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1. Goedkeuring notulen 24/11 

2. Ledenaangifte 2021 

3. Voorbereiding begroting 2022 voor AV 

 

 

Verslag 

 

1. Goedkeuring notulen 24/11 

 

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

worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd. 

 

2. Ledenaangifte 2021 

 

We kunnen de ledenaangifte nog niet naast Twizzit leggen gezien ze nog niet klaar zijn met het 

opladen in Twizzit.  

Van zodra dit in orde is bekijken we of dit in lijn ligt met wat manueel is ingeladen. 

-> Controlebestanden in de gaten houden 

Lilith deelt het nieuws mee dat we een nieuw persoon hadden voor de functie van Danny. Zij 

zou starten eind februari. Echter heeft ze net afgehaakt wegens een andere opportuniteit. De 

vacature voor een nieuwe administratief persoon wordt opnieuw uitgeschreven. 
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Misschien is het goed om eens een overleg in te plannen met Els van Mol (onze 

dossierbeheerder binnen Sport Vlaanderen). Zo zijn we op de hoogte van alle deadlines, zeker 

nu toch een aantal personeelsleden zijn weggevallen. Caroline stuurt een mail en zet Lilith en Jet 

in cc. 

 

3. Voorbereiding begroting 2022 voor AV 

 

Thierry heeft de begroting opgemaakt maar deze moet nog fijn gestemd worden. 

Van Limburg heeft hij momenteel nog niets doorgekregen dus het is nog niet mogelijke om een  

vergelijking te maken. 

De personeelskost werd wel reeds berekend en verder moeten we de GOL 2022 nog aftoetsen 

Alle elementen zijn er om te komen tot de begroting, we zitten in de laatste rechte lijn. 

Het zou beter zijn om begin januari hierover nog eens een overleg in te plannen. 

De ziekenfondsen geven aan dat zij graag de GOL nog eens ontvangen. 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

Jet De Mol         
Voorzitter S-Sport // Recreas      
      


