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BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING
Eurovolleycenter Vilvoorde, 24 mei 2016

Verslag

Aanwezigen
Effectieve leden:
Geelse Triathlon Club (GETC), Kempisch Triatlon Team (KTT), Sport en Organisatie
Mechelen (SP&O) en Zuid-Limburgse Triathlon Club (ZLTC)
Raad van Bestuur:
Johan Druwé (Voorzitter), Guido De Rore (Penningmeester) en Katty Van Driessche
(Bestuurslid)
Personeel:
Stefaan Depaepe (Secretaris-generaal)

1.

Welkomstwoord Voorzitter
De Voorzitter verwelkomt de vier clubs die zich, ondanks de korte agenda, hebben vrijgemaakt
voor de Bijzonder Algemene Vergadering. De Voorzitter geeft nog mee dat de statuutswijziging
tijdens de Algemene Vergadering positief werd onthaald, maar door een te laag
aanwezigheidsquotum niet kon worden gestemd.

2.

Mededeling van de aanwezigen en volmachten
Er zijn vier stemgerechte leden aanwezig: GETC, KTT, SP&O en ZLTC

3.

Aanduiding van de stemopnemer(s)
Katty Van Driessche
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4.

Goedkeuring verslag AV 5 maart 2016
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

5.

Wijziging statuten

Amendement 1
Artikel 11:
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij bijzondere
meerderheid in de door de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte
stemmen te bekomen als het om een enige kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten
zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal voorziene plaatsen zijn de kandidaten, die het
hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen
rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig
teken dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden.

Voorstel aanpassing Artikel 11:
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij bijzondere
meerderheid in de door de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte
stemmen te bekomen als het om een enige kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten
zijn als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal voorziene plaatsen zijn de kandidaten, die het
hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.
Men kan slechts 20 jaar als verkozen bestuurder zetelen te tellen vanaf de stemming van
deze wijziging.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen
rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig
teken dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden
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Voorzitter J. Druwé
20 jaar is nog veel in het kader van good governance. Het is in ieder geval een stap in de goede
richting. De beoogde 8 jaar (nieuw decreet) wordt moeilijk voor de kleine federaties, waar
gemandateerde bestuurders ook vaak de uitvoerders zijn van heel wat taken. Het vinden van
kandidaten is meestal geen evidentie.
Stemming:




Aantal ja stemmen: 4
Aantal nee stemmen: 0
Aantal onthoudingen: 0

Het amendement wordt goedgekeurd
6.

Slotwoord
De Voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drink in het cafetaria.

Verslaggever: Depaepe Stefaan

