRIC (vertegenwoordiger E. H’Madoun)
De neutraliteit van Marc Notredame als rekeningnazichter wordt in vraag gesteld? Kan een
kandidaat bestuurder instaan voor het rekeningnazicht?
De aanwezigen hebben hier geen probleem mee en vinden dat dit kan.

c.

Goedkeuring rekeningen 2015




d.

Ja stemmen: 9
Nee stemmen: 0
Onthoudingen: 1

Begroting 2016
Opmerking TTI (vertegenwoordiger Filip Vermont)
Organisaties waaraan veel atleten met een daglicenties deelnemen hebben door het nieuw
subsidiesysteem minder inkomsten dan voorheen. TTI pleit voor de invoering van een
correctiefactor.

e.

Goedkeuring begroting 2016




Ja stemmen: 10
Nee stemmen: 0
Onthoudingen: 0
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f.

Aanstellen rekeningnazichters 2016
(1)
(2)

g.

Jacques Goedgebeur
De nieuwe raad van bestuur zoekt nog een tweede kandidaat

Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur




Ja stemmen: 10
Nee stemmen: 0
Onthoudingen: 0

8. Wijziging statuten

De 2/3 aanwezigheid, noodzakelijk voor statutaire wijzigingen, wordt niet gehaald. Dit agendapunt
wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen Bijzonder Algemene Vergadering.
Er wordt gepolst naar de mening van de aanwezige clubs. Niemand heeft bezwaar.
Amendement 1
Artikel 11:
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij bijzondere
meerderheid in de door de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte
stemmen te bekomen als het om een enige kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten
zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal voorziene plaatsen zijn de kandidaten, die het
hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen
rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig
teken dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden.

Voorstel aanpassing Artikel 11:
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij bijzondere
meerderheid in de door de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
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Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte
stemmen te bekomen als het om een enige kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten
zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal voorziene plaatsen zijn de kandidaten, die het
hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.
Men kan slechts 20 jaar als verkozen bestuurder zetelen te tellen vanaf de stemming van deze
wijziging.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen
rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig
teken dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden

9. Verkiezing leden raad van bestuur

Rechtstreeks verkiesbare leden door de algemene vergadering
1.

Kandidaturen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Aerts Staf
De Rore Guido
Druwé Johan
Notredame Marc
Taveirne Werner
Van Driessche Katty
Van Rampelbergh Rian

2.

Geheime stemming

3.

Telling stemmen door stemopnemers

4.

Bekendmaking resultaat stemming








Aerts Staf: 7
De Rore Guido: 9
Druwé Johan: 9
Notredame Marc: 9
Taveirne Werner: 9
Van Driessche Katty: 9
Van Rampelbergh Rian: 9

Alle kandidaten halen de nodige meerderheid en zetelen in de komende Olympiade in de
raad van bestuur.
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10. Erelidmaatschap Jul Clonen

Het voorstel om Jul Clonen tot erelid te benoemen wordt op algemeen handgeklap goedgekeurd.

11. Slotwoord

De aanwezigen worden bedankt voor hun constructieve aanwezigheid.

Verslaggever
Depaepe Stefaan
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