
 
 

1 

 

 

VERSLAG 

bestuursvergadering 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 24/11/2021 - 18u00-19u10 

        Verslag 5/2021 

Aanwezig: 

Jet De Mol, Tom Bosman, Vera De Groof, Sofie Meerschaut, Marc Vanleynseele, Thierry Daenekindt, 

Lilith Roggemans (lid en zonder stemrecht), Danny Van Nuffel (lid en zonder stemrecht) 

 

Verontschuldigd: 

Bennie Van Belleghem 

 

Verslag:  

Danny Van Nuffel 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring notulen 13/10 

2. Zelfevaluatie bestuur 

3. Voorstel aanpassing in statuten 

4. Voorbereiding jaarplan 2022 voor AV 

5. Voorbereiding begroting 2022 voor AV 
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1. Goedkeuring notulen 13/10 

De notulen van de bestuursvergadering van 13/10/21 worden goedgekeurd. 

2. Zelfevaluatie bestuur 

Om de zelfevaluatie van het Bestuur  

Danny stuurt nog een uitnodiging voor een zelfevaluatie van het bestuur aan alle bestuursleden. 

 

3. Voorstel aanpassing in statuten 

Het voorstel om onderstaande passage toe te voegen in de statuten zal bij de volgende aanpassing 

verwerkt worden. 

‘Het lidmaatschap van de bestuursvergadering is onverenigbaar met een functie binnen een 

rechtsprekend orgaan: bv. tuchtcommissie, disciplinaire commissie, ethische commissie…’ 

 

4. Voorbereiding jaarplan 2022 voor AV 

De jaarplanning is volledig en staat klaar om goedgekeurd te worden voor de AV. 

 

Marc maakt de bedenking dat bij de samenwerkingen (binnen de pijler beweging) tussen S-Plus en 

S-Sport // Recreas duidelijk moet aangegeven worden welke vzw als organisator van de 

activiteit/evenement  wordt aangeduid. De organisatie die het meeste belang heeft bij de 

activiteit/evenement dient zich op te geven als organisator. 

 

5. Voorbereiding begroting 2022 voor AV 

De begroting staat nog niet op punt. De penningmeester Thierry zal zich hierover buigen. Op de 

bestuursvergadering van 22/12 staat de begroting opnieuw gepland. 

 

6. Ledenaangifte 

Afgelopen week werden alle leden- en sportclubgegevens overhandigd aan Twizzit die de gegevens 

zullen implementeren in hun systeem. Vervolgens zal er een ledenaangifte voor Sport Vlaanderen 

uit Twizzit volgen. Voor de zekerheid zal Danny de ledenaangifte opmaken met de gegevens die hij 

uit de SCT kan halen. Ten slotte zullen beide ledenaangiftes op volgende bestuursvergadering 

vergeleken worden.  

 

Varia: 

De volgende bestuursvergadering gaat door op 22/12. 
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Voor akkoord, 

 

 

 

 

Jet De Mol         
Voorzitter S-Sport // Recreas      
      


