
Verslag algemene statutaire vergadering gemeentelijke sportraad 

25 maart 2019 - 20.00 uur 

Cafetaria sporthal Vordensteyn 

 

 

1. Verwelkoming 

De voorzitter Robert Imler dankt de vergadering voor de talrijke opkomst. 

2. Woord van de schepen van sport, Paul De Swaef 

Sportschepen Paul De Swaef bedankt de sportclubs voor hun inzet. 

3.  Controle aanwezigheden en stemgerechtigde ledeni 

- Aantal erkende sportclubs: 66 

- Aanwezig : 40 

- Verontschuldigd: 1  

De vergadering kan conform het huishoudelijk reglement artikel 13.3. geldig vergaderen. 

4. Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 maart 2018 

De vergadering keurt het verslag goed. 

 

5. Werkingsverslag 2018 

De vergadering keurt het werkingsverslag 2018 goed 

 

6. Financiën  

6.1. Goedkeuring financieel verslag 2018  

Ivan Kint ( Gymclub S.T.O.S. vzw ) is op de algemene vergadering van 5 maart 2018 aangesteld als 

kasnazichter. Ivan Kint heeft schriftelijk verklaard de rekening te hebben gecontroleerd en geen 

tegenstrijdigheden te hebben vastgesteld. 

De rekening 2018 sluit met een positief saldo van 4364,57 euro die worden overgedragen naar het 

werkingsjaar 2019. 

De vergadering keurt het verslag goed en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur van 

Sportraad Schoten. 

 

6.2. Ontwerp begroting werkingsjaar 2019 (in euro) 

INKOMSTEN   

Toelage gemeente 2018 1.500,00 

    

TOTAAL INKOMSTEN 1.500,00 

UITGAVEN   

Schoten Sport 0,00 

Bestuurlijke werking 750,00 

Project UFSS 500,00 

Vormingen 500,00 

Diverse onkosten 350,00 

Bankkosten 30,00 

TOTAAL UITGAVEN 2.130,00 

    

SALDO -630,00 

 

 



Overdracht 2017: 4923,62 euro 

De vergadering gaat akkoord met het begrotingsvoorstel. 

 

6.3. Aanstelling commissaris(sen) voor nazicht van de rekeningen 2019 op algemene vergadering 2020 

Conform het huishoudelijk reglement artikel 28, stelt Ivan Kint zich kandidaat als kasnazichter.  

De vergadering aanvaardt Ivan Kint als kasnazichter voor de rekening 2018. 

Aangezien Ivan Kint deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, zijn we op zoek naar een nieuwe kasnazichter. 

Stel je je graag kandidaat, stuur dan even een mailtje naar karen.vanstaeyen@schoten.be.  

7. Ontslag / aanvaarding leden algemene vergadering 

- Ontslag WTC De Deuzelddraaiers, ZVC Vordensteyn, ZVC Spekwit 

- Aanvaarding WTC Greenriders 

 

8. Ontslag / verkiezing leden raad van bestuur 

In functie van de nieuwe legislatuur 2019-2024 is de volledige raad van bestuur van de gemeentelijke 

sportraad uittredend. Sportfunctionaris en schepen Paul De Swaef dankt namens het gemeentebestuur de 

uittredende leden voor hun engagement! 

Uittredende sportraad 2013 – 2018: 

 

Bestuurslid Club 

Bes Wilfried Handbalclub Schoten 

Empereur Els VZW Jiu Jitsuschool Magda De Sutter 

Imler Robert Deskundige 

Kerkhof John BC Cobras Schoten-Brasschaat 

Knoll Bart Trinity triathlon 

Persoons Marc S.A.V. 

Van Assche Tanja KFC Koningshof 

Van Bueren Nadine Sveka Schoten vzw 

Van Eynde Wesley BACCS 

Van Hoof Ann Deskundige 

 

Het huishoudelijk reglement bepaalt dat de RvB bestaat uit minimum 9 en maximum 11 leden, met maximaal 

2/3 leden van hetzelfde geslacht en maximaal twee sportdeskundigen. 

 

Er zijn elf kandidaten waaronder vier vrouwen en zeven mannen, waarvan twee sportdeskundigen. Kandidaten 

worden kort voorgesteld aan de leden van AV.  

 

Gelet op dit aantal kandidatuurstellingen, stelt de RvB aan de algemene vergadering voor om het aantal leden 

van de RvB voor de periode 2019-2024 te behouden op elf, en automatisch daaraan gekoppeld de mandaten 

toe te wijzen aan de elf kandidaten zoals zopas voorgesteld. 

 

Stemming: leden van de AV krijgen een stembiljet waarop ze JA (akkoord) of NEEN (niet akkoord) kunnen 

aanduiden 

Uitslag: 65 stemmen: ja, 1 stem: neen 

De 11 kandidaten zijn verkozen en we danken hen alvast voor hun engagement! 

 

Bestuurslid Club 

mailto:karen.vanstaeyen@schoten.be


Brys Alain Handbalclub Schoten 

Empereur Els VZW Jiu Jitsuschool Magda De Sutter 

Imler Robert Deskundige 

Kerkhof John BC Cobras Schoten-Brasschaat 

Kint Ivan Gymclub STOS vzw 

Malomgré Julien Artemis-Schoten korfbalclub 

Persoons Marc S.A.V. 

Van Assche Tanja KFC Koningshof 

Van Bueren Nadine Sveka Schoten vzw 

Van Hoof Ann Deskundige 

Wijnants Bart V.K. Simikos 

 

 

9. Bestuurlijke documenten/ informatie 

- 6 mei 2019 van 19u tot 22u: opleiding VZW-vrijwilligerswetgeving i.s.m. Dynamo Project, reeds 21 mensen 

ingeschreven.  

- ICES sportouders: zaterdag 18 mei van 10u tot 12u, meer info volgt 

- Vanaf 1 januari 2019 is er nieuw erkenningsreglement voor Schotense verenigingen in voege. De bedoeling 

is dat verenigingen binnenkort online hun aanvraag kunnen indienen. Ook aan bestaande clubs zal gevraagd 

worden online gegevens in te voeren en om deze actueel te houden. Van zodra dit op punt staat, krijgt iedere 

club een persoonlijke login. 

-  Sportclubondersteuning anno 2019: zie PowerPoint in bijlage. Neem gerust contact op met Karen Van 

Staeyen bij vragen of voor een verkennend gesprek en ondersteuning op maat van jouw sportclub. 

 

10. Rondvraag 

- Wanneer is parking Vordensteyn klaar? Begin mei wordt het einde van de werken voorzien, maar dan moet 

het gras nog de kans krijgen om te kiemen. We verwachten dat de parkeerplaatsen aan de zijkant van de in-en 

uitrit half mei in gebruik zullen kunnen worden genomen. 

- Temperatuur douches kleedkamers sporthal Vordensteyn? De vernieuwing van de verwarmingsketels staan 

op de planning voor zomer 2019. 

 

Voor soortgelijke vragen mogen sportclubs zich rechtstreeks richten aan de sportdienst. Het is niet nodig om 

hiermee te wachten tot aan de algemene vergadering. 

 

 

Met sportieve groeten, 

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.  

 


