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PROVINCIAAL COMITE VLAAMS-BRABANT 

ALGEMENE VERGADERING 

 

ZATERDAG 24 JANUARI 2015 

 

Vilvoorde (VAC-kantine), 14u00 

 

 

• Nazichten van de volmachten 

 

Bij het binnen komen van het vergaderlokaal meldt iedere afgevaardigde zich bij de 

P.C.- verantwoordelijke die de aanwezigheden zal noteren en de nodige stukken voor 

de vergadering overhandigt. 

Clubs zijn afwezig als hun afgevaardigde niet in het vergaderlokaal aanwezig is bij de 

eerste stemming en ook als hun afgevaardigde het vergaderlokaal verlaten heeft voor 

de voorzitter de vergadering gesloten heeft.  

Alle clubs behalve LAC zijn vertegenwoordigd bij de start van de vergadering. LAC is 

ook tijdens de A.V. zelf niet vertegenwoordigd en zal dus conform het reglement (en 

zoals vooraf ook aangekondigd) een boete van 125 euro dienen te betalen. 

 

 

 Lijst van de Vlaams Brabantse clubs met hun aantal stemmen: 
LAC  1  DAC  12  ACP  12 

OEH  16  SPVI  4  BAV  4 

RCT  10  GRIM  5  LOND  3 

DCLA  16  MAC  3  ATLE  3 

VAC  16  OPW  3  ACKO  10 

ROBA  15  BERT  2    

 

Totaal: 135 

 

Door de afwezigheid van LAC is het totaal aantal stemmen op de A.V. 2015 = 134 

 

 

• Jaarverslag provinciale werking 2014 (Frank De Smedt) 

 

Het verslag van de provinciale werking, opgesteld door de secretaris, werd vooraf naar 

de clubs gezonden. 

Ook wat betreft recreatie en jeugdwerking is er een kort verslag en toelichting op deze 

AV door de recreatieverantwoordelijke Fabienne Truyens , resp. de  jeugdcoördinator 

Willy Benthein. 
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• Interpellaties over het voorbije jaar 

 

Er werden vooraf geen interpellaties ingediend. 

 

 

• Verslag van de penningmeester (Willy Benthein) 

De clubs ontvingen vooraf de documenten betreffende de financiële toestand van het 

P.C. Vlaams-Brabant. 

Willy overloopt deze documenten waarbij een aantal zaken uit het financieel verslag 

in meer detail besproken worden. 

In het budget (begroting 2014) was een negatief saldo van 3000 euro voorzien, in 

realiteit was het slechts 1800 euro negatief, dit omwille een voorziene uitgavepost 

binnen recreatie die niet gemaakt werd (1000 euro). Wel dient opgemerkt te worden 

dat de interprovinciale wedstrijd in Moeskroen een extra uitgave is, vraag stelt zich 

hoe andere PC’s dit aanpakken (mbt de kost). 

 

 

• Verslag van de rekeningnazichters 

 

De rekeningnazichters zijn:  Johan Van Pee (MAC) 

         G. Rooselaer   (DAC)   

 

Mia Lambrecht  leest een verklaring van de rekeningnazichters voor. 

 

 

• Interpellaties betreffende de financiën 

 

DAC (Guido Rooselaer) vraagt of het aanbestedingsbedrag voor het P.K. cross (bij 

VAC) al betaald werd (aangezien dit niet in de boeken stond). 

 Het P.C. Vlaams-Brabant bevestigt dat de betaling intussen gebeurd is. 

De procedure voor deze betaling (P.K. cross) zal herbekeken worden (mbt opvolging 

en betaling): wat doen bij niet-betaling (tijdige) ? Boete, bankgarantie vragen, 

uitsluiting club, ... ? 

 

 

• Goedkeuring van de balans, rekeningen en ontlasting betreffende het voorbije jaar 

 

De A.V. keurt de boeken goed met een grote meerderheid. 

 

 

• Aanduiding stembureau 

 

Er is geen stembureau nodig dit jaar. 

 

 

• Verkiezingen 

Voor de mandaten van de P.C.-leden is er geen stemming vereist aangezien er vijf 

kandidaten zijn voor 5 plaatsen (van 2 jaar). 
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• Verkiezing van P.C.-leden 

5 mandaten van 2 jaar 

kandidaten:   

    Fabienne Truyens  VAC 

     

  Fabienne Truyensis dus verkozen voor een mandaat van 2 jaar. 

 

 

• Aanduiding van de rekeningnazichters voor 2015 

 

De rekeningnazichters voor 2015 zijn:   

       Guido Rooselaer (DAC) 

 

 

• Voorstel begroting 2015 

Een voorstel van begroting werd vooraf aan de clubs bezorgd. 

 Willy Benthein overloopt de begroting zoals voorgedragen. 

  

Een vraag wordt in de groep (clubs) gegooid: moet er gewerkt worden met een budget 

per atleet in de provinciale ploeg, bijvoorbeeld 25 euro per deelnemende atleet (aan de 

club te storten) ? 

  Hier is zeker geen unanimiteit (meerderheid) over. 

Heeft ook gevolgen voor het budget van het PC VB. 

 

 

• Goedkeuring begroting 2015 

 

De A.V. keurt de begroting goed met een grote meerderheid. 

 

 

• Overzicht provinciale kalender 

Zomerdossier 2015 wordt opgesteld en zal ten gepaste tijde verdeeld worden onder de 

clubs en via de website. 

 

LOND (Jos): 2 dagen voor de cross in OPW is er een cross bij OEH ? reglement? 

Eddy De Vogelaer (voorzitter VAL): clubs dienen te overleggen 

hierover, er is geen reglement die dat verbiedt.  

  

DAC (Guido): een wedstrijd té laat aanvragen mag blijkbaar in onze provincie, het PC 

VB kan dit zomaar toelaten (beslissen) ! 

 Beschermde meetings zijn niet genoeg beschermd. 

 Misschien moeten de beperkingen (binnen de provincies) eens herdacht 

worden ? 

 

• Verslag van de recreatie 

 

Het verslag van het luik “recreatie”, opgesteld door Fabienne truyens, is in bijlage van 

dit verslag terug te vinden en werd tijdens de A.V. toegelicht. 

Fabienne Truyens bedankt expliciet de clubs die aan StR meewerkten en de vele 

jogbegeleiders. 
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In 2014 was er voor het eerst FitFree, een voorzichtige start kennende. Vanuit de VAL 

was hier een ondersteuning, meerbepaald Paula en Liesl. Moeilijkheid zal zijn einde 

2015 begeleiders blijven vinden (aan die verloning). 

Voor het recreatiesportfonds hebben 38 / 88 clubs een dossier ingediend. (405 euro 

gemiddelde subsidie). 

De Recreatiedag gaat door op 21 februari 2015. (Gent) 

 

 

• Verslag van de Jeugdwerking 

 

Het verslag van het luik “jeugd”, opgesteld door Willy Benthein, werd tijdens de A.V. 

toegelicht. 

 

 

• Provinciale Jurycoördinator (R. Hicketick) 

Robert Hicketick bespreekt het verslag van het voorbije jaar (in bijlage). 

 

Hij roept op om kandidaten te zoeken voor het examen van jurylid niveau 1 

(provinciaal), 28 februari 2015. 

 

 

 

• Slotwoord 

 

Eddy De Vogelaer sluit deze konstruktieve vergadering af met een kort slotwoord met 

de volgende accenten: 

 Fantastische werking van de clubs en de vrijwilligers die aan de basis ervan liggen 

 De manier om te reageren in een algemene sfeer van korrektheid is zeker aanwezig 

bij deze provincie 

 De werking van de VAL is een positief verhaal, maar het kan beter 

 De financiën van de KBAB zijn in orde, deze van de VAL gaat wat naar beneden 

 Alabus is eindelijk in ontplooing 

 De werking van het PC als tussenschakel is uiterst belangrijk voor de federatie 

 

 

 

 

 

P.C. Vlaams-Brabant    www.pc-vlaamsbrabant.be 

http://www.pc-vlaamsbrabant.be/

