Blanco Atletiek en Jogging Vereniging Beernem vzw
't Hof 22, 8730 Sint-Joris (BEERNEM)
Ondernemingsnummer: 0551983151

ALGEMENE VERGADERING
Verslag van de vergadering van woensdag 9 mei 2018 om 20u45 die
plaats vond in Sportpark Drogenbrood te Beernem, Wellingstraat 29A.
Aanwezig: stemgerechtigde leden op vrije basis
Verontschuldigd: Ann Sofie Claeys en Sharon Claeys
Volmachten: geen
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze
werd bijeengeroepen.
De voorzitter stelt vast dat het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden 49 bedraagt en 2
zijn verontschuldigd en dit op een totaal van de 123 stemgerechtigde leden (+18 jarigen).
De vergadering kan dus geldig beraadslagen.
Agenda :
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei 2017
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag
-

-

Spaghettimeeting voor familie en vrienden met aansluitend onze Algemene vergadering
(telkens de woensdag voor OLH Hemelvaart) +wintercriterium
Moerbrugse kermisloop: 29 juni 2018
De eerste meeting voor cadetten en ouder: 11 augustus 2018
Familiedag BBQ in augustus met kubbing, petanque, wandeltocht en badminton: zaterdag 18
augustus 2018
'Running en Co': vanaf september zouden we voor de volwassenen ook een nieuwe groep
willen organiseren op maandag. Trainers vinden is heel moeilijk, dus zijn we deze binnen de
club zelf aan het opleiden.
Er worden stappen gezet naar samenwerking met AC Beverhout:
*De oefencross in oktober. Normaal is dit altijd op de 2de zondag van oktober, maar dit kan
dit jaar niet door de Verkiezingen. Dus organiseren we dit een week later: 21 oktober 2018.
*Ook wat betreft de training op vrijdagavond overwegen we een samenwerking tussen de
twee clubs. Dit voor wedstrijdatleten, miniem en ouder.
Kerstfeestje in december (met zomercriterium)
Pannenkoekverkoop in februari
Onze jeugdmeeting in april (2de zaterdag van april: volgend jaar 14 april 2019 ?)

3) Balans en resultatenrekening
Met dank aan onze financieel en boekhoudkundig adviseur Stefan Lanssens.
Hij legde de nodige financiële documenten 2017 voor aan de griffie te Brugge en zal ook zorgen voor
de belastingaangifte 2017 voor 30 juni 2018.
Op 31 december 2017 hadden we

€ 37.166 inkomsten
€ 27.417 uitgaven
---------------------€ 9.749 saldo
(waarvoor nu al reeds 5000 euro voor nieuw wedstrijdmateriaal)
en € 3.441 aan stock

Dit houdt in dat we in staat zijn om in 2018 verder te investeren in kwalitatieve trainingen en
materiaal.
De belangrijkste uitgaven 2017 gaan naar huurgelden, vrijwilligersvergoedingen trainers, lidgelden
naar de federaties (VAL en Wandelsport Vlaanderen), algemene werkingskosten van onze vereniging,
allerlei organisaties en drukwerken.
Onze inkomsten 2017 werden gegenereerd door de lidgelden, de sponsors en subsidie, de cafetaria
en inrichting bepaalde activiteiten.
De bestaande “Activa” van onze vereniging zitten verdeeld onder:
-Atletiekmateriaal (met regelmatige investeringen)
Verantwoordelijke Nico De Bel
-Kledij (met nog een relatief grote stock aan jogging/trainingsshirts)
Verantwoordelijke Lut De Wolf
-Cafetaria (met een noodzakelijke stock volgens verkoop)
Verantwoordelijke Katelijne De Wolf
4) Verslag van de commissaris
Begroting 2018: de kosten en ontvangsten worden in dezelfde lijn verwacht als het afgelopen jaar
2017.
Algemene conclusie:
In 2017 is er 'meer' winst gerealiseerd ten opzichte van 2016, wetende dat we nu al een grote
investering gedaan hebben van een waarde van 5000 euro aan wedstrijdmateriaal. (Winst –
investering – stock = 1308 euro winst)
Het boekjaar 2018 zal blijvend geanalyseerd moeten worden om een zekere toekomst te garanderen.
5) Kwijting van de bestuurders
Ontlasting bestuurders betreffende het afgelopen boekjaar.
Bij deze vraag ik de kwijting te geven aan de bestuurders van jullie vereniging.
Mag ik voor akkoord de handopheffing van “de aangesloten leden van 18 jaar of ouder”
6) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en)
Enkel onze secretaresse Martine Cromheecke verlaat het dek, maar blijft aan boord om ons bij te
staan met raad en daad, waarvoor ongelofelijke dank.
Alle andere huidige bestuursleden blijven in hun ambt. Zij zullen binnen 3 jaar terug uittredend zijn
en opnieuw verkiesbaar, indien gewenst, op de algemene vergadering 2021.
Voor de algemene vergadering 2021 zullen zich ook nieuwe bestuursleden kunnen verkiesbaar
stellen.
Het huidig bestuur zal op de algemene vergadering van 2021 de verkiezing organiseren.
Mag ik voor akkoord de handopheffing van “de aangesloten leden van 18 jaar of ouder”
7)Voorstelling nieuwe kandidaat bestuurders: We hebben voor jullie één nieuwe kandidaat waarvoor
we natuurlijk graag jullie toestemming krijgen. Dus graag jullie volmondige ja of nee voor Sabine
Versluys.

8)Vragen omtrent het huishoudelijk reglement (werking van de vereniging) dienden schriftelijk
gemeld te worden voor 2 mei 2018.
Hier waren geen vragen of wijzigingen vooropgesteld binnen de aangegeven termijn op de
uitnodiging, waardoor er ook niets gewijzigd wordt aan het huidig huishoudelijk reglement.
9)Vragen goedkeuring beleid
Uit voorgaande houdt dit in dat het huidig bestuur hun huidig beleid mag voort zetten en ook
activiteiten inrichten voor de vereniging.
Mag ik voor akkoord de handopheffing van “de aangesloten leden van 18 jaar of ouder”
10)Slotwoord
Hierbij verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten. En kunnen we overgaan tot de
uitreiking van het wintercriterium.
De beraadslagingen en stemmingen zijn geopend en grepen plaats onmiddellijk na ieder behandeld
item.




Er werd unaniem kwijting gegeven aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar.
Er werden geen amendementen ingediend op het bestaand huishoudelijke regelement.
Er werd unaniem goedkeuring gegeven tot voortzetting van het huidig beleid inclusief het
inrichten van activiteiten.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 21u45.
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