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Algemene Vergadering
26/08/2019 – 19u00

Notulen van de Algemene Vergadering van KAVVV&FEDES v.z.w. te Royal Antwerp Tennis,
Mariastraat 10, 2160 Wommelgem
Aanwezig: Jac Delsing, Roger De Waele, Eddy Elst, Albert Gryseels, Jean Smets, Paul Tersago,
Walther Vandamme, Patrick Van Coillie, Theo Vissers.
Verontschuldigd: Luc Bastenie (volmacht Albert Gryseels) Erwin Breugelmans (volmacht Patrick
Van Coillie), Rudy Everaert (volmacht Patrick Van Coillie), Ronald Van Bouwel (volmacht Paul
Tersago), Rudy Van Reeth (volmacht Patrick Van Coillie)

De voorzitter opent de vergadering om 19u00 en heet iedereen welkom.
De verontschuldigingen worden overlopen, en de volmachten worden overlopen en genoteerd.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Tony Martens vorige 19/08, gewezen voorzitter van
KAVVV vzw. Een ruime delegatie woont morgen de begrafenis bij waarbij een aantal leden ook
het woord nemen. Een krans is voorzien. Ook Davy Van Bogaert zal er zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agendapunten
Dank u Mon, welkom Jean
Goedkeuring verslag AV 14/03
Aanvraag 2020
Begroting 2020
Beleidsplan – stand van zaken
Stand van zaken
1. Dank u Mon, welkom Jean
Edmond De Koninck treedt terug als voorzitter van de Quiz-afdeling, en heeft ook zijn ontslag
aangeboden als lid van de algemene vergadering. De vergadering neemt hier nota van, en
aanvaardt dit ontslag. Een oprechte “dank je” wordt uitgesproken – “Mon” was steeds positief in
zijn houding en belangrijk voor de onderlinge verstandhoudingen.
De competitie-afdeling stelt Jean Smets, voorzitter van de basketbal-afdeling, als vervanger
voor. Jean wordt bij handgeklap welkom geheten! Hij wordt lid van de algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag AV 14/03
Eénparige goedkeuring, zonder opmerkingen.
3. Aanvraag 2020
De diverse documenten m.b.t. Controle erkenning 2019 en Basiswerking subsidieaanvraag 2020
worden overlopen, en waar nodig van toelichting voorzien.
Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ledencijfers en de ontvangen informatie
mbt de kleinheid van sommige clubs te bespreken.
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd en kan worden opgeladen.
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De aanvraag m.b.t. Beleidsfocus Sportkampen 2020 wordt overlopen, waarbij de vorige AV
(14/03/2019) genomen beslissing om SD022, OD001 meer met de realiteit te laten
overeenstemmen tot uiting komt: er is een aanvraag voor 20 sportkampen.
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd en kan worden opgeladen.
Een aantal ideeën m.b.t. de overige Beleidsfocussen (laagdrempelig sporten, jeugdsport,
innovatie) passeren de revue.
4. Begroting 2020
Het beleidsplan en de begroting worden overlopen. De totaliteit van het plan wordt begroot op
€1.005.981,76 kosten en €1.046.727,00 opbrengsten.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
De aanvraag m.b.t. Beleidsfocus Sportkampen 2020 heeft voor 20 sportkampen een
subsidieerbare kostenbegroting t.b.v. €26.451,30 t.a.v. €111.451,30 kostentotaal.
Ook deze begroting wordt unaniem goedgekeurd.
5. Beleidsplan
De vergadering heeft het tussenverslag doorgenomen, waarbij de realisatiepercentage wordt
begroot.
Er wordt ruim aandacht besteed aan de voorlopige uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek
bij de clubs.
6. Stand van zaken
Er wordt toelichting gegeven over het dossier IdOA, het lopend aanwervingstraject, de financiële
positie, de inspanningen m.b.t. SGG en de deelname aan het traject, het project
Skillstart/Skillboost Skateboarden in het kader van “Brugge Sport 2019”, …
De leden werpen geen varia punten op.
De vergaderdata 2020 dienen nog voorgesteld en aanvaard, en worden later gedeeld.
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