
Algemene vergadering gemeentelijke sportraad 
Maandag 21 maart 2016 om 20.00 u 
Cafétaria Sporthal Vordensteyn 
 
 
De algemene vergadering wordt voorafgegaan met een lezing verzorgt door DEMOS vzw1 met als 
thema ‘Sportclubs en kansarmoede’, Pieter Smet 
 
1. Verwelkoming 

 
2. Controle aanwezigheden en stemgerechtigde ledeni 

- Aantal erkende sportclubs: 71 
- Aanwezig: 43 
- Verontschuldigd: 3 

De vergadering kan conform het huishoudelijk reglement artikel 13.3. geldig vergaderen. 
 
3. Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 maart 2015 
De vergadering keurt het verslag goed. 
 
4. Werkingsverslag 2015 
De voorzitter vestigt de aandacht op punt 1.5.2. UitwisselingsForum voor Schotense Sportclubs.  
Het UFSS is een nieuw initiatief van de sportraad. Raadslid Wesley Van Eynde is voorzitter van het 
forum. In de loop van 2016 zal de werkgroep UFSS aanzetten. 
De vergadering keurt het werkingsverslag goed. 
 
5. Financieel 
5.1. goedkeuring financieel verslag 2015 en decharge, rekeningnazichter  
De heer Kint Ivan (Gymclub STOS vzw) is op de algemene vergadering van 23 maart 2015 
aangesteld.  
De heer Kint heeft schriftelijk verklaard voormelde rekening te hebben gecontroleerd en geen 
tegenstrijdigheden te hebben vastgesteld.  
 
De vergadering keurt het verslag goed en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur 
van Sportraad Schoten. 
 
5.2. ontwerp begroting werkingsjaar 2016 (in euro) 

INKOMSTEN   

Toelage gemeente 2016 1.500,00 

Intresten   

TOTAAL INKOMSTEN 1.500,00 

UITGAVEN   

Schoten Sport 900,00 

Bestuurlijke werking 550,00 

Bankkosten 15,00 

TOTAAL UITGAVEN 1.465,00 

    

SALDO 35,00 

 
De algemene vergadering geeft haar akkoord voor het begrotingsvoorstel. 

 
5.3. aanstelling commissaris voor nazicht van de rekeningen 2016 op de algemene 
vergadering 2017 
Conform het huishoudelijk reglement artikel 28, stelt de heer Kint Ivan zich kandidaat als 
kasnazichter. 
De vergadering aanvaardt de heer Kint Ivan als kasnazichter voor de rekeningen 2016. 

                                                      
1 Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Ze zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de 

participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor vertrekken ze telkens van de leefwereldperspectieven 
van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving. 



 
6. Ontslag / aanvaarding leden algemene vergadering 
-ontslag: gymnastiekclub GOGYM en wandelclub De Dappere Botinnekes zijn gestopt. 
-aanvaarding: het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2015 ging, na advies van de 
gemeentelijke sportraad, akkoord met de erkenning van Basketbalclub Innersleep vzw 

 
7. Ontslag / verkiezing leden raad van bestuur  
Raadslid Dirk De Borchgrave nam ontslag omdat wandelclub De Dappere Bottinekes de activiteiten 
heeft stopgezet en Dirk verhuisd is naar een buurgemeente. Er is geen opvolger.  
Conform artikel 16, samenstelling, leden: de raad van bestuur is samengesteld uit minimum 9 en 
maximum 11 leden,… 
De raad telt nog 10 leden.  
De raad stelt voor om in deze constellatie verder te werken tot het einde van deze legislatuur (t.e.m. 
2018). De AV formuleert geen opmerkingen. 

 
8. Bestuurlijke documenten:  
Er zijn geen bestuurlijke documenten. 
 
9. Rondvraag 
- Seniorenvereniging Recrea +3: de lezing ‘Sportclubs en kansarmoede’ handelde alleen over jeugd 
maar onder de senioren heerst ook veel armoede, 
- WTC De Trappers vzw: vraagt wat de stand van zaken is betreffende ‘De Vaart Verjaart’. 
In het kader van de 150ste verjaardag van het Kempisch Kanaal Dessel – Schoten organiseert de 
Erfgoedraad in april en juni allerhande initiatieven, waaronder wielrennen en lijndansen, W.T.C. De 
Trappers vzw is gevraagd de bevoorrading in te richten maar blijft verder ongeïnformeerd omtrent 
de organisatie. 
-ASKC vzw verwijst naar het verslag van de algemene vergadering van 2015 waar melding werd 
gemaakt van lekken in het dak van het clublokaal. De toestand is nog steeds ongewijzigd. De 
voorzitter wijst erop dat niet een jaar gewacht moet worden om dit te melden, snellere 
terugkoppeling is noodzakelijk. Vrijetijdsdienst sport neemt poolshoogte bij de bevoegde diensten. 
-ASKC vzw klaagt het tekort aan indooraccommodatie en goed ingerichte buitensportterreinen aan. 
De vereniging is vragende partij om met partners, samen een multifunctioneel kunststofgrasveld aan 
te leggen. 
-De voorzitter informeert dat de sportraad het gemeentebestuur gevraagd heeft om de mogelijkheid 
van een bijkomende sportzaal op het complex De Zeurt te onderzoeken. 
 
Voor notities  
Denise Hendrickx / SF 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Imler 
Voorzitter sportraad 
 
 
 
 
                                                      
iHR 13.3. Vereiste aanwezigheid om geldig te vergaderen 

1.- De algemene vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, uitgezonderd 
voor de verkiezing van de nieuwe leden van de raad van bestuur of de ontbinding van de sportraad, waarvoor minimum 1/2 
van de stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn.  

 


