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Algemene Vergadering Danssport Vlaanderen  

26 maart 2021 - Verslag 
De vergadering heeft online plaatsgevonden. 

Boekhouder en Directeur waren aanwezig op de office. 

Alle informatie werd vooraf via mail bezorgd aan de leden. 

1. Mededeling aanwezigen en volmachten 

Aanwezig: 

Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Hubert De Maesschalck – Nick Geeraert - Guido 

Goderis – Johnny Lekens – Mieke Ketelslegers -  Amy Mcghee – Theo Mues – Kathy 

Nagels – Sophia Peeters – Peggy Vansantvoet – Marc Van Breda. 

Niet aanwezig: 

Nick Geeraert 

Verontschuldigd:  

Mia Colebunders (erelid) – Jan Colebunders (erelid) 

 

2. Verslag 12/06/2020 

Het verslag werd goedgekeurd. 

3. Goedkeuring werkingsverslag 2020 

Het werkingsverslag werd goedgekeurd. 

4. Goedkeuring beleidsplan – actieplan 2021 en beleidsdoelstellingen 2021-2024 

Het beleidsplan en jaaractieplan werden goedgekeurd. 

5. Goedkeuring aanpassing statuten 

De aanpassing van de statuten werden unaniem goedgekeurd. 

6. Goedkeuring aanpassing Vademecum  

De aanpassingen in het Vademecum werden goedgekeurd. De naam ‘Vademecum’ zal 

vervangen worden door ‘Reglementen Danssport Vlaanderen’. Het document wordt 

opgedeeld in 5 delen. 

7. Financieel overzicht 2020 

- voorstelling en goedkeuring resultatenrekening en balans 

  Resultatenrekening en balans werden reeds goedgekeurd door een externe accountant. 

  De boekhouder geeft nog kort toelichting bij het financieel overzicht. 

  Het bestuur stelt voor om €140 000 te besteden aan ondersteuning voor de clubs. 

  De Algemene vergadering keurt dit voorstel goed. 

 De resultatenrekening en balans werden goedgekeurd. 
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- kwijting aan de Bestuurders 

  De kwijting werd verleend aan de bestuurders 

 

8. Begroting 2021 ter goedkeuring 

De begroting werd goedgekeurd. 

9. Ontslag Leden en Bestuurders 

Er werden geen ontslagen ingediend. Alle leden en bestuurders blijven in functie. 

10. Varia 

Afgelopen jaar werden er mooie stappen gezet door de federatie. 

Naast de financiële hulp werd er ook telkens heel snel en goed gecommuniceerd over de 

coronamaatregelen. 

Deze steun mag zeker meer naar buiten gebracht worden in de zin van ‘in nood helpen wij 

jullie’. Dat zal nog meer clubs tot bij Danssport Vlaanderen brengen. 

Er zijn nog interne nog acties gepland om Danssport Vlaanderen meer uit te dragen. 

 

Verslaggeving:        

Evi Janssen        Johnny Leken 

Directeur                                                                       Nationaal voorzitter 
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