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Notities Buitengewone Algemene Vergadering Sportiv – dinsdag 21/06/2022 van 20u tot  

20.15u   
 

Agenda:  

1. Aanwezigen en volmachten.  

2. Woordje van de  Voorzitter  

3. Bespreking en wijziging van de Statuten om te voldoen de wet van 23 maart 2019 (WVV) 

4. Dossiers verbanden losse sporten 

5. Verkiezingen Bestuursorgaan** 

6. Aanstellen nieuw Bestuursorgaan 

7. Varia 

**Voorstel bestuursveranderingen: 

  

Ontslagnemend: 

- Jean Theunissen 

- Patrick Huyghe 

- Marc Goedertier 

- Hein Comeyne 

 

Herbenoemen: 

- Guido Van Alsenoy 

- Jan Lenaerts 

Nieuw: 

- Luc Vlaminckx 

- Margot Lemaire 

- Yana Seel 

Dagelijks bestuur: 

- Nicolas Dezeure 

- Guido Van Alsenoy 

1. Aanwezigen en volmachten Buitengewone Algemene Vergadering 

 

aanwezig met stemrecht Sportiv deel 1 
1. Stephane Vandermeeren (BCA) 

2. Remi Gruwez (BFSB) 

3. Jan Lenaerts (BTB) 

4. Bram Uvyn (KNBBW) 

5. Marc Goedertier (KNBBW) 

6. Luc Vlaminckx (LUK) 

7. Daniël Vandewalle (Vkb) 

8. Guido Van Alsenoy (VKF) 

9. Johan Stevens (VSMBF) 

10. Hein Comeyne 

Verontschuldigd: 
1. Luc Beekaert (Vkb) volmacht aan Guido Van Alsenoy 

2. Jean Theunissen (VZL) volmacht aan Johan Stevens 

 

aanwezig met stemrecht Sportiv deel 2 
1. Stephane Vandermeeren (BCA) 

2. Remi Gruwez (BFSB) 

3. Patrick Huyghe (BKB) 

4. Jan Lenaerts (BTB) 

5. Johan Van der Veken (BTB) 

6. Bram Uvyn (KNBBW) 

7. Etienne Pyfferoen (KNBBW) 

8. Luc Vlaminckx (LUK) 

9. Wilfried Hostyn (LUK) 

10. Frankie Vanden Kieboom (NKKS) 

11. Ivo Deckers (NKKS) 

12. Daniël Vandewalle (Vkb) 

13. Patrick Dejonckheere (Vkb) 
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14. Guido Van Alsenoy (VKF) 

15. Linda De Permentier (VKF) 

16. Dominique Poot (VSMBF) 

17. Johan Stevens (VSMBF) 

 

Verontschuldigd: 
1. Dirk Heylen (BCA) 

2. Tom Van Waterschoot (BCA) 

3. Bernard Deramouth (BFSB) 

4. Margot Lemaire (BFSB) 

5. Christophe Helderweirt (BKB) 

6. Kris Van Waes (BKB) 

7. Mark Snauwaert (BTB) 

8. Frédéric Rimaux (KNBBW) 

9. Ingrid Mertens (LUK) 

10. Christel Wijnants (VBL/VZL) 

11. Julien Meyen (VBL/VZL) 

12. Jozef Driesen (Vkb) 

13. Jonathan Payne (VSMBF) 

 

 aanwezig zonder stemrecht - secretariaat: 
1. Dezeure Nicolas (directeur) 

2. Viaene Jason (administrator) 

 

Aanwezigen en volmachten Sportiv deel 1 

fysiek aanwezige stemgerechtigden =  9 

aanwezige stemgerechtigden op Zoom = 1 

volmachten =  2 

totaal stemgerechtigden AV Sportiv deel 1 = 12 

=> aanwezige stemmen = 12 (voltallig) 

 

Aanwezigen en volmachten Sportiv deel 2 

fysiek aanwezige stemgerechtigden =  15 

aanwezige stemgerechtigden op Zoom = 2 

volmachten =  0 

totaal stemmen AV Sportiv deel 2 = 31 

 => aanwezige stemmen = 17 (55%) 

 

Buitengewone Algemene vergadering Sportiv deel 1 
2. Woordje van de  Voorzitter  

Elke goed werkende vzw heeft nood aan goede statuten. Het secretariaat en voornamelijk Nicolas heeft 

veel tijd gestoken om onze statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Wij willen ook voor Sportiv 

een kleiner, gediversifieerder en efficiënt bestuur. Door al onze sporten de kans te geven om in onze 

AV vertegenwoordigd te zijn, komen we tegelijk tot een ruimere AV. Wij hopen dat na vandaag 

opnieuw meer tijd kan besteed worden aan het nastreven van onze doelstellingen. 

Als onze sporten willen ondersteund worden moeten wij allen contact houden met openbare besturen, 

sportorganisaties en overlegorganen. Niet alleen het secretariaat maar alle federaties, clubs en sporters.  

 

3. statutenwijziging 
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toelichting directeur:  

Waarom verandering statuten:  

• Representatiever voor alle sporten 

• Daadkrachtiger – actief, divers bestuur 

• Aanpassing nieuwe vzw wet 

 

Wat is er o.a. veranderd: 

• Nieuwe formulering doel (doel op zich blijft hetzelfde) 

• 3 soorten stemgerechtigde leden: federatie, verbond of los sportverband 

Verbond: één of meerdere verbonden waarvan geen federatie is kunnen zich verenigen voor stemrecht 

Sportverband: clubs waarvan geen verbond noch federatie is kunnen zich verenigen voor stemrecht 

Deze laatste mits goedkeuring door AV. 

Federaties: 3 stemmen 

Verbonden: 2 stemmen 

Sportverband: 1 stem 

Jaarlijks in januari wordt update van de namen van de afgevaardigden opgevraagd door Sportiv aan 

de federaties, verbonden of sportverbanden 

• Volmachten: één per persoon – uitzondering voor pakketstem  

• Nieuw Intern Reglement + matrix 

• Bestuursorgaan Sportiv bestaat uit vijf personen – gekozen door AV maar op basis van 

capaciteiten niet noodzakelijk meer van vertegenwoordiging federatie of sport 

• Maximaal 12 jaar per bestuurder 

 

Stemming Statuten: 

De nieuwe statuten van Sportiv vzw en het Intern Reglement worden goedgekeurd met 100% van de 

stemmen 

 

Buitengewone Algemene vergadering Sportiv deel 2 
 

acteren stemgerechtigde leden: 

• Nieuwe afgevaardigden AV Sportiv worden afgeroepen zoals doorgegeven door de federaties en 

verbonden, geen afgevaardigden van sportverbanden: totaal = 31 stemmen (30 afgevaardigden). 

 

 

Als gevolg van de nieuwe statuten wordt ook een nieuw Bestuursorgaan verkozen en geïnstalleerd op 

basis van de nieuwe regels. Het mandaat van de huidige bestuursleden houdt bij deze dan ook op te 

bestaan. Nieuwe kandidaten voor het bestuursorgaan werden na een algemene oproep volgens de 

correcte procedure geregistreerd de voorbije weken en op heden voorgesteld met foto en CV: 

 

Sportiv: Guido Van Alsenoy, Jan Lenaerts, Margot Lemaire, Luc Vlaminckx en Yana Seel 

 

Stemming Bestuursorgaan: 

Stemming Bestuursorgaan Sportiv – alle kandidaten goedgekeurd met handgeklap 

 

Alle kandidaten worden verkozen en het nieuwe bestuur wordt benoemd door de AV voor een termijn 

van 4 jaar. De verkozen bestuurders trekken zich even terug en duiden een voorzitter aan. 
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Guido Van Alsenoy kan aankondigen dat hij verder voorzitter blijft om de nieuwe equipe te 

begeleiden.  Hij stelt dat hij zich niet vasthoudt aan een mandaat van vier jaar. Indien er andere 

kandidaten zich zouden aanmelden is hij bereid eerder plaats te ruimen.  Hij dankt Yana Seel en 

Margot Lemaire omdat zij mee aan de uitbouw van Sportiv willen werken.  Ook bedankt aan Jan 

Lenaerts en Luc Vlaminckx om hun vernieuwde engagement. De nieuwe voorzitter wordt per 

handgeklap bekrachtigd door de AV.   

 

 

4. Varia: 

• De voorzitter roept op om de datum van zaterdag 8 oktober 2022 vrij te houden.  Dan gaat 

in Beveren-Waas de eerste nationale infodag door.  Een ganse dag netwerken tussen 

bestuurders van onze clubs, federaties en verbonden met mogelijkheid tot kennismaking met 

schaarbaankegelen, liggende wip en staande wip. 

 

• Directeur kondigt meer details rond digitaliseringsproject aan.  Er zullen o.a. opleidingsdagen 

digitalisering per provincie georganiseerd worden.  Geen computercursus maar: ‘Waarom en 

hoe communiceren?  Motiveren voor digitaliseren.’ 

 

 

 

 

• volgende vergaderingen: 

plaats datum uur soort 

nog te bepalen dinsdag 4 oktober 2022 19.00 Bestuursorgaan 

nog te bepalen NTB  Bestuursorgaan 

nog te bepalen dinsdag 14 februari 2023 19.00 Bestuursorgaan 

nog te bepalen dinsdag 21 maart 2023 19.00 Algemene Vergadering 
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