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VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW
KAATSENTITEIT VLAANDEREN VAN DONDERDAG 24 JUNI 2021.
Ondernemingsnummer 0475.438.174 RPR Gent, afd. Dendermonde
Aanwezig :
Bestuurorgaan : de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Nelis Guido, Krikilion Jean-Marie
Verhofstadt Henk, Van Eesbeek Johnny. Verontschuldigd: dhr.Boulonne Eddy.
Uitgenodigd : Mevrouw Troch Patricia.
Alle aangesloten clubs zijn vertegenwoordigd.
1. Nazicht mandaten
Alle aangesloten clubs zijn aanwezig en wettelijk vertegenwoordigd.
2. Verslag van de schatbewaarder
Onze schatbewaarder Johnny Dellaert geeft een overzicht van de financiële activiteiten en de
verwerking ervan voor het boekjaar 2020. Er was de opmaak en de goedkeuring van een
budget. Er was regelmatig opvolging en voorlegging van tussentijdse en overzichtelijke
verslagen waardoor de controle en aanpassingen mogelijk waren indien nodig. De heer
Marcel De Tant vult aan met het boekhoudkundig aspect van de financiële verrichtingen.
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een licht verlies mede door de coronamaatregelen waarbij
er quasi geen kaatsactiviteiten mogelijk waren en er wel vaste kosten moesten geboekt
worden. De jaarrekening 2020 (balans en resultatenrekening) alsook het budget 2021 werden
vooraf bezorgd aan alle leden van het Bestuursorgaan en de leden van deze Algemene
Vergadering.
3. Verslag van de verificateurs.
Nazicht van de rekeningen van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen werd gedaan op 15 juni 2021.
De aanwezigen waren:
- de heer Marc Straetman voor de club Hamme Zogge
- de heer Laurent Vranken voor de club Buggenhout Opstal
- de heer Jan De Swert voor de club Brussegem Herleving
- de heer Marcel De Tant van de vzw K.E. Vlaanderen
- de heer Johnny Dellaert van de vzw K.E. Vlaanderen

- de heer Henk Verhofstadt van de vzw K.E. Vlaanderen
Door de verificateurs werden, door een reeks steekproeven, allerlei documenten gecontroleerd
waaronder:
- de balans 31/12/2020
- de facturenbundel
- de zicht- en spaarrekening
- het kasboek
De heer Mark Straetman die het woord nam voor de verificateurs benadrukte het belang van
het kasnazicht. Hij sprak zijn dank uit voor de geleverde inspanning om de gevraagde
veranderingen en verbeteringen te realiseren door het Bestuursorgaan voor het afgelopen
boekjaar 2020. Bij de verificatie op 15 juni 2021 hebben de verificateurs kunnen vaststellen
dat de nieuwe boekhouder de link tussen bankgegevens en administratieve bewijsstukken
sterk vereenvoudigd en verbeterd heeft. De verificateurs waardeerden ook de inspanningen
van het Bestuursorgaan voor de kostenbeheersing in dit moeilijk "coronajaar 2020".
De verificateurs tekenden de balans per 31/12/2020 voor akkoord.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2020 en de kwijting bestuurders
over het boekjaar 2020.
Bij algemeenheid van stemmen worden de rekeningen, afgesloten op 31/12/2020 goedgekeurd
(art. 7.2.e. van de statuten).
Eveneens bij algemeenheid van stemmen, wordt kwijting verleend aan de bestuurders
(art.7.2.d. van de statuten).
5. Voorstel budget 2021.
Het voorgelegd budget van het boekjaar 2021 wordt eveneens bij algemeenheid van stemmen
goedgekeurd. Voor het jaar 2021 werd een budget voorgesteld dat normaal terug licht positief
zal zijn bij een normaal verloop van de kaatsactiviteiten in 2021.
6. Verificateurs kasnazicht in 2022.
Dezelfde verificateurs werden weerhouden voor het boekjaar 2021.
7. Goedkeuring van de samenstelling van en de functies binnen het nieuwe
Bestuursorgaan op basis van de acht kandidaten voor de acht toe te wijzen plaatsen,
waardoor de verkiezingen (21/11/2020) overbodig waren.
Samenstelling van het Bestuursorgaan en de functiehouders van de vzw Kaatsentiteit
Vlaanderen vanaf 24 juni 2021:
Voorzitter : DE TANT Marcel
Ondervoorzitter : VERHOFSTADT Henk
Secretaris-schatbewaarder: DELLAERT Johnny
Bestuurders :
BOULONNE Eddy
KRIKILION Jean-Marie
NELIS Guido
TROCH Patricia
VAN EESBEEK Johny
De Algemene vergadering geeft met algemeenheid van stemmen haar goedkeuring
op deze samenstelling van het Bestuursorgaan.

8. Ontslagen
De Algemene Vergadering van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen beslist en aanvaardt
unaniem dat de volgende bestuurders ontslagen worden van elke bestuursfunctie alsook
ontslagen worden als functiehouders in de KBO(Kruispuntbank van Ondernemingen):
DUFOUR Thierry
VAN MOL Hans
9. Goedkeuring van de beheersactiviteiten van het Bestuursorgaan sinds 25/11/2020 en
de verslagen van het Bestuursorgaan van 25/11/2020, 21/12/2020, 26/03/2021 en
14/6/2021.
De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring op alle beheersactiviteiten
sinds 25/11/2020 en de vermelde verslagen.
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