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Verslag Algemene Vergadering dd. 25.03.2019 
Plaats: Danssport Vlaanderen – Kempenlaan 27/1, 2300 Turnhout 

Datum: 25 maart 2019 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 

1. Mededeling aanwezigen en volmachten  
 Persoonlijk of bij volmacht (V): 19 

Adriaenssens Rumo – Buyckx Leo – Claes Davy – Colebunders Jan (V) –  
         Colebunders Mia –  De Mulder Herman (V) - Ercken Henri – Geeraert Nick – Goderis Guido –  
         Ketelslegers Mieke – Lekens Johnny – Mcghee Amy – Mues Theo – Nagels Kathy – Peeters 
         Sophia – Theys Paul – Thijs Geert – Vansantvoet Peggy (V) – Vanherck Alois (V). 

Verontschuldigd: Luyten Gust  

 

2. Goedkeuring verslag 26/03/2018 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 
=> Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring werkingsverslag (rapportering) 2018 

Het werkingsverslag werd vooraf doorgestuurd. 
Volgende punten werden op de vergadering nog kort toegelicht: 
- stijgend aantal leden 
- kwaliteitsvolle opleiding en bijscholing 
- communicatie en aanpassing Just4you 
- wedstrijddansen jeugddans blijft groeien – internationale wedstrijd DanceNation 
- nieuwe initiatieven voor wedstrijden standaarddansen 
- blijven inzetten op recreatief dansen 
- goed bestuur 
- focus jeugdsport en danskampen 
Er werden geen bijkomende vragen gesteld.  
=> Het werkingsverslag werd goedgekeurd door het volledig aantal aanwezige stemmen.  
 

4. Goedkeuring beleidsplan 2017-2020 
Het beleidsplan werd vooraf doorgestuurd naar de leden. 
De belangrijkste acties voor 2019 werden toegelicht op de vergadering: 
- Blijven inzetten op gediplomeerde lesgevers  
- Communicatie: Just4you omvormen 

- Ethisch en gezond sporten => nodige aandacht op SGG 

- Wedstrijddansen – internationale wedstrijd 

- Aandacht voor dansstijl Standaard/Latin 
- Ondersteunen clubs 
- Recreatief dansen 

- Goed bestuur 
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- Focus danskampen 

    - Focus jeugdsport 
    - Breakdance 2024 Olympische Spelen => uitwerken Focus Topsport 
→ Lange termijnvisie en beleidsplan 2021-2024 

Er werden geen bijkomende vragen gesteld.  
=> Het beleidsplan werd goedgekeurd door het volledig aantal aanwezige stemmen. 
 

5. Financieel overzicht 2018 
5.1 Goedkeuring resultatenrekening en balans 

De boekhouder geeft een overzicht van de balans. 
De balans is zeker gezond. 

 
Resultatenrekening 
De boekhouder geeft een overzicht van de resultatenrekening. 

 De resultatenrekening werd goed gekeurd. 
 

5.2. Kwijting aan de RVB 
=> Kwijting aan de bestuursleden wordt gegeven voor het werkingsjaar 2018 
 

6. Goedkeuring begroting 2019 
De begroting werd toegelicht.  
=> De begroting 2019 werd unaniem goed gekeurd. 

 

7. Goedkeuring aanpassing statuten 
In het kader van de decretale verplichtingen in verband met ‘Goed bestuur’ werden wijzigingen 
aangebracht aan volgende artikels in de statuten (de statuten worden bijgevoegd bij het 
verslag): 
- Art. 12 
- Art. 17 
- Art. 18 
- Art. 19 
 

8. Goedkeuring bestuursprofielen 
In het kader van de decretale verplichtingen in verband met ‘Goed bestuur’ werden 
‘bestuursprofielen’ toegevoegd in het Vademecum op p. 81. 
De Algemene vergadering geeft goedkeuring voor deze bestuursprofielen. 
 

9. Ontslag leden en bestuurders 

Einde mandaat: Colebunders Mia – Colebunders Jan – De Mulder Herman – Ercken Henri – 
Luyten Gust – Theys Paul (ovb) – Vanherck Alois. 
Volgende leden van de AV van voor de herstructurering van 2017 met einde mandaat en niet 
herkiesbaar Mia Colebunders, Jan Colebunders, Herman De Mulder worden aangeduid als 
‘ereleden’ samen met Dhr. Gust Luyten en Alois Vanherck. Zij zijn de medestichters en /of 
bezielers van de federatie. Zij zullen uitgenodigd worden op de volgende bijzondere Algemene 
Vergadering om kennis te maken met de nieuwe leden. 
 

10. Rondvraag 

Er werden geen bijkomende vragen gesteld. 
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De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
               

 
   Verslaggeving:          
   Evi Janssen         
   Directeur Danssport Vlaanderen 
           Turnhout, 25/03/2019 
        Goderis Guido 
        Nationaal Voorzitter 
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