Verslag van de Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen vzw van
dinsdag 15 maart 2022
Het Bestuursorgaan heeft beslist om de Algemene Vergadering 2022 schriftelijk te laten
doorgaan. Tine Hannes werd als volmachthouder aangeduid die de steminstructies van de
leden zal opvolgen.
De uitnodiging met de agendapunten en de 7 bijlagen werd op 1 maart verstuurd naar de
voorzitter en secretaris van de clubs. Het online stemformulier moest ingevuld worden tegen
voor 14 maart 24.00 uur, zodat de resultaten konden worden bekendgemaakt op 15 maart
of de datum van de Algemene Vergadering.
De leden konden over de agendapunten van de Algemene Vergadering schriftelijk vragen
stellen voor 7 maart. Het Bestuursorgaan ontving geen vragen.

AGENDA
De clubs die het online stemformulier correct en tijdig hebben ingevuld en bezorgd hebben
aan de volmachthouder: Yellow Dots Aartselaar, TC Sollenbeemd, SC De Blaarmeersen, Ter
Eiken, Gym Squash Club, Squash Club Roeselare, Casteleyn Squash, Boast Busters, Squen,
Bateas, Matchpoint, Squash Devils, Double Yellow, Lovanium, SC De Dreef, Karteria Diest,
Windekind, Piramid, Olympia, Squash Point, Zevenbergen SC, Squash aan de Leie, Vita, De
Vaart, Grand Slam Squash, Recrean, Herentals Squash Club en STAF.
28 van de 39 clubs hebben het online stemformulier correct en tijdig bezorgd. De voorzitter
dankt de clubs voor het inzenden van het stemformulier.
Worden als afwezig genoteerd: Alken, De Jasmijn, De Schreef, Dropshot, GT Squash, Ronse,
SC Kanaal, Smash, Sportiva, The Move en Waregem Squash.
Volgens artikel 29 van de statuten worden in alle gevallen behalve voor de
statuutswijzigingen de besluiten genomen bij een eenvoudige meerderheid van de
stemmen. Artikel 30 stelt dat voor een statuutswijziging 2/3 van de effectieve leden moet
stemmen en er bovendien een meerderheid van 2/3 vereist is.

1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 16 maart 2021
Het verslag wordt goedgekeurd. (27 voor, 0 tegen en 1 onthouding)
2. Goedkeuring van het beleidsplan 2022-2024 en het jaaractieplan 2022
Het beleidsplan 2021-2024 en het jaaractieplan 2022 werden op voorhand bezorgd aan
de leden.
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.
Het beleidsplan 2022-2024 wordt goedgekeurd. (25 voor, 0 tegen en 3 onthoudingen)
Het jaaractieplan 2022 wordt unaniem goedgekeurd. (25 voor, 0 tegen en 3
onthoudingen)
3. Verslag van het financieel comité
Het financieel comité houdt toezicht op het financieel beleid van de organisatie. Het
verslag waarin gemeld wordt dat de boekhouding in 2021 op een correcte manier werd
bijgehouden, werd met de uitnodiging meegestuurd.
Er waren geen opmerkingen en/of vragen. Het verslag werd goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord met het verslag van het financieel comité. (27 voor, 0
tegen en 1 onthouding)
4. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 31 december 2021
De balans en de resultatenrekening 2021 werd met de uitnodiging meegestuurd.
De balans 2021 vertoont een positief saldo van 21.576,83 euro.
− Door het annuleren van de Europese kampioenschappen werd hiervoor het
voorziene bedrag van 15.000 euro niet uitgegeven.
− Door de late start van het seizoen omwille van COVID-19 zijn er minder uitgaven voor
RTC-trainingen, geen uitgaven voor begeleiding Europese tornooien, geen nationale
trainingen, geen Night of the Squash,…
− Er werd beslist om in 2021 geen return aan de provincie te geven.
− Er werd nog een korting gegeven van 50% op de interclubploegen.
− Belgian Junior Open werd geannuleerd.
− Sponsorgelden werden ‘on hold’ gezet.
− Uitzonderlijke uitgave van +/- 9.500 euro voor het vervangen van server.
− Voor 2021 is er nog een aanvullend voorschot van Sport Vlaanderen van 5.102,45
euro

Er waren geen opmerkingen en/of vragen.
De vergadering keurt unaniem de balans en resultatenrekening goed. (27 voor, 0 tegen
en 1 onthouding)
5. Goedkeuring van de begroting 2022
De begroting 2021-2024 werd ter kennisgeving met de agenda meegestuurd.
De volgende uitleg werd vooraf medegedeeld:
− Voor de begroting van 2022 werd er voor de uitgaven een aanpassing gedaan voor
het ledenbeheer. De bedoeling is om vanaf seizoen 2022-2023 te werken met een
nieuw ledenplatform.
− Op vlak van marketing hebben we de verhoging die doorgevoerd werd in 2021
behouden voor 2022.
− Er zal voor seizoen 2022-2023 nog een korting van 25% toegepast worden op de
lidgelden van de interclubploegen.
− In 2022 organiseert SQV de Belgian Masters Open, waardoor er extra inkomsten zijn.
− De werkingssubsidies van SV werden in 2022 geraamd op 178.393 euro.
− Zowel voor de BF jeugdsport als BF innovatie zullen we in 2022 subsidies ontvangen.
Deze zijn in 2022 voor BF jeugdsport iets lager dan 2021. Voor BF jeugdsport
ontvangen we 8.454,80 euro en BF innovatie (Squash 57) 11.300 euro.
− Een grote teleurstelling zijn de subsidies topsport. In 2021 ontvingen we hiervoor
17.600 euro, voor 2022 MAAR 9.520 euro. Squash Vlaanderen heeft in deze
beslissing toch haar ongenoegen geuit en aan aantal zaken aangekaart.
− Er zijn door Sport Vlaanderen extra subsidies vrijgemaakt voor het digitaliseren van
cursussen. Voor Squash Vlaanderen gaat het om een bedrag van 11.000 euro. Het
bedrag is voor 100% terugvorderbaar. Enerzijds voor de VTS-cursussen en anderzijds
voor eigen opleidingen en bijscholingen van scheidsrechters, trainers,
clubbestuurders,… Squash Vlaanderen heeft hiervoor een dossier ingediend.
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.
De vergadering keurt de begroting van 2022 goed. (24 voor, 0 tegen en 4 onthoudingen)
6. Kwijting van de bestuurders.
De voorzitter vraagt aan de leden van de Algemene Vergadering kwijting van de
bestuurders voor de voorbije periode.
De vergadering geeft kwijting aan de bestuurders. (25 voor, 0 tegen en 3 onthoudingen)

7. Benoeming of herbenoeming van de bestuurders
We vragen de bekrachtiging van de kandidaturen van de effectieve kandidaatbestuurders en de reserve-kandidaten indien de voorzitter uit de betreffende provincie
komt.
De onderstaande kandidaat wordt voorgedragen door de Algemene Vergadering van hun
respectief Provinciaal Comité.
Yves Van Durme wordt door Oost-Vlaanderen genomineerd als effectief bestuurslid.
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (26 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen)

8. Statuutswijziging
Twee statuutswijzigingen werden ter goedkeuring meegestuurd.
-

Wijziging artikel 12 – Duur van het mandaat.
Nieuwe tekst: een mandaat van een bestuurder is 4 jaar en kan tweemaal hernieuwd
worden.
De vergadering keurt de wijziging van artikel 12 goed. (25 voor, 0 tegen en 3
onthoudingen)

-

Wijziging artikel 25 – Algemene Vergadering.
Nieuwe tekst: De Algemene Vergadering wordt minstens één maal per jaar
bijeengeroepen en dit in de maand maart. Het Bestuursorgaan kiest de wijze waarop
een Algemene Vergadering georganiseerd wordt. Deze mag fysiek, digitaal of
schriftelijk doorgaan.
De vergadering keurt de wijziging van artikel 25 goed. (25 voor, 1 tegen en 2
onthoudingen)

9. De leden werden schriftelijk op de hoogte gebracht dat het jaarverslag 2021 te lezen is
op de website van de federatie.
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.
10. Lidmaatschap nieuwe leden
Het lidmaatschap van STAF wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. (26
voor, 0 tegen en 2 onthoudingen)

Verslaggever: Kim Hannes - Algemeen Directeur

