Datum:7 januari 2021
Algemene statutaire vergadering gemeentelijke sportraad Schoten
December 2020
Verslag
Omwille van de Coronamaatregelen verloopt de vergadering via e-mail
Contact Sportdienst, Johan Vijgen
03 680 10 73; johan.vijgen@schoten.be

1. goedkeuring verslag algemene vergadering 25 maart 2019
De AV keurt het verslag van de AV van 25 maart 2019 goed.
2. werkingsverslag 2019
De AV keurt het werkingsverslag 2019 goed.
3. financieel
3.1. goedkeuring financieel verslag 2019 en decharge
De AV keurt het financieel verslag 2019 goed en verleent decharge aan de raad van bestuur.
De rekening 2019 sluit met een positief saldo van 4.527,96 euro die worden overgedragen naar het werkingsjaar
2020.
3.2. ontwerp begroting werkingsjaar 2020
De AV keurt het ontwerp begroting werkingsjaar 2020 (retroactief) goed.
OVERDRACHT 2019 in €

4.527,96

INKOMSTEN
Toelage gemeente 2020
TOTAAL INKOMSTEN in €

1.500,00
1.500,00

UITGAVEN
Bestuurlijke werking
Project UFSS
Vormingen
Diverse onkosten
Bankkosten
TOTAAL UITGAVEN in €

750,00
500,00
500,00
350,00
30,00
2.130,00

SALDO (in - uit) in €
BESCHIKBAAR (saldo + overdracht) in €

-630,00
3.897,96

De raad van bestuur voegt hieraan toe dat de reële uitgaven door de Coronamaatregelen wellicht maar een fractie
zullen bedragen van het in de begroting voorziene bedrag.
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3.3. Aanstelling commissaris voor nazicht van de rekening 2020
De AV keurt de aanstelling van Bart De Nys-KTC Schoten als rekeningnazichter voor de rekening van het
werkingsjaar 2020 goed.
4. Ontslagen en aanvaarding leden algemene vergadering
Nieuwe verenigingen in 2019: BJJ Masters, WTC Corso Divo.
5. Ontslag en verkiezing leden raad van bestuur
Bestuurslid Alain Brys (Handbalclub Schoten) nam ontslag in 2020. Overeenkomstig artikel 18 van het
huishoudelijk reglement heeft de handbalclub als opvolger Sam Vijgen aangeduid.
De AV keurt de benoeming van Sam Vijgen tot nieuw lid van de raad van bestuur van de sportraad goed.
6. Rondvraag
De AV stelt geen bijkomende vragen.

Met sportieve groeten,

Robert Imler
Voorzitter sportraad
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