
1.1.1.1.1. 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

JAV 14/03/2022 



 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Verslag jaarlijkse algemene vergadering 
14 maart 2022 

 
Datum: 14 maart 2022 
Aanvang: 18u30 
Einde: 21u30 
 
Verslaggever: Robbe De Temmerman 
 
Toelichting werkwijze 
 
Deze JAV vond plaats op digitale wijze. De stemming verliep via het online platform www.electionrunner.com. De nodige 
documenten werden vooraf aan de stemgerechtigde clubleden doorgegeven. Het tijdsverloop, wat samen met de uitnodiging 
tot en de agenda van de JAV werd meegestuurd, zag er als volgt uit: 
 

1. Doorgeven van de stemgerechtigde clubleden via een online formulier met deadline 22 februari 2022 om 23u59. 
2. Sneeuwsport Vlaanderen stelt de nodige documenten ter beschikking van de stemgerechtigde clubleden, ten laatste op 

8 maart 2022 om 23u59. 
3. Vragen en/of bemerkingen van clubs en of leden dienen ons te bereiken met als deadline 10 maart 2022 om 23u59. 
4. Vragen en/of bemerkingen, inclusief antwoorden, worden gepubliceerd t.a.v. de aangemelde leden, ten laatste op 14 

maart 2022 om 17u00. 
5. De stemming is toegankelijk op 14 maart 2022 van 18u30 tot 21u30. 
6. Het verslag, inclusief de resultaten van de stemming, wordt door Sneeuwsport Vlaanderen gepubliceerd t.a.v. de 

aangemelde leden en clubs, ten laatste op 18 maart 2022 om 23u59. 
 
Omwille van overmacht werd afgeweken van voornoemde tijdsverloop betreffende het verspreiden van de informatie en 
documenten en het stellen van vragen i.v.m. de JAV: 
 

• Sneeuwsport Vlaanderen stelde de nodige documenten ter beschikking van de stemgerechtigde clubleden op 11 maart 
2022. 

• Vragen en/of bemerkingen van clubs en of leden konden worden ingestuurd tot 13 maart 2022 om 23u59. 
  

http://www.electionrunner.com/
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1. Stemgerechtigde clubleden 
Club Voornaam Achternaam Aanwezigheid 

ASP ski & snowboardschool Jurgen Vermeulen ja 
ASP ski & snowboardschool Ben Bellekens ja 
ASP ski & snowboardschool Ronny Anthonis ja 
ASP ski & snowboardschool Dirk Verlinden ja 
ASP ski & snowboardschool Bram Hendrickx ja 
Freestyle Team Snowvalley Dimitri Geyzen ja 
Freestyle Team Snowvalley Cé Vernaeve ja 
Freestyle Team Snowvalley Pascal Bosmans nee 
Ice Mountain Racing Team Lucas Vandenbogaert ja 
Ice Mountain Racing Team Benedicte De Zutter ja 
Ice Mountain Racing Team Hilde Demeyer ja 
Ice Mountain Racing Team Simon Vandepitte ja 
Koninklijke Skiclub Zondal Martine Vervloet ja 
Koninklijke Skiclub Zondal Catherine Van Den Broeck ja 
Koninklijke Skiclub Zondal Erik Smout ja 
Koninklijke Skiclub Zondal Jozef Van Bergen ja 
Provinciale Skiclub Bart De Bie ja 
Provinciale Skiclub Lode Nolf ja 
Provinciale Skiclub Kim Semadeni ja 
Provinciale Skiclub Gert Buts ja 
Racing Team Aspen Martine Dom ja 
Racing Team Aspen Werner Bruers ja 
Skiclub Snow Valley Jeroen Baeten ja 
Skiclub Snow Valley Michaël Bouas ja 
Skiclub Snow Valley Serge Van Puyvelde ja 
Skimasters Peter-Paul Bex ja 
Skimasters Pieter Dupont ja 
Skimasters Annelies Moens ja 
Snowspirit Gregory Wouters ja 
Snowspirit Dries Schuurmans ja 
Snowspirit Stef Van De Leur ja 
We-Ski Mimi Patteet ja 
We-Ski Ken De Hondt ja 
We-Ski Muriel Geel ja 
We-Ski Xan Alaerts ja 
Xbrigade Bart Geerts ja 
Xbrigade Kenny Van Schijndel ja 
Xbrigade Hannes Baeten ja 
Yeti Ski school Danielle Verlinden ja 
Yeti Ski school Michael Mathijs ja 
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2. Quotum 
• Aanwezig: 39 
• Vertegenwoordigd: 0 
• Afwezig: 1 

 
Het quotum van 2/3e der aanwezigen of vertegenwoordigde stemgerechtigde clubleden werd bereikt zodat eventueel over 
statutenwijzigingen, uitsluiting van effectieve leden of ontbinding kan worden gestemd en dit cfr. de wet van 20 juni 1921. 
 
Zoals in onze statuten vermeld (art. 3.7.2.) worden onthoudingen niet meegeteld in het resultaat. 
 

3. Aanduiding van 
Gezien de stemming via een digitaal platform wordt georganiseerd, worden er geen voorzitter, secretaris of stemopnemers 
aangeduid. De officiële resultaten van de stemming (bekomen via het digitaal platform Election Runner) zijn via deze pagina te 
raadplegen. 
 

4. Inhoud 
4.1. Inleidingswoord 
Middels een digitaal welkomstwoord verwelkomt Christophe De Groof, voorzitter van het bestuursorgaan van Sneeuwsport 
Vlaanderen, de deelnemers aan deze jaarlijkse algemene vergadering. 
 

4.2. Overzicht stemgerechtigde clubleden 
Conform onze statuten (art. 3.6), is de vergadering met voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd om geldig te stemmen 
(zie punt 2. Quotum). 
 

4.3. Goedkeuring verslag JAV 01/03/2021 
Stemming verslag bijzondere algemene vergadering 1 maart 2021: het verslag wordt met een positief resultaat van 100 % 
(onthoudingen worden niet meegeteld) en zonder opmerkingen goedgekeurd. We noteren zeven onthoudingen. 
 

• Ik keur het verslag goed: 32 
• Ik keur het verslag NIET goed: 0 
• Onthouding: 7 

 

4.4. Jaarverslag 
4.4.1. Beleidsplan 2021-2024 
Het beleidsplan werd aan de AV voorgesteld. De AV staat unaniem achter dit vierjarig beleidsplan. Er werden geen vragen of 
opmerkingen geformuleerd. 
 

4.4.2. Werkingsjaar 2021 
Het werkingsverslag van 2021 werd integraal voorgelegd aan de leden van de JAV, er werd hen de tijd gegeven om vragen of 
opmerkingen te formuleren. We ontvingen geen vragen of opmerkingen omtrent het werkingsverslag van 2021. Bijgevolg werd 
het werkingsverslag goedgekeurd.  

39 van de 40 stemmen zijn aanwezig of 
vertegenwoordigd. 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1610110878_2020statutenSVLversie1.6.pdf#page=13
https://vote.electionrunner.com/election/onR5u/results
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1610110878_2020statutenSVLversie1.6.pdf#page=12
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4.4.3. Goed bestuur 
Omtrent goed bestuur werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

4.4.3.1. Bestuurdersvergoedingen en/of voordelen 
Betreft goed bestuur werd middels het werkingsverslag aangetoond dat er geen bestuurdersvergoedingen en/of voordelen 
werden toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van SVL voor hun prestaties ten aanzien van het bestuursorgaan. 
 
Er werden wel reële onkosten en verplaatsingskosten terugbetaald, zoals aangetoond in het werkingsverslag. 
 

4.4.3.2. Belangenconflicten 
Het register belangenconflicten werd niet opgenomen op deze JAV. 
 

4.4.3.3. Gedragscodes 
De gedragscodes, dewelke ondertekend worden door alle bestuurders, personeelsleden en trainers, staan ter inzage op onze 
website. Ook deze werden voorgelegd aan de leden van de JAV. 
 

4.4.3.4. Resultaten 
De resultaten van het onderdeel goed bestuur werden middels het werkingsverslag aangetoond aan de leden van de JAV. Er 
werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 

4.4.4. Gezond en ethisch sporten 
Middels het werkingsverslag werd de huidige stand van zaken m.b.t. gezond en ethisch sporten doorgegeven aan de leden van 
de JAV. 
 
De leden van onze JAV werden hiermee op de hoogte gesteld van de federatie-API, de PVS-procedure, het adviesorgaan, de 
gedragscodes, het handelingsprotocol, het tuchtrechtelijk systeem en de sportclubondersteuning. 
 

4.4.5. Financiën – interpretatie 
Middels het werkingsverslag, de jaarrekening en de analytische balans wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de financiële 
stromen gedurende werkingsjaar 2021. 
 

4.4.5.1. Jaarrekening 2021 
Stemming jaarrekening 2021: de jaarrekening 2021 wordt met een positief resultaat van 100 % en zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd. We noteren acht onthoudingen. 
 

• Ik keur de jaarrekening goed: 31 
• Ik keur de jaarrekening NIET goed: 0 
• Onthouding: 8 

 

4.4.5.2. Verslag rekeningnazichter 
Eveneens wordt het verslag van de onafhankelijke rekeningnazichter, Bruno Vanvolsem, aan de leden van de JAV voorgelegd.  
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4.4.5.3. Begroting 2022 
De begroting voor 2022 wordt aan de leden van de JAV voorgesteld. Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
Stemming begroting 2022: de begroting 2022 wordt met een positief resultaat van 100 % en zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd. We noteren twaalf onthoudingen. 
 

• Ik keur de begroting goed: 27 
• Ik keur de begroting NIET goed: 0  
• Onthouding: 12 

 

4.5. Kwijting bestuurders 
Stemming kwijting bestuurders: de bestuurders worden met een positief resultaat van 100 % en zonder vragen of opmerkingen 
gekwijt. We noteren negen onthoudingen. 
 

• Ik kwijt de bestuurders ten volle: 30 
• Ik kwijt de bestuurders NIET: 0 
• Onthouding: 9 

 

4.6. Kwijting rekeningnazichter 
Stemming kwijting rekeningnazichter: de rekeningnazichter wordt met een positief resultaat van 100 % en zonder vragen of 
opmerkingen gekwijt. We noteren zeven onthoudingen. 
 

• Ik kwijt de rekeningnazichter ten volle: 32 
• Ik kwijt de rekeningnazichter NIET: 0 
• Onthouding: 7 

 

4.7. Clubs 
4.7.1. Uittreding van clubs 
We melden dat volgende clubs op eigen initiatief uittreden uit Sneeuwsport Vlaanderen vzw: 
 

• Casablanca Skiclub vzw 
• Antwerp Ski Team vzw 

 
Fusie van clubs: 
 

• Airborne Freeskiteam vervoegde in januari 2021 Freestyle Team Snowvalley 
 

4.8. Vragen of opmerkingen 
De leden kregen de tijd en mogelijkheid om de relevante documenten op voorhand in te kijken en eventuele vragen of 
opmerkingen door te geven aan het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen vzw. 
 
We ontvingen geen opmerkingen of vragen betreffende deze JAV en de bijhorende documenten.  
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5. Bekrachtigingen 
5.1. Rekeningnazichter jaargang 2022 
Stemming rekeningnazichter: voor 2022 wordt, bij gebrek aan andere kandidaten, opnieuw Bruno Vanvolsem aangeduid als 
rekeningnazichter met een positief resultaat van 100 %. We noteren negen onthoudingen. 
 

• Ik stem voor Bruno Vanvolsem: 30 
• Ik stem TEGEN Bruno Vanvolsem: 0  
• Onthouding: 9 

 

5.2. Bekrachtiging intern reglement versie 2.4 
De wijzigingen aan het intern reglement worden aan de leden van de JAV voorgesteld. Er worden geen vragen of opmerkingen 
geformuleerd. 
 
Stemming intern reglement versie 2.4: het intern reglement versie 2.4 wordt met een positief resultaat van 100 % en zonder 
vragen of opmerkingen goedgekeurd. We noteren twee onthoudingen. 
 

• Ik bekrachtig de wijzingen in het intern reglement versie 2.4: 37 
• Ik bekrachtig de wijzingen in het intern reglement versie 2.4 NIET: 0  
• Onthouding: 2 

 

5.3. Bekrachtiging voorzitter bestuursgroep opleidingen 
Bekrachtiging voorzitter bestuursgroep opleidingen: de bestuursgroep opleidingen verkoos Bob Lenaers als nieuwe voorzitter, 
de JAV bekrachtigt zijn functie met een positief resultaat van 100 %. We noteren vier onthoudingen. 
 

• Ik bekrachtig de aanstelling van Bob Lenaers als voorzitter bg opleidingen: 35 
• Ik bekrachtig de aanstelling van Bob Lenaers als voorzitter bg opleidingen NIET: 0  
• Onthouding: 4 

 
Als gevolg van zijn functie als voorziter van de bestuursgroep opleidingen, verkrijgt Bob Lenaers eveneens een zetel in het 
bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen voor een termijn van maximum vier jaar, en zolang hij zijn functie als voorzitter 
bestuursgroep opleidingen vervult, met ingang vanaf 14 maart 2022. Einddatum van het mandaat is voorzien op datum van de 
jaarlijkse algemene vergadering van Sneeuwsport Vlaanderen in 2026. 
 
De JAV bedankt Kim Semadeni voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Zijn functie als bestuurder loopt af op datum 14 maart 2022. 
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5.4. Stemming externe bestuursleden 
Er werden twee posities voor extern bestuurder vacant gesteld. We noteerden vijf kandidaten die zich middels een korte motivatie 
hebben voorgesteld aan de leden van de JAV: 
 

• Willem De Wachter  
• Serge van Puyvelde 
• Derek Giroulle 
• Bram Van Bossuyt 
• Steven Lammens 

 
Rekening houdend met onze statuten (art. 3.7.3), wordt, in het geval er meer kandidaten zijn dan het aantal in te vullen zetels, de 
kandidaat met het meeste aantal stemmen verkozen. 
 
Stemming externe bestuursleden: we noteren volgend aantal stemmen, rekening houdend met twee onthoudingen. 
 

• Willem De Wachter: 7 
• Serge Van Puyvelde: 10 
• Derek Giroulle: 4 
• Bram Van Bossuyt: 10 
• Steven Lammens: 6 
• Onthouding: 2 

 
Bijgevolg worden Serge Van Puyvelde en Bram Van Bossuyt door de JAV aangesteld als extern bestuurder voor een termijn van 
maximum vier jaar met ingang van 14 maart 2022. Einddatum van het mandaat is voorzien op datum van de jaarlijkse algemene 
vergadering van Sneeuwsport Vlaanderen in 2026. 
 
De JAV bedankt Willem De Wachter voor zijn inzet van de afgelopen jaar. Zijn functie als extern bestuurder loopt af op datum 14 
maart 2022. 
 
 
Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 
Christophe De Groof 
  

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/1935/1610110878_2020statutenSVLversie1.6.pdf#page=13
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6. Bijlagen 
6.1. Stemmingsresultaten 
De resultaten van de stemming zijn te raadplegen via https://vote.electionrunner.com/election/onR5u/results. 
 

 

https://vote.electionrunner.com/election/onR5u/results
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