Vergadering RvB van Triatlon Vlaanderen vzw
wo 2 mei 2018, 20:00 uur
Huis van de Sport, Berchem
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Verontschuldigd:
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VERSLAG
1. Welkomstwoord Voorzitter
2. Verwelkoming nieuw toegetreden (niet stemgerechtigd) lid, Kristof Hendrickx
•

De Raad van Bestuur (RvB) vraagt om het C.V. van het nieuw toegetreden (niet stemgerechtigd)
lid, Kristof Hendrickx, te kunnen inkijken. De directeur brengt dit in orde.

3. Goedkeuring vorig verslag
• Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Evaluatie B.A.V.
• De RvB is tevreden over de Bijzondere Algemene Vergadering (B.A.V.)
•

Er wordt aangeraden om steeds met de rekeningnazichters af te spreken dat hun verslag op
redelijke termijn vóór de A.V. beschikbaar komt.

5. Opvolging lopende acties van 3VL per domein + actiepunten en tijdsbestek nieuwe
acties 2018
• Ieder personeelslid licht zijn/haar domein toe. De RvB neemt kennis van de stand van zaken en
de geplande zaken.
•

De wedstrijdkalender moet ten laatste op 15 juli opengesteld worden. Terugrekenend moet eind
juni alles klaar zijn.
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6. Toelichting selectie Olympische Spelen
• De Voorzitter licht de selectie toe. De RvB neemt er kennis van. Het betreft vooralsnog een
ontwerp dat nog verder binnen de BTDF selectiecommissie moet besproken worden en ook nog
een juridische toetsing moet krijgen.
7. Goed bestuur
• Het overzicht met de afspraken wordt besproken. De huidige stand van zaken en de nog te
nemen acties worden overlopen.
•

Er wordt opgemerkt dat de tijdslimiet voor GDPR 25 mei is ipv 28 mei. Er zijn clubs die niet
voldoende op de hoogte zijn over GDPR. 3VL licht deze clubs in.

•

De foto die Sport Vlaanderen neemt gebeurt op 1 december.

•

We richten een werkgroep op voor goed bestuur. Er wordt nog bepaald wie de kandidaten zijn en
hoe we deze materie aanpakken.

8. Opvolging zaak Sportoase
• De RvB wordt ingelicht over deze zaak. De directeur volgt de adviezen op.
9. Verhoudingsgetal BTW van 18% naar 10%
• Triatlon Vlaanderen vzw is een gemengd (gedeeltelijke) btw-belastingplichtige. Dit houdt in dat zij
zowel handelingen stelt die zowel onderworpen zijn aan btw als handelingen die vrijgesteld zijn
van btw endus buiten het toepassingsgebied van btw vallen. Voor dit soort btwbelastingplichtigen mag het recht op aftrek van de btw slechts worden uitgevoerd a rato van de
verhouding van de aan btw onderworpen omzet t.o.v. totale omzet.
Deze verhouding van de “btw”-omzet ten aanzien van de totale omzet bedroeg voor 2016 18%.
In de loop van 2017 werd er dus gewerkt met een recht op aftrek van 18% van de aangerekende
btw, Na afsluiting van het boekjaar 2017 werd door de bevoegde belastingdienst deze verhouding
opnieuw bepaald. Voor 2017 kwam het verhoudingsgetal op 10%. Voor 2017 diende er dus een
spontane herziening te gebeuren, aangezien er 8% teveel btw in aftrek werd genomen. Deze 8%
bedroeg in absolute cijfers 4.131,81 EUR. De herziening werd meegenomen met de
kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2018.
Deze herziening dient ieder jaar opnieuw te gebeuren op basis van de werkelijke omzetcijfers van
dat jaar.
10. Regionale beleidsvergaderingen
• Vanuit het veld kwam de vraag om de inspraak en opbouw van het beleid van 3VL meer regionaal
te organiseren. De directeur vraag toestemming aan de RvB. De toestemming wordt verleend.
•

RvB meldt dat 3VL transparanter moet zijn naar de clubs over de acties en projecten waar 3VL
mee bezig is.

11. Slotwoord van de voorzitter
• De voorzitter dankt iedereen.
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