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NOTULEN 
Algemene Vergadering 

Zaterdag 17 maart 2018 
 
Plaats: KU Leuven, Auditiorium 200M Celestijnenlaan, 3001 Heverlee 

Ingang campus via Kapeldreef. 
Aanvangsuur: 10u20  (ontvangst en elektronisch stemmen vanaf 8u45) 
 

1 OPENING VERGADERING/NAZICHT AANWEZIGEN/VOLMACHT AFGEVAARDIGDEN 

Welkomstwoord door voorzitter Eddy De Vogelaer: 
 
Geachte bestuursleden en atletiekvrienden 
Beste erevoorzitter, Guy Van Diest, 
 
2017 was het jaar van de wereldkampioenschappen te London, 5 jaar na de heel geslaagde 
Olympische spelen. Qua organisatie en bezieling was London alleszins een voltreffer maar helaas 
konden we niet hetzelfde zeggen van de prestaties van de meeste van onze atleten. Velen slaagden 
er zelfs niet in om zich te kwalificeren. 
Gelukkig waren de prestaties van onze junioren en beloften wel hoopvol. Maar de weg is nog lang 
voor hen. En spijtig genoeg moeten we al een tijdje vaststellen dat de doorstroming van deze jonge 
atleten naar elite-atleten zeker niet altijd gestroomlijnd loopt. 
Mindere prestaties van onze elite-atleten leiden tevens naar een mindere financiering door Sport 
Vlaanderen, zeker voor de programma’s van elite-ondersteuning. 
Daarom mag wel eens de vraag gesteld worden of de gelden voor ontwikkelingsprogramma’s niet 
anders moeten herverdeeld worden zodat ze misschien kunnen leiden tot optimalisatie van statuut 
van belofte tot elite-atleet. 
De hervorming van de Val met de verkiezing van de beleidscommissies heeft ook geleid tot een 
andere werking van de Val. Iets wat in het begin zeker nog op elkaar afgestemd diende te worden. 
Ook bij bespreking van statuten en huishoudelijk reglement zal dit nog verfijnd worden. Een aantal 
zaken betreffende goed bestuur dient nog verbeterd te worden en uitgebreid naar andere 
beleidsniveaus. Onze aandacht werd ook terecht getrokken op het dossier rond grensoverschrijdend 
gedrag. Bescherming van integriteit van elkeen en zeker ook bescherming van zwakkeren 
(minderjarigen) noopte ons tot een grondige aanpassing van het tuchtrecht en de mogelijkheid van 
het bestuur om (beschermend) in te grijpen wanneer dit nodig was. Niet altijd evident gelet op de 
gevoeligheid van de materie. 
Ook in de materie van de GDPR (privacywetgeving) toonde de Val zich gevat. Hierover wordt later in 
de vergadering meer uitleg gegeven daar deze materie ook van belang is voor de clubs. 
De hervormingen van het decreet over de subsidiering van de sportfederaties heeft ook financiële 
gevolgen voor de Val, alhoewel minder dan gevreesd. Hoewel we nog niet op de hoogte zijn van de 
wijze van subsidiering waardoor een begroting opmaken altijd wat twijfelachtig is. Opnieuw wordt de 
nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd zodat we op financieel voor niet te veel verrassingen 
gestaan hebben en zullen staan.  
Ook heeft de Val haar verantwoordelijk genomen voor ondersteuning van Val-atleten die niet meer in 
aanmerking kwamen voor een (volledige) ondersteuning via Sport Vlaanderen.  
Deze bijdrage is maar mogelijk doordat de Val altijd een voorzichtig financieel beleid gevoerd heeft. 
De vorige besparingen hebben we goed kunnen opvangen zonder bijkomende middelen te vragen van 
onze clubs.  
We zijn ook verheugd dat het ledenaantal van de Val en dus van onze clubs opnieuw gestegen is en 
ook voor 2018 ligt het aantal borstnummers nu al hoger dan het voorbije jaar.  Deze gestage groei 
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betekent dat de Val en de clubs het goed doen. Extra aandacht zal nodig zijn op vlak van recreatie 
waar de concurrentie het sterkst is en waar het het moeilijkst is om joggers en recreanten te 
overtuigen om aan te sluiten bij een club of de Val 
En al deze zaken en een verdere groei van club en federatie zijn niet mogelijk zonder de onverdroten 
inzet van elkeen binnen de Val (personeel, beleidsmedewerkers) en onze clubs en hun medewerkers. 
Ik wens als voorzitter en namens mijn collega’s bestuursleden alle verenigingsmedewerkers te danken 
voor hun inzet en het vele  en prachtige werk dat elkeen levert. 
2017 was ook een jaar waarbij we al eens meer een bericht kregen over waardevolle medewerkers 
die er niet meer zijn. Namen noemen is altijd gevaarlijk maar hierop wens ik vandaag een 
uitzondering te maken bij het overlijden van Jos Nuyens en Willy Nauwelaerts. 
 
Daarom wens ik ook een minuut stilte te houden voor alle atletiekliefhebbers die ons het voorbije 
jaar verlieten. 
 
Natuurlijk kan ik niet voorbij aan onze personeelsleden want dankzij hun inzet, kennis en toewijding 
helpen zij mee aan de groei en vernieuwing op alle niveaus van de federatie. 
 
 
Nazicht aanwezigen door Gery Follens: 
 
87 clubs aanwezig (afwezig: WL- ABAV - HALE) 
 
De aanwezige 87 clubs tellen voor 584 stemmen in totaal. 
Het quorum voor de Statuten zal dus 390 zijn (als 2/3 meerderheid). 
 
Overzicht volmachten: 
HCO volmacht aan MACW 
ATLE volmacht aan OEH 
AVMO volmacht aan AZW 
BONH volmacht aan KAPE 
ASSA volmacht aan ZA 
 

2 AANDUIDING STEMBUREAU 

De samenstelling van het stembureau gebeurde voorafgaand aan deze vergadering: 
Wout Vandersteene (OB) 
Robert Hicketick (ROBA) 
Michael Smits (personeel) 
 

3 VERKIEZINGEN 

3.1 Bestuursleden rvb groep 2 

Kandidaten: 
• Paul Thys (uittredend en herverkiesbaar) 
• Patrick Van Waes 
• Mieke Seminck (uittredend en herverkiesbaar) 
• Ludo Van de Sande (lopend mandaat tot AV 2018) 

 
Stemprocedure: 

• De kandidaat moet minstens 35% van de stemmen behalen 
• De 2 kandidaten met het hoogst aantal stemmen zijn verkozen (op voorwaarde van het 

behalen van die 35%) 
 
Resultaat: Aantal stemmen % 

• Mieke Seminck 265 46,4 
• Ludo Van De Sande 219 38,4 
• Patrick Van Waes 285 49,9 
• Paul Thys 231 40,5 

 
 
575 uitgebrachte stemmen waarvan 571 geldige stemmen (35% minimum = 200 stemmen nodig) 
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3.2 Bekrachtiging leden commissie van tucht en beroep 

TUCHT: 
Philippe De Bruyne (RCG) – vz 
Marc Wylleman (STAX) 
Michael Jacobs (TACT) 
 
BEROEP: 
Bart Meganck – vz 
Roger Vanbinst 
Lut Wille 
Brigitte Van Schoote 

4 KENNISGEVING NIEUWE LEDEN 

Reeds opgericht in 2016 en actief in 2017 maar werden niet ‘officieel’ gemeld als nieuwe 
verenigingen tgv. de AV 2017: 
Waasmunster Loopt (WL) – jog/recreantenvereniging 
Jogging & Marathon Team Mol (JMTM) - atletiekvereniging 
 
Opgericht in 2017: 
Pegasus Londerzeel (PEGA) - atletiekvereniging 

5 VERSLAG OVER HET GEVOERDE BELEID, JAARREKENINGEN, JAARVERSLAG, 
MEERJARENBELEIDSPLAN, BELEIDSPLAN, FINANCIËLE LANGETERMIJNPLANNING DOOR HET 
DAGELIJKS BESTUUR EN RAAD VAN BESTUUR 

Gery Follens (secretaris van de VAL): 
 

Ik ben verheugd dat ik hier als secretaris van de Vlaamse Atletiekliga wederom namens de Federatie 
het woord mag voeren. 
In de eerste plaats houd ik eraan iedereen te bedanken voor het vertrouwen dat ik kreeg op de 
laatste Algemene Vergadering van de VAL, waar ik mijn mandaat binnen de RVB met 4 jaar kon 
verlengen.  
Als titel voor mijn uiteenzetting koos ik voor: 
2017, Postolympisch jaar met enkele sportieve uitschieters en opstart Strategisch project 
 
2018 wordt ongetwijfeld een jaar met heel wat uitdagingen voor iedereen en in het bijzonder voor de 
Federatie, daar kom ik later nog op terug. 
Maar sta me toe even terug te blikken naar het afgelopen jaar 2017.  
Op sportief vlak spreekt natuurlijk de wereldtitel van ons goudhaantje en Olympisch Kampioene Nafi 
Thiam tot de meeste verbeelding. Ook de finale- en 4° plaats van de Belgian Tornados dienen we 
zeker te vermelden, een knappe prestatie die ze onlangs nog meer glans bijzetten met brons op het 
WK indoor in Birmingham, met de jonge Jonathan Sacoor als deel van het kwartet. De 
beloftenkampioenschappen in Polen leverden ons dan weer de titel op voor Renée Eyckens op de 
800m en Ben Broeders bij het polsstokspringen. Met het zilver van Simon Debognies konden we ook 
hier van een succes spreken. Op de Universiade in Taipei pakte Noor Vidts dan weer uit met brons op 
de meerkamp. De Europese Junioreskampioenschappen in Grosseto leverden ons dan weer zilver op 
voor Dries De Smet op de 1500m en brons voor Jonathan Sacoor op de 400m. Bij het veldlopen in het 
Slovaakse Samorin sprong de zilveren Europese teammedaille voor de Beloften het meest in het oog. 
De scholieren lieten zich dan weer onderscheiden op de EYOF in het Hongaarse Gyor met goud voor 
de dames- en herenaflossingsploeg en hetzelfde eremetaal voor Daniel Segers bij het verspringen.        
 
Aansluitend en voortbouwend op het in 2016 opgestarte Strategisch project werd het organigram en 
de structuur van onze Federatie grondig hertekend. De beleidscommissies Jeugd, Recreatie en 
Organisaties werden in plaats gesteld na de verkiezingen op de laatste AV van de VAL. 
De Statuten en het Huishoudelijk reglement kregen een grondige opfrisbeurt en werden uitgetekend 
in het kader van het Decreet van Goed Bestuur van de Vlaamse Overheid. Een aantal prioriteiten 
werden vastgelegd die in de loop van de volgende jaren verder geïmplementeerd zullen worden. In 
2017 werd gewerkt aan de transparantie door het publiceren van een hele reeks verslagen, waar ook 
het jaarverslag -dat jullie ter beschikking werd gesteld- deel van uitmaakt. De eerste stappen in het 
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formaliseren van de werking van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur werden gezet en wordt 
verder geconcretiseerd in 2018. Ook de gedragscode voor bestuurders en personeelsleden werd 
geïmplementeerd. Het tuchtreglement werd in een nieuw jasje gestoken, rekening houdende met de 
externe adviezen van de Vlaamse Sportfederatie en het advies rond grensoverschrijdend gedrag van 
advocatenkantoor Stibbe in opdracht van de Vlaamse Overheid. Straks wordt dit nieuwe 
tuchtreglement nog toegelicht door onze voorzitter. 
De commissie organisaties o.l.v. Georges Struys, boog zich voornamelijk over de huidige 
reglementering en competitiemodel en deed reeds enkele aanpassingen. De lastenboeken van de 
Kampioenschappen kregen een opfrisbeurt en het evaluatiesysteem en de procedure voor toekenning 
van de Kampioenschappen werden onder de loep genomen. Volgende week zaterdag 24 maart 
organiseert deze beleidscommissie een denkdag om samen met de clubs een aantal prioriteiten vast 
te leggen voor de aanpak van projecten om de kalender en competities te hervormen. Deze 
prioriteiten zijn het resultaat van een bevraging bij de clubs.  
Op het vlak van de Recreatie spitste de commissie onder leiding van Tony Willaert zich toe op 
introductie van de Initiator Running en de schakelmodule voor jogbegeleiders. Het project rond 
loopomlopen werd opgestart. Er werd zelfs werk gemaakt van een speciale app voor het gebruik van 
deze loopomlopen. Onlangs verspreidden ze ook een enquête naar de recreanten van de Federatie om 
zo hun beleid hier verder op toe te spitsen. Ze maakten ook werk van het uitbouwen van het 
opleidingsaanbod met praktische tools op de Running en Co dag van midden december. Ook werden 
de aansluitingsvoorwaarden voor recreanten en loopgroepen herbekeken. Het recreatiesportfonds tot 
slot werd verder bijgewerkt om de clubs de nodige steun te bieden in dat domein. 
De commissie Jeugd o.l.v. Robin Ramaekers spitste zich dan weer toe op enkele brainstormsessies 
voor de vernieuwing van onze jeugdwedstrijden met het oog op het aanpassen van de 
wedstrijdvormen, trainingsinhouden en clubondersteuning. Het Jeugdsportfonds is hierbij een 
belangrijke tool ter ondersteuning van de kwaliteit van de jeugdwerking. Ook werd een project met 
een externe consultant opgezet inzake jeugdcommunicatie, dat wegens de financiële impact zal 
bijgestuurd worden via een YouTube kanaal met jeugdmascotte Spike. Gezien de zeer beperkte 
samenstelling van deze commissie zal er binnenkort een oproep gedaan worden naar kandidaten.  
 
De Federatie zette verder ook nog in op de promotie van de ‘Open Sportclub’ om kansengroepen 
zoals kansarmen, vluchtelingen en personen met een handicap toegang te geven tot onze 
verenigingen. Het project werd ondersteund met een subsidie van €20.000. De aangroei van de 
actieve G-atleten en de verenigingen die zich hiervoor engageren is hierbij zeker een positieve 
vaststelling. 
Verder werd de nodige aandacht besteed aan de aanpak van het grensoverschrijdend gedrag. 
Procedures werden verder uitgewerkt en een meldpunt werd in het leven geroepen. Ter 
ondersteuning van de clubs werd een samenkomst belegd met de vertrouwenspersonen en werd een 
gedragscode voor de clubs, trainers en atleten verspreid via de website.  Deze vernieuwde website 
werd trouwens in de loop van 2017 ook verder op punt gesteld. 
Diverse acties werden opgezet rond respect, gericht naar verschillende doelgroepen en er werd actief 
meegewerkt aan de Vlaamse week tegen Pesten.   
De hervorming van het decreet over de subsidiering van de sportfederaties had zijn financiële 
gevolgen voor de Federatie, waardoor we verplicht werden een bedrag uit de eigen middelen te 
voorzien ter ondersteuning van de Topsportwerking.  
Ook werd er inzake sport- en topsportbegeleiding verder gewerkt aan een vernieuwde structuur met  
kwaliteitsmanagers in diverse disciplines, die de coördinatie van het project zullen sturen. De afbouw 
van de Topsportschool en de oprichting van regionale centra behoren tot de werkpunten in deze 
materie.  
De clubondersteuning kreeg tevens de verdiende aandacht, waarbij Paula Vanhoovels van de VAL 
diverse clubbezoeken afwerkte met de intentie de clubs te helpen bij hun werking. In dat kader 
merkten we met genoegen op dat het aantal clubs, die begunstigd worden door het Jeugd- en 
recreatiefonds elk jaar stijgt en dat ook de kwaliteit bij deze belangrijke impulsen van onze sport 
met de jaren erop vooruit gaat. Ook werden enkele bijscholingen georganiseerd ter ondersteuning 
van de clubbestuurders.  
In dit kader gingen de op til zijnde wijzigingen inzake het privacy beleid ook niet aan onze aandacht 
voorbij. Onze personeelsdirecteur Ludwig zal daar later op deze vergadering nog op terugkomen.  
Op juryvlak werd werk gemaakt van de optimalisering van de aanduiding door het invoeren van het 
computergestuurde ‘Beeple’-systeem. Onze juryleden staken we ook letterlijk in een nieuw jasje.   
Er werd verder gedacht aan de kwaliteit van de organisaties, waarbij het ‘evaluatiesysteem’ waarbij 
ikzelf aan de doopvont stond, een belangrijke tool is. Ik ben dan ook fier te kunnen melden dat zowat 
alle Kampioenschappen, Bekers en voornaamste meetings vorig jaar een positieve evaluatie mochten 
ontvangen.  
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Getuige hiervan ook de organisaties in 2017, waarbij ik de Vlaamse Kampioenschappen in Rotselaar, 
Heusden-Zolder, Sint-Niklaas, Dilbeek, Brugge en Kessel-Lo citeer. Ook de Belgische 
Kampioenschappen in Ninove, Deinze, Lokeren, Huizingen en Lier oogsten de nodige bijval.  
De Bekers van Vlaanderen kenden een zeer vlot verloop, waarvoor dank aan alle organiserende clubs.  
 
Maar laat ons dan nu vooruitblikken naar dit jaar, want er staan vele uitdagingen te wachten. In 
navolging van de ‘code Goed Bestuur’ dient verder werk gemaakt van het beschrijven van de 
bestuurdersprofielen, het samenstellen van een benoemingscomité, het uitschrijven van een 
gedragscode voor juryleden en de opmaak van een risicoanalyse.  
Ook de beleidscommissies zullen ongetwijfeld binnen hun verantwoordelijkheidsdomein de nodige 
initiatieven nemen.  
Wat ons zeker positief stemt, is het feit dat we jullie een balans in evenwicht kunnen voorleggen, dit 
ondanks de zware financiële inspanningen die we leverden bij het verwerken van het strategisch 
project en de opmaak van de nieuwe website en alle inspanningen inzake externe communicatie en 
promotie van onze sport. Daar we nog geen duidelijk beeld hebben op de besparingen van 
overheidswege die het gevolg zijn van het nieuwe decreet en ingevolge de afschaffing van ‘Atletiek 
Vlaanderen’, zullen we blijvend inspanningen moeten leveren om bij te springen op posten in de 
begroting waar er serieus werd bespaard door de overheid en waar een ondersteuning meer dan 
noodzakelijk is. 
Op sportief vlak is het alweer uitkijken naar verschillende internationale competities zoals het  EK 
Scholieren in het Hongaarse Gyor en het WK Juniores in het Finse Tampere in de maand juli en 
natuurlijk het EK in Berlijn begin augustus.  
We rekenen alweer op de clubs voor het in goede banen leiden van de bekercompetities en kijken 
vanzelfsprekend uit naar de Belgische en Vlaamse Kampioenschappen die door onze clubs worden 
georganiseerd in 2018.  
Tot slot zou ik me willen richten tot de Raad van Bestuur. Ik zou graag iedereen bedanken die op een 
of andere manier positief heeft bijgedragen bij de verwezenlijkingen in 2017 en hoop dat we ook in 
2018 een stap vooruit kunnen zetten in het veranderingsproces. In het bijzonder dank ik de 
provinciale afgevaardigden Wim, Ludo, Mia, Jos en Willy, die de belangen van hun provincie 
verdedigden de voorbije jaren. 
Een woordje van dank gaat  natuurlijk naar de juryleden voor hun niets aflatende inzet. 
Ook de clubs en de trainers, die we als ambassadeurs voor onze sport kunnen beschouwen, verdienen 
de nodige aandacht, want samen hebben ze ervoor gezorgd dat we fier kunnen zijn over de aangroei 
van onze leden.   
Ik zou me ook zeker willen richten tot de talloze vrijwilligers, waar wij als leden van de RVB en de 
diverse commissies ook deel van uitmaken. Dankzij de vele uren, die we van onze vrije tijd besteden 
aan onze sport, kunnen we heel wat moois bieden voor onze verenigingen, leden en de atletieksport 
in het algemeen.  
Tot slot wens ik alle personeelsleden van de VAL te danken voor de aangename samenwerking het 
afgelopen jaar en in het bijzonder het jonge team met Nick, die Josefien tijdens haar 
zwangerschapsverlof uitstekend verving, An, Michael, Liesl en Josefien die prachtig werk leveren en 
mijn taak als secretaris heel wat verlichten.  
Wij hopen dat we de positieve tendens kunnen verder zetten dit jaar, dat ik uitdagend en symbolisch 
zou willen benoemen als ‘2018, het jaar van de uitdaging en de actie’.   
 
Bedankt en tot op één van de volgende sportieve of extra-sportieve ontmoetingen. 
 
 
G. Verdoodt (ALVA) stelt voor om in de toekomst tijdens de AV een moment te voorzien waarop de 
(voorzitters van) Beleidscommissies een eigen soort Jaarverslag geven van hun werking. 
 
Iedereen gaat hiermee akkoord en dit zal ook zo voorzien worden in de agenda van de volgende AV. 

6 INTERPELLATIES 

Geen interpellaties ontvangen. 

7 FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

7.1 Beheersrekeningen/Balans 

Penningmeester Erik Chevrolet bespreekt uitvoerig de beheersrekeningen en de balans van het 
boekjaar 2017. 
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Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van €3.701,19.  
Het begrootte resultaat was -€69.291,27. 
 
Zowel de uitgaven als de inkomsten bleven globaal gezien niet binnen de begroting (<5%). Er waren 
€250.692,52 of 7,85% minder uitgaven dan begroot. De inkomsten waren €185.102,44 of 5,92% lager 
dan de vooropgestelde begroting. 
 

8 VERSLAG FINANCIEEL COMITÉ EN REVISOR(EN) 

Ook het financieel comité heeft de boekhouding nagezien. Hun verslag: 
 
Jelle Van de Gender (ACHL), Roger Vanbinst (VAC) en Bert De Brabandere (AVMO) op 26/02/2018: 
 
Tijdens ons rekeningnazicht op 26 februari werden we tijdens onze controle bijgestaan door 
boekhouder Michael Smits en Algemeen Directeur Ludwig Peetroons. Hun verduidelijkingen bij de 
bewijsstukken en antwoorden op al onze vragen zijn erg gewaardeerd. Onze oprechte dank hiervoor. 
We kunnen bevestigen dat we bij ons nazicht geen belangrijke fouten in de uitgaven of inkomsten 
hebben gevonden. De VAL heeft dit jaar een negatief resultaat van 4T€ ten opzichte van 8T€ positief 
een jaar eerder. De geplande onttrekking aan het bestemd fonds voor investeringen in ontwikkeling 
van de website is hier nog niet inbegrepen. Het totale overgedragen resultaat bedraagt hierdoor 
568T€, te vermeerderen met de geplande onttrekking aan de reserves voor investeringen. 
Als financieel comité willen we op een aantal zaken jullie aandacht vestigen: 

1) Budget/effectief inkomsten subsidies 2017 

De geraamde inkomsten 2017 voor voornamelijk topsport (Elitewerking, Topsportscholen, ..) 
waren erg onzeker bij opstelling van het budget door wijziging in de subsidiereglementen. We 
stellen tevreden vast dat, hoewel globaal gezien de effectieve inkomsten 185T€ onder budget 
bleven, ook de uitgaven hieraan werden aangepast (250T€ onder budget).  

2) Topsportscholen 

De uitgave-controle heeft echter niet kunnen voorkomen dat het verlies op de 
topsportscholen, dat de voorbije jaren succesvol werd teruggedrongen, opnieuw oploopt tot 
116T€ (budget 2018: -110T€). De beleidskeuzes worden hierdoor opnieuw in vraag gesteld: 
wat is de visie hierrond van de commissie topsport? Rechtvaardigt deze visie de bijhorende 
kosten? 

3) Ondersteuning clubs: jeugdsportfonds & recreatiesportfonds 

We stellen vast dat de geplande uitgaven voor jeugdsportfonds & recreatiesportfonds werden 
teruggeschroefd. Van het budget van 130T€ werd slechts 110T€ uitgekeerd, terwijl de 
inkomsten hier toch licht (3T€) boven budget waren. Netto werd hierdoor slechts 7T€ 
uitgekeerd in plaats van de begrote 30T€. 

4) Financiële bevoegdheden commissies 

Het financieel comité stelde vast dat er soms onduidelijkheden zijn rond de financiële 
bevoegdheden van de commissies. Wij stellen aan de Raad van Bestuur voor om deze 
afspraken duidelijk vast te leggen, om eventuele toekomstige discussies te vermijden. 
 
 

 
Erik Chevrolet dankt het financieel comité en reageert op de aandachtspunten die de zij aanhalen in 
bovenstaand verslag: 
Punt 4) 
De bemerking omtrent de financiële bevoegdheden van de commissies is niet onterecht, hier moet 
strikter op toegezien worden. In de toekomst zal voor grote projecten een begroting (met voorziene 
inkomsten en uitgaven) ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de rvb.  
 
Punt 1/2) 
Tijdens de eerstvolgende raad van bestuur zal de toekomst van de topsportschool in relatie met de 
Beloftenwerking en talentdetectie uitvoerig besproken worden met de topsportcoördinator. 
 
Punt 3) 
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In de ondersteuning van het recreatiesportfonds en het jeugdsportfonds werd meer uitbetaald dan in 
2016 maar desondanks werd toch minder uitgegeven dan begroot. De grootste reden hiervoor waren 
de lagere werkingskosten. Enkele clubs hebben bovendien ook minder kosten bewezen en kwamen 
daardoor dus ook niet in aanmerking voor uitbetaling.  
Naar volgend jaar zal getracht worden een realistischer beeld te scheppen in de begroting. 
 
 
De revisor heeft de rekeningen nagezien en is van oordeel dat alles conform de Belgische wetgeving 
verlopen is en heeft onze financiële regeling van hun kant goedgekeurd. 
 
Tenslotte vraagt de penningmeester aan de AV om het financieel verslag goed te keuren. 
 

� De AV keurt het financieel verslag goed 
 

9 INTERPELLATIES BETREFFENDE FINANCIËN 

Er werd geen interpellaties omtrent financiën ingestuurd. 
 

10 GOEDKEURING BALANS EN REKENINGEN 

� De AV keurt de balans en rekeningen goed 
 

11 KWIJTING VAN DE BESTUURDERS 

� De AV verleent kwijting aan de bestuurders 
 
Erik Chevrolet (penningmeester) dankt de clubs voor het vertrouwen 
 

12 VERKIEZING FINANCIEEL COMITÉ 

Jelle Van de Gender (ACHL) – Roger Vanbinst (VAC) 
Er zal aan Bert De Brabandere (AVMO) gevraagd worden om opnieuw te zetelen in het financieel 
comité volgend jaar. 
 

13 VOORSTEL VAN BEGROTING EN GOEDKEURING BEGROTING 

De penningmeester geeft uitleg bij de ter goedkeuring voorgelegde begroting. 
 
De totale kosten bedragen €2.951.122,47 en de opbrengsten bedragen €2.918.868,04 wat een saldo 
maakt van -€32.254,44. 
 
Wijzigingen aan de bijlage bij de begroting: 

• Wedstrijdatleten: (indexverhoging van 1,49%)  
  2017 2018 

jaarbijdrage €26,00 €26,39 
vanaf 1 juli €20,79 €21,10 
vanaf 1 sept €7,14 €7,25 

• Recreanten: (indexverhoging van 1,49%) 
  2017 2018 

jaarbijdrage €12,88 €13,07 
vanaf 1 sept €6,57 €6,67 

 
� De AV keurt de begroting goed 

 

14 WIJZIGINGEN AAN STATUTEN EN/OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

14.1 Statuten 

Stemprocedure: 
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• Volgens Art. 7 en 8 uit de vzw-wet: elke club heeft 1 stem 
• Er is 2/3 aanwezigheid van de leden nodig (60 = 2/3 van 90 clubs), een wijziging is 

goedgekeurd als 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden “VOOR” 
stemt. 

• zijn voorzien: groene (“VOOR”), rode (“TEGEN”) en witte (“ONTHOUDING”) kaarten. 
 
Voor de concrete wijzigingen wordt verwezen naar het definitieve document.  
Besprekingen kan u hieronder terugvinden. 
 
HOOFDSTUK 1-2-3 
• Alle aanpassingen in de Statuten: aanvaard met unanieme meerderheid 

 

14.2 Huishoudelijk Reglement 

Stemprocedure: 
• Gewogen stemming met de klassieke kaarten conform ons Huishoudelijk Reglement 3.1.3 tot 

3.1.6. 
• Ongeacht aantal aanwezige leden 
• Gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige verenigingen, na aftrek van de 

onthoudingen en de ongeldige stemmen van het totaal van de uitgebrachte stemmen. 
 
Voor de concrete wijzigingen wordt verwezen naar het definitieve document.  
Besprekingen kan u hieronder terugvinden. 
 
• Art 1.2.1: aanvaard 
• Art. 2.1.7: aanvaard 

Serge Beckers (RAM): heeft zijn bedenkingen om de bekrachtiging van de commissies tucht en 
beroep enkel door de rvb te laten gebeuren (niet meer door de AV) terwijl het de bedoeling is 
om niet te veel bevoegdheden bij de rvb te leggen. 
Eddy: dankzij het nieuwe tuchtreglement zijn omtrent partijdigheid ook beperkingen voorzien. 
Er mag dus geen enkele link tussen deze commissies en de rvb zijn. Deze staan volledig los van 
elkaar. 
 

• Art. 2.3 (allerlei): aanvaard 
• Art. 2.4.5: aanvaard 
• Art. 2.4.7: aanvaard 
• Art. 2.6.5: aanvaard 
• Geschrapte artikels 2.7 en 2.8: aanvaard 
• Art. 3.1.3, punt 3)  

 
Joris Geussens (ESAK): vraagt toch meer duidelijkheid omtrent de stemverdeling. 
Eddy DV verduidelijkt: je kan bij deelname aan de Cad/Sch EN A.C. EN Masters één stem krijgen bij 
de vrouwen en één stem bij de mannen. 
Joris Geussens (ESAK): is van mening dat de kleinere clubs nog steeds benadeeld worden bij dit 
systeem. 
 
Eddy DV: In de oorspronkelijke versie van het H.R. was de tekst verwarrend: 1 stem voor deelname 
aan alle 6 of 1 stem per mannen en 1 stem per vrouwen? 
Ludwig Peetroons legt de hele situatie nogmaals uit. 
Enkele aanwezigen gaan niet akkoord met het nieuwe voorstel: Katrien VW (KKS) - Jelle Vandegender 
(ACHL) - Frankie De Feyter (LAT) - Geert Verdoodt (ALVA). 
 
Eddy DV heeft een kort intern overleg met de leden van de rvb: 
Nieuw voorstel: 2 stemmen bij deelname aan 5 interclubs (Cad/Sch V, Cad/Sch M, A.C. V, A.C. M, 
Masters). 1 stem bij deelname aan 3 van bovenstaande 5 interclubs 
 

� Nieuw voorstel aanvaard (6 clubs stemmen tegen, de rest stemt voor) 
 
• Geschrapt artikel 3.5: aanvaard 
• Geschrapt deel 6 “TUCHT”: aanvaard 
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• Nieuw Tuchtreglement: (zie extra document) 
Eddy DV benadrukt nog dat je NIET gelijktijdig in de tuchtcommissie kan zitten én lid kan zijn 
van het ligaparket. 
Voor dit parket zal de rvb specifiek op zoek gaan naar juristen.  

 
Er wordt verduidelijkt waarom een waarborg van €200,00 gevraagd wordt wanneer je een klacht 
indient. Dit is om louter pestgedrag en willekeurig indienen van klachten te vermijden. Het 
bedrag werd bepaald op €200,00 omdat je zowel niet te veel als te weinig kan vragen. 
 
Serge Beckers (RAM): merkt op dat er niks is opgenomen over strafrechtelijke procedures. Wat 
als een zaak waarmee de tuchtcommissie bezig is, ook strafrechtelijk behandeld wordt? 
Eddy DV legt uit dat voor dit soort situaties de “tijdelijke maatregelen” werden opgenomen in 
het tuchtreglement om toch eventueel al tot schorsingen te kunnen overgaan. 

 
� aanvaard 

 

15 GPDR - Privacywetgeving 

Ludwig Peetroons geeft een uiteenzetting over hoe/wat/waarom. 
 
GPDR (General Data Protection Regulation) of Algemene Gegevensbescherming is een geheel van 
Europese regels om de burger te beschermen rond de verwerking van persoonsgegevens. Deze treedt 
in werking op 25 mei 2018. 
Dit is in feite een verstrenging van onze privacywetgeving waarbij de privacy commissie nu ook de 
bevoegdheid krijgt om straffen/boetes uit te spreken. 
 
Principe: gebruik persoonsgegevens is niet toegestaan tenzij volgens de regels GPDR. 
Deze regels zijn van toepassing voor ELKE organisatie! 
 
De federatie zal alle documentatie voor de GPDR klaar maken voor de eigen werking en dan een 
“club”-versie ter beschikking stellen van de geïnteresseerde clubs. 
Als een club echter naast Alabus nog op andere manieren persoonsgegevens bijhoudt, zal ze ook de 
volledige GPDR administratie in orde moeten brengen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met 
Dynamo die infomomenten voorzien voor clubs. 
 

16 UITREIKING VAN DIPLOMA’S 

1. De hierna vermelde verenigingen worden gefeliciteerd met hun overwinning in de  Beker van 
Vlaanderen 2017 en ontvangen een diploma: 

 
Pupillen en Miniemen meisjes 
ACG 
 
Cadetten en Scholieren meisjes 
Landelijke 1  AVT 
Landelijke 2A  VAC 
Landelijke 2B  AZW 
Landelijke 3A  RCT 
Landelijke 3 B  ACG 
 
Vrouwen 
Ereafdeling KBAB (LBFA) 
Ereafdeling VAL  ROBA 
Landelijke 1  LEBB 
Landelijke 2 A  HCO 
Landelijke 2 B  AVZK 
Landelijke 3  WIBO 
 
 
 
Pupillen en Miniemen jongens 
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KAAG 
 
Cadetten en Scholieren jongens 
Landelijke 1  KAAG 
Landelijke 2 A  MACW 
Landelijke 2 B  ACHL 
Landelijke 3 A  ATLA 
Landelijke 3 B  AVR 
 
Mannen 
Ereafdeling KBAB (LBFA) 
Ereafdeling VAL  RCG 
Landelijke 1  ACBR 
Landelijke 2 A  BRAB 
Landelijke 2 B  AVR 
Landelijke 3  AVZK 
 
Masters mannen en vrouwen 
Landelijke 1  ACW 
Landelijke 2 A  OLSE 
Landelijke 2 B  FLAC 
Landelijke 3  ADD 
 
 
 

2. Volgende verenigingen ontvangen een diploma van de KBAB voor hun overwinning in een 
interclubrangschikking per categorie en/of een algemene interclubrangschikking van de 
Belgische kampioenschappen veldlopen 2018: 

 
Meisjes, vrouwen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    RCG 
Scholieren    AVT 
Juniores    ATAC 
Korte Veldloop    RIEM 
Seniores    (LBFA) 
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen FLAC 
 
Jongens, mannen interclub per categorie/algemeen 
Cadetten    (LBFA) 
Scholieren ACG 
Juniores    (LBFA) 
Korte veldloop (LBFA) 
Seniores OEH     
Algemeen Cad/Sch/Jun/KV/Sen (LBFA) 
 
Algemeen mannen en vrouwen: (LBFA) 
 
 

17 SLOTWOORD VOORZITTER / AFSLUITING VERGADERING 

De voorzitter sluit de vergadering af met een woordje van dank. 
De AV zal in 2019 doorgaan in de provincie Limburg. 
 


