
 
 

1 

 

 

VERSLAG 

AV (Algemene Vergadering) 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 22/12/2021  

        Verslag 2/2021 

Aanwezig: 

Tom Bosman, Corry Maes, Vicky Bastiaenssen, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Vera De Groof, 

Jet De Mol, Leopold De NutteLilith Roggemans (lid en zonder stemrecht-verslag), Caroline Casteleyn (lid 

en zonder stemrecht) 

 

Verontschuldigd: 

Anneliza Lemmens, Sophie Beyers, Siska Germonpré, Stefan Damen, Sofie Meerschaut 

 

Verslag:  

Caroline Casteleyn 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring notulen 02/06 

2. Ontslag bestuurslid Bennie Van Belleghem 

3. Aanwerving nieuw bestuurslid 

4. Profielen van de raad van bestuur laten goedkeuren (zie bijlage feedback goed bestuur 2.1) 

5. Goedkeuren jaarplan 2022 

6. Goedkeuren begroting 2022 
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1.  Goedkeuring notulen 02/06/2021 

 

Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (02/06/2021). Er 

worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd. 

 

2. Ontslag bestuurslid Bennie Van Belleghem 

 

Mededeling ontslag 

 

3. Aanwerving nieuw bestuurslid 
 

Vacature voor 2 nieuwe bestuursleden per provincie, liefst uit regio Limburg en Oost-

Vlaanderen 

1 van de 4 wordt gemandateerd om deel te nemen aan de RvB 

De vraag wordt gesteld aan Leo de Nutte. Voor hem zijn de verplaatsingen naar Brussel niet 

echt mogelijk om deel te nemen aan de vergaderingen. Online kan dat wel. 

Misschien is dit wel een optie voor de toekomst. 

Het is misschien een optie om binnen de clubbesturen eens rond te horen wie interesse heeft 

om in AV te zetelen en van daar de personen naar de RvB toeleiden? 

Hoe pakken we dit aan?  

-> Via de regio’s de vraag stellen. 

Tom neemt dit op voor Oost-Vlaanderen en bespreekt dit met Dries en Rinus. Bij voorkeur gaat 

het om een persoon binnen de G-Sport en Dans 

Corry stelt de vraag aan Sofie Lambrechts voor de provincie Limburg. 

 

4. Profielen van de raad van bestuur laten goedkeuren (zie bijlage feedback goed bestuur 2.1) 
 

Profielen worden goedgekeurd. 

 

5. Goedkeuren jaarplan 2022 

 

Jaarlijks wordt er een jaarkalender opgemaakt die moet worden goedgekeurd. 

-> wordt goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuren begroting 2022 

 

Dit jaar zitten we in een moeilijke situatie. Door de vele personeelswissels is de begroting nog 

niet rond.  

Dit wordt opgeschoven naar de volgende AV of eventueel wat vroeger. We bekijken dit nog. 

 

7. Varia 

 

Geen varia punten 

 

 

Voor akkoord, 
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Jet De Mol        

Voorzitter S-Sport // Recreas      


