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VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW
KAATSENTITEIT VLAANDEREN VAN ZATERDAG 16 APRIL 2022 ONDERNEMINGSNUMMER 0475.438.174 RPR Gent, afd. Dendermonde
Aanwezig:
Bestuursorgaan: Mevrouw Patricia Troch, de heren Johnny Dellaert, Marcel De Tant, Guido
Nelis, Jean-Marie Krikilion, Verhofstadt Henk, Johny Van Eesbeek. Verontschuldigd: dhr.
Eddy Boulonne.
Alle aangesloten clubs zijn vertegenwoordigd.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Marcel De Tant, voorzitter van de Kaatsentiteit
Vlaanderen vzw.
1. Nazicht van de mandaten
Alle aangesloten clubs zijn aanwezig en wettelijk vertegenwoordigd.
2. Verslag van de schatbewaarder
Onze voorzitter De Tant Marcel bedankt onze schatbewaarder Johnny Dellaert voor de
administratieve verwerking van alle financiële activiteiten in 2021 en het bijhouden van de
bankuittreksels. Hij geeft tevens een overzicht van de voornaamste inkomsten en uitgaven en dit
aan de hand van de documenten vooraf bezorgd aan alle leden van het Bestuursorgaan en de
leden van deze Statutaire Algemene Vergadering.
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een winst zoals vermeld in het document "Balans op
31/12/2021". 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/of een eventuele aanpassing mogelijk was. De voorzitter vergelijkt de winstcijfers van de
laatste jaren en benadrukt dat de winst het resultaat is van een nauwgezet inkomsten- en
uitgavenbeheer. De jaarrekening 2021 (balans en resultatenrekening) alsook het budget 2022
werden vooraf bezorgd aan alle leden van de Statutaire Algemene Vergadering en de leden van
het Bestuursorgaan.
3. Verslag van de verificateurs
Nazicht van de rekeningen van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen werd gedaan op 23 maart 2022.
De aanwezigen waren:
-de heer Marc Straetman voor Hamme Zogge
-de heer Laurent Vranken voor Buggenhout Opstal
-de heer Jan De Swert voor Brussegem
-de heer Johnny Dellaert, secretaris-schatbewaarder van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen
-de heer Johny Van Eesbeek, lid van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen
-de heer Marcel De Tant, voorzitter van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen

-mevrouw Troch Patricia, lid van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen
Door de verificateurs werden, met een reeks steekproeven, allerlei documenten gecontroleerd
waaronder:
- de balans per 31/12/2021,
- het facturenboek,
- de zichtrekening,
- het kasboek.
De heer Marc Straetman die het woord nam voor de verificateurs benadrukte het belang van het
kasnazicht. Hij sprak zijn waardering uit voor de geleverde inspanningen. Een paar details
kunnen nog verbeterd worden.
De verificateurs kwamen tot de unanieme vaststelling dat de boekhouding van de vzw
Kaatsentiteit Vlaanderen goed is bijgehouden en dat de rekeningen juist bevonden werden. Zij
tekenden dan ook de jaarrekening per 31/12/2021 voor akkoord.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2021 en kwijting aan de
bestuurders over het boekjaar 2021
Bij algemeenheid van stemmen worden de rekeningen, afgesloten op 31/12/2021 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 2022
Het voorgelegd budget van het boekjaar 2022 wordt eveneens bij algemeenheid van stemmen
goedgekeurd.
6. Verificateurs kasnazicht in 2023 voor boekjaar 2022
De voorzitter vraagt of er geinteresseerden zijn die deze taak op zich willen nemen voor het
volgende boekjaar 2022. Geinteresseerden kunnen dit melden aan de secretaris van de
Kaatsentiteit Vlaanderen, zo niet werd beslist dezelfde verificateurs te weerhouden.

De secretaris
Johnny Dellaert

De voorzitter
Marcel De Tant

