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DATUM & LOCATIE

Omwille van de coronamaatregelen werd een uitzonderlijke digitale procedure gevoerd zonder fysieke
bijeenkomst. Volgende timing werd hierbij gevolgd:
-
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26/03/2020: kennisname procedure door effectieve en toegetreden leden met
terbeschikkingstelling van volgende documenten:
o Balans- en resultatenrekening 2019;
o Verslag rekeningnazichters 2019;
o Jaarverslag 2019;
o Presentatie over het jaarverslag 2019 en begroting + actieplan 2020;
o Begroting 2020;
o Kandidaturen Raad van Bestuur.
26/03/2020 – 09/04/2020: mogelijkheid tot stellen van vragen.
10/04/2020: vraag en antwoord worden gedeeld met alle leden + opening digitale stemming.
16/04/2020: sluiting van de stemming.
AANWEZIGHEDEN

Volgende 36 effectieve leden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale stemming:
Aarschots Triathlon Team, Antwerpse Triatlon & Duatlon Club, Aqua Protect 3 Team, Brasschaat
Triatlon Club, De Lommelse Triatleten, Duatlon Vereniging Baliebrugge, Endurance Team Limburg,
Geelse Triathlon Club, Go Like Hell, Halse 3atlon Organisatie, Herentalse Triathlonclub, Iron Team
Mechelen, Ironmanagers, Izegemse Triatlon Club, Kempisch Triatlon Team, Leie Triathlon Team
Deinze, Machels Triathlon Team, Marmotta Alpin Triathlon Tribe, Meetjeslandse Triathlon
Vereniging, No Limit Team, SMO-SCOTT Triatlon Team, Sport en Organisatie Mechelen, Tri
Performance Team, Tri Team Knokke-Heist, Triathlon & Duathlon Team Ieper, Triatlon Club Lille,
Triatlon Club Lummen, Triatlon Duatlon Leuven, Triatlon Team Edegem vzw, Triatlonclub Maasland,
TriatlonTeam Roeselare, TRIBE - Triatlon Team Grimbergen, Waaslands Triathlon & Duathlon Team,
Zuid-Limburgse Triathlon Club, 12 Beaufort, 3Men Dendermonde
Toezicht op het correct verloop van de procedure werd uitgevoerd door Algemeen Directeur Tom
Schippers.
Om het correct en anoniem verloop van de stemming te garanderen werd samengewerkt met een
extern bureau Inkesta.
Rekeningnazicht werd uitgevoerd door Jacques Goedgebeur en Jos De Win.
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KENNISNAME NIEUWE LEDEN

Nieuwe toegetreden leden (3):
3 Team Forza (3tF)
RYSC Triteam (RYSCTT)
Triatlon Club Mobility (TCMO)
TOTAAL TOEGETREDEN LEDEN: 57
Nieuwe effectieve leden (goedgekeurd op RvB 25/2):
Triatlon Club Lummen
Triatlon Team Roeselare
12Beaufort TOTAAL
TOTAAL EFFECTIEVE LEDEN: 36
4

GOEDKEURING BALANS- EN RESULTATENREKENING 2019

De balans- en resultatenrekening 2019 wordt goedgekeurd met volgende stemming:
Totaal uitgebrachte stemmen: 28
Ja stemmen: 28
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 0
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KWIJTING BESTUURDERS

De kwijting van de bestuurders voor werkingsjaar 2019 wordt goedgekeurd met volgende stemming:
Totaal uitgebrachte stemmen: 28
Ja stemmen: 28
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 0
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AANLEG BESTEMDE FONDSEN

Het voorstel tot aanleg bestemde fondsen wordt goedgekeurd met volgende stemming:
Totaal uitgebrachte stemmen: 28
Ja stemmen: 28
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 0
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BEGROTING 2020

De begroting 2020 wordt goedgekeurd met volgende stemming:
Totaal uitgebrachte stemmen: 28
Ja stemmen: 28
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 0
8

AANSTELLING REKENINGNAZICHTERS

Jacques Goedgebeur en Jos De Win stellen zich kandidaat als rekeningnazichters. De aanstelling van
hen wordt bevestigd.
9

VERKIEZING RAAD VAN BESTUUR

De kandidaat bestuurders worden verkozen met volgende stemming:
Luc Langeraert
Totaal uitgebrachte stemmen: 27
Ja stemmen: 25
Nee stemmen: 1
Blanco stemmen: 1
Michaël Schouwaerts
Totaal uitgebrachte stemmen: 27
Ja stemmen: 24
Nee stemmen: 1
Blanco stemmen: 2
Bart Thijs
Totaal uitgebrachte stemmen: 27
Ja stemmen: 25
Nee stemmen: 1
Blanco stemmen: 1
Katty Van Driessche
Totaal uitgebrachte stemmen: 27
Ja stemmen: 25
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 2
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Bieke Verscheure
Totaal uitgebrachte stemmen: 27
Ja stemmen: 26
Nee stemmen: 0
Blanco stemmen: 1
10 BIJLAGEN
Als bijlagen aan dit verslag worden toegevoegd:
-

Een overzicht van “vraag en antwoord”
Proces Verbaal stemming

Vraag en Antwoord Algemene Vergadering 2020
In de presentatie van de AV triatlon Vlaanderen staat er onder de rubriek budgettering 2020 onder
“laagdrempelig sportaanbod” dat men 30.000 EUR wil voorzien voor onder andere “start to run”
projecten. Ik ben van mening dat als men via “start to programma’s “ nieuwe leden wil aantrekken
dat dit via “start to swim” beter zal lukken omdat voor veel beginnende sporters het zwemmen de
grootste drempel is om aan triatlon te beginnen.
Vandaar mijn vraag om toch zeker ook de “start to swim” projecten te willen ondersteunen.
Het klopt dat we in de begroting 2020 een budget hebben voorzien voor StartTo projecten. Deze
kaderen in de projectsubsidies “laagdrempelig sportaanbod” van Sport Vlaanderen. Voor 2020 liggen
deze inhoudelijk vast. Deze projecten zijn zeker geen Start To Run projecten, maar ook zwemmen
komt hier aan bod.
Naar de toekomst toe is het de bedoeling te blijven inzetten op een laagdrempelig sportaanbod. We
nemen de suggestie mee om specifieke aandacht voor het zwemmen te hebben.

De presentatie AV is vooral een samenvatting van het jaarverslag, als club zijn wij benieuwd welke
invulling 3VL zal geven een het voorgestelde beleidsplan.
De algemene vergadering dient voornamelijk om het afgelopen werkingsjaar wettelijk af te ronden en
uiteraard ook om de begroting 2020 goed te keuren. In 2020 werken we nog binnen het lopende
beleidsplan 2017-2020, de details hiervan zijn terug te vinden op de website:
https://vtdl.triathlon.be/beleid
Oorspronkelijk was het de bedoeling om tijdens de fysieke AV na de middag in te gaan op het
beleidsplan 2021-2024 dat momenteel vorm wordt gegeven, helaas is dit nog niet kunnen doorgaan.
In dit kader plannen we later dit voorjaar nog een brede bevraging naar de clubs en andere
stakeholders. We hopen ook alsnog een fysieke sessie te kunnen plannen rond dit thema later dit jaar.

Promotie van de sport: met de belgian hammers en de T3 series hebben we in principe een goed
format voor TV , zo waren de uitzendingen van de superprestige triatlon in de jaren 80 live op de
BRT sportnamiddag vrij succesvol ... ideaal om de zomerstop van de voetbal in te vullen.
De promotie van de sport blijft een permanent aandachtspunt en zal zeker de nodige aandacht
krijgen in het nieuwe beleidsplan.

Er worden een aantal commissies voorgesteld, wij zijn als club vooral geïnteresseerd in de
inhoudelijke werking van deze commissie, vooral wat betreft de werkgroep jeugd. Daarnaast
ontbreekt misschien een werkgroep agegrouper aangezien het triatlon circuit grotendeels uit
recreatieve atleten bestaat en deze groep ook internationaal actief is.
De commissies geven een overzicht van de reeds bestaande structuren. Een evaluatie zowel naar
samenstelling als inhoudelijke werking maakt ook deel uit van de voorbereiding op het nieuwe
beleidsplan. Verslagen van commissies kunnen steeds geraadpleegd worden op de website:
https://vtdl.triathlon.be/over-ons/verslagen/

Is de opsplitsing van basis en full licentie nog de beste manier? In veel federaties is lidmaatschap
van een club automatisch gekoppeld aan lidmaatschap van de federatie, het lijkt ons een goed idee
om dit ook te doen want enkel al voor de 3VL verzekering die gekoppeld is aan de licentie is dit
interessant voor zowel atleet als club. Misschien moet er ook nagedacht worden op welke manier
de licentie aantrekkelijker kan worden gemaakt zodat meer (club-)atleten geneigd zijn een licentie
te nemen.
Een evaluatie van de lidmaatschapsstructuur is momenteel lopende. Een toename van het aantal
subsidieerbare leden én een goede doorstroming van jeugd en recreanten naar actieve clubleden
genieten hierbij bijzondere aandacht. Een aantal aspecten hiervan zullen ook terug komen in de
bevraging die we later dit voorjaar plannen.

De federatie heeft veel aandacht voor topsport en resulteert in mooie resultaten en een betere
bekendheid van de sport bij het bredere publiek. Als die inspanning nu nog doorgetrokken worden
naar jeugd en recreanten zal hopelijk leiden tot de groei van de sport.
Verdere groei van de sport, met bijzondere aandacht voor jeugd en recreanten, is dé uitdaging voor
de komende jaren. Dit is een zeer terechte bemerking. Het is wel belangrijk mee te geven dat voor het
luik Topsport het budget bijna integraal wordt voorzien door specifiek toegewezen subsidies van
Sport Vlaanderen. Middelen om te investeren in jeugd en recreanten moet de federatie zelf zien te
vinden, wat het uiteraard niet eenvoudiger maakt.

Het opleidingsaanbod staat met trainer B en Trainer A vooral in functie van competitieve en
topsportatleten, de opleiding initiator die bedoeld is voor trainers van jeugd en recreatieve atleten
is momenteel eerder opgezet als opstapje naar trainer B. Het zou voor veel beginnende trainers
een grote steun zijn om in de initiator opleiding veel meer de focus te leggen op de praktijk, het
onderdeel fietsen is daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Het is bij de jeugdwerking heel
belangrijk dat de begeleiders weten hoe ze het technische gedeelte van elke sportdiscipline goed
kunnen overbrengen en aanleren.
Bedankt voor de input. We nemen dit mee bij evaluatie van het opleidingsaanbod.

Veel atleten in onze club hebben interesse in multi-sport evenementen en andere formats dan de
klassieke triatlon discipline en afstanden. Door 3VL meer te oriënteren als multi-sport federatie
kan een ruimer publiek aangesproken worden en de atleten langer geboeid houden om lid te
blijven van de clubs en 3VL.
De federatie en de sport laten groeien de komende jaren wordt een van dé uitdagingen. Een
aantrekkelijk en laagdrempelig evenementenaanbod is hier onlosmakelijk met verbonden. Een
evaluatie van de evenementenkalender is lopende ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan.

Iets heel praktisch voor de wedstrijdmodule, als een wedstrijd 30€ aangegeven wordt zou dat best
inclusief transactie kost zijn, de atleet wil duidelijk zien wat hij dient te betalen, nu moeten clubs
afficheren 30€ + administratieve kost 3VL, dan komt minder professioneel over. Deze
administratieve kost kan oplopen, zonder dat daar voor de clubs iets tegenover staat, misschien
werken met een systeem van bonus per 100deelnemers en daar een voordeel voor de club aan
koppelen zoals bijvoorbeeld gratis zwemboeien of aankomstboog te beschikking stellen.

De kleine praktische opmerking nemen we mee. Daarnaast werken we ook aan een (logistiek)
ondersteuningspakket voor organisatoren. Door de grote impact van de huidige crisis op veel
organisatoren is het niet wenselijk hierover dit jaar nog actie te ondernemen. We nemen dit verder op
naar werkingsjaar 2021.

Er zijn flink wat subsidies en inkomsten van lidgelden maar daar staat op het eerste zicht in de
voorgestelde begroting relatief weinig tegenover wat betreft de investering in de sportieve
werking. Er lijkt vooral vrij veel te gaan naar topsport en algemene werking zo bijvoorbeeld,
24000€ voor leasing 15000€ voor de jaarrekeningen tegenover 24500€ naar het jeugdfonds terwijl
in de presentatie sprake is van 45000€ voor de jeugd ? graag krijgen we toch wat meer duiding
rond de budgettaire keuzes.
Meer investeren in de sportieve werking is zeker een ambitie, graag geven we wat toelichting bij
budgettaire keuzes:
1. De middelen van Topsport zijn specifiek toegewezen door hogere overheden. Als sportfederatie van
een Olympische discipline krijgen we deze van Sport Vlaanderen en moeten we deze ook inzetten om
een programma rond de topsportwerking te realiseren. In die zin is dat geen keuze van de federatie,
maar wel uitvoering van een verplichte opdracht (waar we uiteraard wel achter staan). Het is dus niet
zo dat wij zelf kunnen beslissen om minder in Topsport te investeren en die middelen dan in te zetten
voor bijvoorbeeld jeugd of recreatie;
2. Er is een substantieel deel van de middelen nodig voor de dagelijkse werking van de federatie
(personeel, leasing, huur kantoor, boekhoudkantoor,…), we trachten deze steeds zo laag mogelijk te
houden.
3. Voor jeugd is er in de begroting 2020 een bedrag opgenomen van 24.500 EUR voor het jeugdfonds
2020, dit is een goedgekeurd subsidieproject van Sport Vlaanderen;
4. Daarnaast is het weldegelijk de bedoeling om de investeringen in de sportieve werking in de
toekomst te verhogen, daarom wordt het positieve resultaat uit het verleden deels aangewend om
bestemde fondsen aan te leggen om te investeren in de sportieve werking. Onder andere wordt hier
45.000 EUR in een fonds voor de jeugd geplaatst, dit is dus bijkomend aan de middelen voorzien in de
begroting 2020. Met deze bestemde fondsen kan de federatie extra zaken realiseren zonder hiermee
het resultaat van een boekjaar in het gedrang te brengen.
Tot slot is het belangrijk hierbij te vermelden dat wij een kleine, maar ambitieuze federatie zijn. De
financiële middelen zijn echter beperkt en een gezond financieel beleid is ook één van onze
prioriteiten. Daarom verkiezen we om eerst voldoende tijd te steken in het schrijven van het nieuwe
beleidsplan 2021-2024, zodat we de beperkte middelen die we hebben nadien gericht kunnen
investeren om maximaal resultaat te behalen.

Een detail: VTDL werd 3VL maar het webadres is nog steeds vtdl.triathlon.be
Terechte opmerking, de werking van de website is een aandachtspunt. Helaas door onduidelijkheid bij
IT-partners is dit oplossen niet altijd snel mogelijk.

Is er zicht op de situatie voor de wedstrijden in augustus? Wanneer zal hier een beslissing
genomen worden?
Net als iedereen hopen we nog op een actieve zomer, maar kunnen hier nog geen definitief
standpunt innemen. We evalueren de situatie dag per dag en volgen strikt de richtlijnen van de
federale overheid. Ondertussen bereiden we ons voor op verschillende scenario’s en trachten we
clubs, organisatoren en atleten maximaal te faciliteren en ondersteunen.

Wat is het belang van BK Duatlon Standard t.o.v. andere wedstrijden (zoals Triatlon Leuven dat
zelfde weekend mag plaatsvinden).
Het BK Duatlon is net zoals andere BK’s belangrijk. Het is inderdaad een terechte vraag in welke
mate dit kan samenvallen met andere wedstrijden. Deze vraag gaat ook ruimer dan enkel het BK
Duatlon, de opmaak van een gevarieerde kalender waarin alle leden van 3VL voldoende aanbod
hebben is een belangrijk aandachtspunt.
Een oefening ten gronde over de evenementenkalander plannen we zeker de komende periode.
Hierin zal steeds getracht worden een evenwicht te vinden tussen belangen van clubs, organisatoren
en atleten.

Hoe zien we de toekomst van duatlon in België?
Het is ons streven om 3VL te laten groeien op alle vlakken. Dat we naast Triatlon voldoende
aandacht moeten en zullen hebben voor duatlon én nog andere disciplines is hierbij een evidentie.
Enkel door in te zetten op alle disciplines kunnen we verdere stappen zetten en een gevarieerd
aanbod aanbieden aan al onze doelgroepen. Atleten van al deze disciplines moeten zich herkennen
en thuis voelen in onze federatie.
Zoals bij eerdere vragen reeds aangehaald blijft het wel zo dat wat betreft het topsportluik er
substantieel meer middelen gaan naar de Olympische Disciplines van Triatlon. Dit komt doordat we
hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse overheid om een Olympisch topsportprogramma te
realiseren. Verwachten dat we op korte termijn dezelfde middelen kunnen investeren in andere
disciplines is dan ook niet realistisch.
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Proces-verbaal
STEMMING ALGEMENE VERGADERING TRIATLON
VLAANDEREN

Door: Drs. J.J. Versluys
Datum: 17 april 2020

Proces-verbaal stemming Algemene Vergadering Triatlon Vlaanderen
In dit proces-verbaal wordt de uitslag en het verloop van de stemming voor de Algemene
Vergadering van Triatlon Vlaanderen gerapporteerd, die in de periode van vrijdag 10 april tot
en met donderdag 16 april 2020 heeft plaatsgevonden. Het proces-verbaal begint met een
korte beschrijving van de stemming, gevolgd door gegevens over de opkomst waarna de
uitslag voor iedere vraag en die van de bestuursverkiezing volgt, en tot slot een beschrijving
van het verloop van de stemming. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de
rechtmatigheid van de uitgebrachte stemmen.

Details stemming
De stemgerechtigden is gevraagd om een antwoord te geven op 4 vragen betreffende de
Algemene Vergadering.
Vraag
Keurt u de balans- en resultatenrekening 2019 goed?
Keurt u de kwijting voor de bestuurders voor
werkingsjaar 2019 goed?
Keurt u de aanleg van bestemde fondsen goed?
Keurt u de begroting 2020 goed?

Antwoord mogelijkheden
Stem voor goedkeuring, geen
goedkeuring of blanco
Stem voor goedkeuring, geen
goedkeuring of blanco
Stem voor goedkeuring, geen
goedkeuring of blanco
Stem voor goedkeuring, geen
goedkeuring of blanco

Tabel 1: Verschillende vragen en de antwoord mogelijkheden.
Voor alle 4 de vragen konden de stemgerechtigden aangeven of ze wel of geen goedkeuring
gaven. De stem is pas geaccepteerd als er op een vraag 1 voorkeur is aangegeven. Ook is bij
elke vraag de mogelijkheid geboden om, in plaats van een voorkeur aan te geven, een blanco
stem uit te brengen. De blanco stemmen worden wel meegenomen in het opkomstpercentage
maar niet in de uitslag.
Per vraag is een stembiljet aangemaakt.
Daarnaast had de stemming ten doel 5 nieuwe leden te kiezen voor de Raad van Bestuur van
Triatlon Vlaanderen.
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Kandidaat
Luc Langeraert
Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Katty Van Driessche
Bieke Verscheure

Antwoord mogelijkheden
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco

Tabel 2: Verschillende kandidaten en de antwoord mogelijkheden.
De stemgerechtigden is gevraagd voor alle 5 de kandidaten aan te geven of ze voor of tegen
de benoeming zijn. De stem is pas geaccepteerd als er voor een kandidaat 1 van de antwoord
mogelijkheden is aangegeven. Ook is bij elke kandidaat de mogelijkheid geboden om, in plaats
van voor of tegen de kandidaat te stemmen, een blanco stem uit te brengen. De blanco
stemmen worden wel meegenomen in het opkomstpercentage maar niet in de uitslag.
Per kandidaat is een stembiljet aangemaakt. De stembiljetten zijn alfabetisch op achternaam
van de kandidaten weergegeven.

Opkomst stemming
Triatlon Vlaanderen
Balans- en
resultatenrekening 2019
Kwijting van de
bestuurders
Aanleg bestemde fondsen
Begroting 2020
Luc Langeraert
Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Katty Van Driessche
Bieke Verscheure

Aantal
stemmers

Uitgebrachte
stemmen

Totaal aantal
stemgerechtigden

%

28

28

36

77,78%

28

28

36

77,78%

28
28
27
27
27
27
27

28
28
26
25
26
25
26

36
36
36
36
36
36
36

77,78%
77,78%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%

Tabel 3: Opkomst stemming Algemene Vergadering Triatlon Vlaanderen per stembiljet met
het aantal stemmers, het aantal uitgebrachte stemmen, het totaal aantal stemgerechtigden
en het opkomstpercentage.
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Opkomstpercentage stemming Algemene Vergadering Triatlon
Vlaanderen 2020 per dag
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Grafiek 1: Opkomstpercentage stemming Algemene Vergadering Triatlon Vlaanderen per dag.
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Blanco Stemmen
Vraag
Keurt u de balans- en
resultatenrekening 2019 goed?
Keurt u de kwijting voor de bestuurders
voor werkingsjaar 2019 goed?
Keurt u de aanleg van bestemde
fondsen goed?
Keurt u de begroting 2020 goed?

Aantal
stemmers
28

Waarvan
blanco
0

% blanco
gestemd
0,00%

28

0

0,00%

28

0

0,00%

28

0

0,00%

Tabel 4: Aantal blanco stemmen per vraag – de blanco stem wordt wel meegeteld in het
opkomstpercentage maar is niet van invloed op de uitslag en derhalve niet in de kolom
“uitgebrachte stemmen” van tabel 3 opgenomen.

Kandidaat
Luc Langeraert
Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Katty Van Driessche
Bieke Verscheure
Totaal

Aantal
stemmers
27
27
27
27
27
135

Waarvan
blanco
1
2
1
2
1
7

% blanco
gestemd
3,70%
7,41%
3,70%
7,41%
3,70%
5,19%

Tabel 5: Aantal blanco stemmen per kandidaat – de blanco stem wordt wel meegeteld in het
opkomstpercentage maar is niet van invloed op de uitslag en derhalve niet in de kolom
“uitgebrachte stemmen” van tabel 3 opgenomen.
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Opkomstpercentage stemming Algemene Vergadering Triatlon
Vlaanderen 2020 per vraag
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Grafiek 2: % uitgebrachte stemmen per vraag.

Opkomstpercentage stemming Algemene Vergadering Triatlon
Vlaanderen 2020 per kaniddaat
Bieke Verscheure
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Grafiek 3: % uitgebrachte stemmen per kandidaat.

Proces-verbaal stemming Algemene Vergadering Triatlon Vlaanderen
pagina 5 van 9

Uitslag stemming
Onderstaande tabellen geven per vraag het aantal uitgebrachte stemmen. De interpretatie
van de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement.
Keurt u de balans- en resultatenrekening 2019 goed?
Ik keur deze goed
Ik keur deze niet goed
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
28
0
28
0
28

Tabel 6: Balans- en resultatenrekening 2019
Keurt u de kwijting voor de bestuurders voor werkingsjaar
2019 goed?
Ik keur deze goed
Ik keur deze niet goed
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
28
0
28
0
28

Tabel 7: Kwijting van de bestuurders
Keurt u de aanleg van bestemde fondsen goed?
Ik keur deze goed
Ik keur deze niet goed
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
28
0
28
0
28

Tabel 8: Aanleg bestemde fondsen
Keurt u de begroting 2020 goed?
Ik keur deze goed
Ik keur deze niet goed
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
28
0
28
0
28

Tabel 9: Begroting 2020
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Onderstaande tabellen geven per kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen. De
interpretatie van de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement.
Luc Langeraert
Ik stem voor Luc Langeraert
Ik stem tegen Luc Langeraert
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
25
1
26
1
27

Tabel 10: Luc Langeraert
Michaël Schouwaerts
Ik stem voor Michaël Schouwaerts
Ik stem tegen Michaël Schouwaerts
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
24
1
25
2
27

Tabel 11: Michaël Schouwaerts
Bart Thijs
Ik stem voor Bart Thijs
Ik stem tegen Bart Thijs
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
25
1
26
1
27

Tabel 12: Bart Thijs
Katty Van Driessche
Ik stem voor Katty Van Driessche
Ik stem tegen Katty Van Driessche
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
25
0
25
2
27

Tabel 13: Katty Van Driessche
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Bieke Verscheure
Ik stem voor Bieke Verscheure
Ik stem tegen Bieke Verscheure
Totaal geldige stemmen
Blanco
Totaal uitgebrachte stemmen

stemmen
26
0
26
1
27

Tabel 14: Bieke Verscheure
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Verloop van de stemming
De stemming voor de Algemene Vergadering van Triatlon Vlaanderen is op vrijdag 10 april jl.
om 09:00 uur van start gegaan en gesloten op donderdag 16 april jl. om 23:59 uur.
Op 10 april ontvingen alle stemgerechtigden een e-mail met hierin een persoonlijke directe
link op basis van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, om te stemmen op
https://triatlon-vlaanderen.digitalestemming.be. Met deze e-mailing is tegelijkertijd
gecontroleerd of alle e-mailadressen klopten en of er geen vertragingen plaatsvonden bij de
aflevering van de e-mails. Volgens het e-mailsysteem van Inkesta zijn alle e-mails
aangekomen.
Vóór de stemming is de mogelijkheid geboden een machtigingsverzoek door te geven. Hier is
geen gebruik van gemaakt.
Tussentijds is er op 14 april en 16 april 2020 om 09:00 uur een herinnering gestuurd per email aan stemgerechtigden die nog niet hadden gestemd
Er zijn in totaal 36 stemgerechtigden per e-mail benaderd. De stemming is correct verlopen.
De opkomst van de stemming bedroeg ruim 76%.
Inkesta heeft in deze periode de uitgebrachte stemmen gemonitord, waarbij kritisch is
gekeken naar de herkomst van de stemmen (IP adressen) en naar de groei van het aantal
stemmen door de tijd heen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alle uitgebrachte
stemmen zijn dus geldig.

Inkesta BV, namens deze,

Drs. A. (Annemarein) Jaspars

Breda, 17 april 2020

Drs. J. (Jan) Versluys
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