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BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING VTDL
Datum: 21/03/ 2017
Locatie: Eurovolley, Vilvoorde

Verslag Bijzonder Algemene Vergadering 2017
Aanwezigheidslijst:
Effectieve leden:

Geelse Triatlon Club (GETC), No Limit Team (NLT), Sport & Organisatie Mechelen (SP&O), Tribe
(TRIBE).

Raad van bestuur
Johan Druwé, Staf Aerts, Marc Notredame en Michael Schouwaerts
Personeel
Stefaan Depaepe

1. Welkomstwoord Voorzitter
De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen en evalueert het verloop van de Algemene Vergadering.
Conclusie na interactie met aanwezigen:
•
•
•
•

We moeten ons beter verkopen
We moeten rekening houden met de diversiteit van de aanwezigen (bv. penningmeesters vs
sporttechnische begeleiders)
Veel clubvrijwilligers zijn overbevraagd in hun engagement en hebben geen zin in
vergaderingen waarop men vervalt in punten en komma’s.
Er moet meer aandacht komen voor beleidsfocus

2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten
•
•
•

Aantal effectieve leden met stemrecht: 4
Aantal volmachten: 3 (TDL aan TRIBE, SMO aan NLT, KTT aan GETC)
Totaal aantal stemmen: 7
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3. Aanduiding van de stemopnemers
•
•

Roos Baert (NLT)
Yves Robberechts (GETC)

4. Wijziging statuten
Amendement 1
Artikel 1:
De vereniging draagt als benaming “ Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga “, afgekort “ VTDL “.
Zij wordt in onderhavige statuten “ VTDL “ genoemd.
Voorstel 1 aanpassing Artikel 1:
De vereniging draagt als benaming “ Flanders Triathlon “.
•
•
•

Ja stemmen: 0
Nee stemmen: 7
Onthoudingen: 0

Voorstel 1 wordt niet aanvaard
Voorstel 2 aanpassing Artikel 1:
De vereniging draagt als benaming “ Triathlon Vlaanderen “.
•
•
•

Ja stemmen: 0
Nee stemmen: 7
Onthoudingen: 0

Voorstel 2 wordt niet aanvaard
Voorstel 3 aanpassing Artikel 1:
De vereniging draagt als benaming “ Triatlon Vlaanderen “.
•
•
•

Ja stemmen: 5
Nee stemmen: 2
Onthoudingen: 0

Voorstel 3 wordt goedgekeurd
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Amendement 2
Artikel 23:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de
secretaris-generaal.
Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
Het verzekert het dagelijks bestuur van de VTDL. In dringende gevallen kan het de nodige
beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.
Een dagelijkse bestuurder kan, door een aangetekend schrijven gericht aan de secretarisgeneraal, afzien van zijn mandaat. Het openstaand mandaat wordt op de eerstvolgende raad
van bestuur opnieuw ingevuld.
Voorstel aanpassing Artikel 23:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester,
maximum één gecoöpteerd lid en de secretaris-generaal.
Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
Het verzekert het dagelijks bestuur van de VTDL. In dringende gevallen kan het de nodige
beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.
Een dagelijkse bestuurder kan, door een aangetekend schrijven gericht aan de secretarisgeneraal, afzien van zijn mandaat. Het openstaand mandaat wordt op de eerstvolgende raad
van bestuur opnieuw ingevuld.
Voorzitter Johan Druwé licht het belang van deze amendementswijziging toe.
•
•
•

Ja stemmen: 7
Nee stemmen: 0
Onthoudingen: 0

Amendement 2 (wijziging artikel 23) wordt goedgekeurd.

5. Slotwoord

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Verslaggever
Depaepe Stefaan
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