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Verslag Algemene Vergadering dd. 26.03.2018 
Plaats: Danssport Vlaanderen – Kempenlaan 27/1, 2300 Turnhout 

Datum: 26 maart 2018 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
Deze week kregen we echter slecht nieuws met het overlijden van Herman Celen, bestuurslid van 
Danssport Vlaanderen.  
Mede dankzij zijn jarenlange bestuursfunctie is Danssport Vlaanderen groot geworden. 
Herman Celen was tot 2017 voorzitter van de wedstrijdcommissie, de ziel en raadsman van deze 
afdeling. 
Er wordt een stil moment gehouden. 
 

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

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

 
Niet Aanwezig: 1 
  Alois Vanherck 

 

2. Goedkeuring verslag 26/06/2017 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 
=> Het verslag werd unaniem goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring werkingsverslag (rapportering) 2017 

Het werkingsverslag werd vooraf doorgestuurd. 
Volgende punten werden op de vergadering nog kort toegelicht: 
- stijgend aantal leden 
- opleiding en uitdaging naar meer gediplomeerde lesgevers 
- communicatie en nieuwe website 
- wedstrijddansen (disco-street-show-jazz-modern) deelnemersaantal blijft stijgen 
- 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. 
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De belangrijkste acties voor 2018 werden toegelicht op de vergadering: 
- Blijven inzetten op gediplomeerde lesgevers => nieuwe opleiding 

- Communicatie  
- Ethisch en gezond sporten => nodige aandacht op SGG 

- Wedstrijddansen – internationale wedstrijd 

- Clubondersteuning 
- Recreatief dansen 

- Goed bestuur 
- Focus danskampen 

- Focus jeugdsport 

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

5. Financieel overzicht 2017 
5.1 Goedkeuring resultatenrekening en balans 

     => De balans en resultatenrekening werden unaniem goedgekeurd. 

 

5.2. Kwijting aan de RVB 
=> Kwijting aan de bestuursleden wordt gegeven voor het werkingsjaar 2017 
 

6. Goedkeuring begroting 2018 
 

=> De begroting 2018 werd unaniem goed gekeurd. 

 

7. Benoeming/ontslag leden en bestuurders 

Er zijn geen ontslagen of benoemingen van bestuursleden. 
Gezien het overlijden van Herman Celen is er 1 lid minder in de Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering. 

 

8. Rondvraag 

- De voorzitter meldt nog dat er in 2019 verkiezingen zijn in de commissiebesturen.  
De datum voor deze vergaderingen en de Algemene Vergadering zal later meegedeeld worden. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
               

 
   Verslaggeving:          
   Evi Janssen         
   Directeur Danssport Vlaanderen 
           Turnhout, 26/03/2018 
        Goderis Guido 
        Nationaal Voorzitter 
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