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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW KAATSENTITEIT 

VLAANDEREN - INFORMATIEF GEDEELTE - VAN ZATERDAG 5 september 2020  

Ondernemingsnummer 0475.438.174 - RPR Gent,afd.Dendermonde 

AANWEZIG:  

 De heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Dufour Thierry, Krikilion Jean-Marie, 

Nelis Guido, Verhofstadt Henk en Van Eesbeek Johny als leden van de Raad van 

Bestuur. 

Verontschuldigd: de heren Boulonne Eddy en Hans Van Mol. 

Alle aangesloten clubs zijn vertegenwoordigd behalve de kaatsclub Geluksbal Idegem. 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter de heer Marcel De Tant verwelkomt de afgevaardigden van alle clubs en de 

leden van de Raad van Bestuur. Hij legt uit dat deze Algemene Vergadering binnen de 

wettelijke termijn wordt gehouden. De voorzitter deelt eveneens mee dat de Algemene 

Vergadering uit 2 delen bestaat, namelijk het statutair gedeelte en het informatief gedeelte 

(met algemene mededelingen). Nadien is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

 

2. Statutair gedeelte - goedkeuring jaarrekening 2019 en budget 2020 en kwijting 

bestuurders.  

Zie afzonderlijk verslag. 

3. Algemene mededelingen. 

- De voorzitter geeft een woordje uitleg over de verkiezingen van ons Bestuursorgaan door de 

Algemene Vergadering die zal doorgaan op 21/11/2020. De lijst met de herkiesbare leden zal 
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ten laatste tegen 12/10/2020 gepubliceerd worden en de leden van de Algemene Vergadering 

zullen tijdig per e-mail deze lijst ontvangen van onze secretaris. 

Tevens zullen alle leden informatie krijgen (per mail) over de mogelijkheid van 

kandidaatstelling voor het Bestuursorgaan. Personen die zich kandidaat willen stellen voor het 

Bestuursorgaan moeten lid zijn van onze kaatsentiteit sedert 1 januari 2020 en meerderjarig 

zijn. Om kandidaat te zijn mag men niet het voorwerp zijn geweest van een vaste 

schorsingsmaatregel, die nog loopt op de uiterste datum voor het indienen van de 

kandidaturen, noch op diezelfde datum schulden hebben ten opzichte van eender welke 

commissie van de K.E.Vlaanderen. Het aantal leden van het Bestuursorgaan zal uit maximum 

8 (acht) leden bestaan, voorzitter en ondervoorzitter inbegrepen. De Algemene Vergadering 

kiest uit zijn leden tevens een voorzitter en een ondervoorzitter voor het Bestuursorgaan. Er 

kunnen maximaal 2 personen van dezelfde club deel uitmaken van het Bestuursorgaan. 

Het Bestuursorgaan duidt zijn secretaris en schatbewaarder of een secretaris-schatbewaarder 

aan plus de andere taken/verantwoordelijken, alsook de 4 vertegenwoordigers voor de Koepel. 

Kandidaturen, via e-mail of per post, dienen in het bezit te zijn van de secretaris Johnny 

Dellaert, Kammenkouterstraat, 3, 9310 Meldert (johnny.dellaert@skynet.be) ten laatste op 20 

oktober 2020 met vermelding van naam, voornaam, geb.datum, adres, lid van welke club, 

gsm-nummer, e-mailadres én voor welke functie men zich kandidaat stelt. 

 

- De aanpassingen voor de nieuwe statuten van onze vzw zal gebeuren na de eerste 

vergadering van het nieuwe bestuursorgaan door bemiddeling van het Vlaams Studie- en 

documentatie Centrum (vzw VSDC). 

 

- Op de vraag om sportmateriaal (jeugdhandschoenen, ballen e.d.) aan te kopen zal een 

kostenplan opgemaakt worden door Wouter Wielandt en voorgelegd aan ons Bestuursorgaan. 

 

- Het modeldocument "vrijheidsaanvraag 2020" zal vanaf heden terug te vinden zijn op onze 

website. 

 

4. Rondvraag  

Een aantal vragen worden beantwoord.  

5. Slot 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun open en vooral opbouwende inbreng tijdens 

deze Algemene Vergadering en wenst iedereen een veilige thuiskomst. 

 

 

De secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 

 


