
 
 

Verslag van de Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen vzw van 
dinsdag 14 maart 2023 
 
Het Bestuursorgaan heeft beslist om de Algemene Vergadering 2023 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 28 februari verstuurd naar de 
voorzitter en secretaris van de clubs. Het online stemformulier moest ingevuld worden voor 
13 maart 24.00 uur, zodat de resultaten konden worden bekendgemaakt op 14 maart of de 
datum van de Algemene Vergadering.  
 
De leden konden over de agendapunten van de Algemene Vergadering schriftelijk vragen 
stellen voor 8 maart. Het Bestuursorgaan ontving geen vragen.  
 

AGENDA 
 
De clubs die het online stemformulier correct en tijdig hebben ingevuld en bezorgd hebben 
aan de volmachthouder: SC De Blaarmeersen, Dropshot, Casteleyn Squash, Squash Point, 
Piramid, Yellow Dots Aartselaar, Gym Squash Club, Ter Eiken, Double Yellow, TC 
Sollenbeemd Halle, Squen, Squash Club De Vaart, Squashclub Windekind, Lovanium, Grand 
Slam Squash, Ronse SC, Squash Club Roeselare, Squash aan de Leie, Bateas, Squashclub De 
Dreef, SC Olympia, Karteria Diest Squashclub, Squash Devils, SC Kanaal, Herentals Squash 
Club. 

 
25 van de 32 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, Smash, Sportiva, STAF en 
Recrean.  
 
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 15 maart 2022 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. (24 voor, 0 tegen en 1 onthouding) 

 
2. Goedkeuring van het beleidsplan 2023-2024 

 
Het beleidsplan 2021-2024 werd op voorhand bezorgd aan de leden.  
 
Het beleidsplan werd toegelicht. Er waren geen opmerkingen en/of vragen door de 
clubs.   

 
Het beleidsplan 2023-2024 wordt goedgekeurd. (22 voor, 1 tegen en 2 onthoudingen) 
 
 

3. Verslag van het financieel comité en samenstelling  
 

Het financieel comité houdt toezicht op het financieel beleid van de organisatie. Het 
verslag waarin de taken gemeld worden en waarin gemeld wordt dat de boekhouding in 
2022 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. (23 voor, 0 tegen 
en 2 onthouding) 
 
Het financieel comité moet bestaan uit minstens 3 leden waarvan de meerderheid 
onafhankelijk is. Het financieel comité bestaat uit: 

• Jo Roggen, Patrick Goos en Dennis Scheyltjens als onafhankelijken 

• Tine Hannes als administratief coördinator.  

• Koen Janssens als boekhouder. 
 

Er waren geen opmerkingen en/of vragen.  
 
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het financieel comité. (24 voor, 0 
tegen en 1 onthouding) 
 

4. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 31 december 2022 
 

De balans en de resultatenrekening 2022 werd met de uitnodiging meegestuurd. 

De balans 2022 vertoont een positief saldo van 7.395,97 euro. 

− Op sportief vlak was 2022 een normaal jaar met verschillende evenementen 

(Vlaamse-, Belgische- en Europese kampioenschappen). Het voordeel was dat alle 

Europese kampioenschappen in Eindhoven waren waardoor de uitgaven beperkt 

bleven. 



− Er werd bij de afsluiting van het boekjaar rekening gehouden met de nog te 

ontvangen bedragen van Sport Vlaanderen en de terugbetaling voor de subsidie 

E-learning.   

• Algemene werkingssubsidies 2022: raming 187.706,02 waarvan reeds 
171.965,09 ontvangen. Het resterende saldo volgt na het insturen van het 
verslag van de Algemene Vergadering. Saldo is 15.740,93 euro. 

• Beleidsfocus innovatie 2022: subsidie 11.300 euro, nog 1.130 euro te 
ontvangen. 

• Beleidsfocus jeugdsport 2022: subsidie 8.454,80 euro, nog 845.48 euro te 
ontvangen. 

• Terugbetaling subsidie E-learning: 8.191,51 euro 
 

− Er werd nog een korting gegeven van 25% op de interclubploegen. Deze beslissing 

werd destijds genomen om de impact van COVID voor de clubs in te perken. 

 
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.  

De vergadering keurt unaniem de balans en resultatenrekening goed. (23 voor, 0 tegen 
en 2 onthouding) 
 

5. Goedkeuring van de begroting 2023 
 

De begroting 2021-2024 werd ter kennisgeving met de agenda meegestuurd en 
toegelicht:  

 

− Voor de begroting van 2023 werd er extra budget voorzien voor de uitgaven van 

de energiekosten.  

− Voor het ledenbeheer moet Twizzit & Visual Reality naast elkaar blijven draaien 

voor competitie en tornooien. 

− Er zal voor seizoen 2023-2024 geen korting meer gegeven worden op de 

lidgelden van de interclubploegen. 

− In 2023 organiseert SQV de Belgian Junior Open, waardoor er extra inkomsten 

zijn.  

− Algemene werkingssubsidies 2023 is geraamd op een bedrag van 205.903,59. Dit 

bedrag ligt hoger omwille van de volgende redenen: 

• Er is voor 2023 een budget van 2 miljoen euro voorzien, door de gebeurde 

indexoverschrijdingen in 2022 (deze is van toepassing voor alle 

gesubsidieerde actoren binnen het decreet sportfederaties), 

• de minister besliste om structureel (recurrent) 1 miljoen euro extra toe te 

kennen aan de algemene werkingssubsidie van de sportfederaties en 

• er is een verschuiving van 350.000 euro van de beleidsfocussen naar de 

algemene werkingssubsidies (specifiek voor de multisportfederaties). Dit 

omdat enkele beleidsfocussen niet meer van toepassing zijn op 



multisportfederaties, en dit budget dus werd verschoven zodat dit een 

budgetneutrale wijziging betreft voor de multisportfederaties (en de 

unisportfederaties). 

− Voor BF jeugdsport ontvangen we voor 2023 een bedrag van 8.767,36 euro.    

− Voor 2023 ontvangen we voor onze topsporters een bedrag van 18.750 euro 

tegenover 9.520 euro. Dit bedrag gaat integraal naar de topsporters.  

 
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.  

De vergadering keurt de begroting van 2023 goed. (22 voor, 0 tegen en 3 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. (23 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen) 
 
 

7. Benoeming of herbenoeming van de bestuurders 
 
We vragen de bekrachtiging van de kandidaturen van de effectieve kandidaat-
bestuurders 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. 

 
Dave De Beule wordt door Antwerpen genomineerd als effectief bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 3 onthoudingen) 
 
Kris Soetemans wordt door Vlaams- genomineerd als effectief bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (23 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen) 
 
Tim Van Den Herrewegen  wordt door Oost-Vlaanderen genomineerd als effectief 
bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (23 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen) 
 
Evelyn Librecht wordt door West-Vlaanderen genomineerd als effectief bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 3 onthoudingen) 
 

 
8. Statuutswijziging  

 
Volgende statuutswijzigingen werden ter goedkeuring meegestuurd.  
 
- Wijziging artikel 13d – Onverenigbaarheden met het lidmaatschap van het 

bestuursorgaan.  



Nieuwe tekst:  
Het Bestuursorgaan bepaalt de onverenigbaarheid met het lidmaatschap van het 
Bestuursorgaan, zijnde: 
– De combinatie met een vertegenwoordigende of een strategische functie in een 

bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie.  
– Een familiale band (eerste of tweede graag) met een personeelslid. 
– De combinatie met een functie in een rechtsprekend orgaan binnen de federatie.  

in de periode dat een aangesloten lid disciplinair geschorst is door Squash 
Vlaanderen, Squash Belgium, de Europese Squashfederatie, de 
Wereldsquashfederatie , PSA of de Vlaamse Gemeenschap kan hij of zij niet 
kandideren als bestuurder van de federatie 

 
De vergadering keurt de wijziging van artikel 13d goed. (24 voor, 0 tegen en 1 
onthoudingen) 

 
- Toevoeging artikel 9c – Naleven van (tucht)reglementen.  

Nieuwe tekst: Elk lid aanvaardt en onderschrijft het Huishoudelijk Reglement en alle 
bijhorende (tucht)reglementen en gedragscodes van de federatie en leggen 
eenzelfde verplichting op aan hun eigen leden. 
 
De vergadering keurt de toevoeging van artikel 9c goed. (24 voor, 0 tegen en 1 
onthoudingen) 

 
- Toevoeging artikel 18 – Bevoegdheden bestuurders en bestuursorgaan.  

Nieuwe tekst: Ieder lid, ook de toegetreden leden, wordt door zijn toetreding geacht 
alle Huishoudelijke Reglementen, met inbegrip van tuchtreglementen, te aanvaarden 
en te respecteren. Indien een lid deze reglementen niet naleeft kan het 
bestuursorgaan bepaalde voordelen van het betrokken lid schorsen. Het niet naleven 
van deze reglementen kan ook aanleiding geven tot de uitsluiting van het betrokken 
lid zoals voorzien in de statuten.   
 
De vergadering keurt de toevoeging van artikel 18 goed. (24 voor, 1 tegen en 0 
onthoudingen) 

 
 

9. De leden werden op de hoogte gebracht dat het jaarverslag 2022 te lezen is op de 
website van de federatie.  
 
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.  
 

10. De leden werden op de hoogte gebracht dat de gedragscodes voor verschillende 
doelgroepen te vinden zijn op de website van de federatie.  

 
Er waren geen opmerkingen en/of vragen.  

 
Verslaggever: Kim Hannes - Algemeen Directeur 


