
 
 
Verslag van de Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen vzw van 
dinsdag 16 maart 2021 
 

Om de restricties van de Veiligheidsraad en de Regering te respecteren heeft het 
Bestuursorgaan beslist in te gaan op de tijdelijke beslissing dat de leden 
uitsluitend op afstand mogen stemmen (KB van 24 december 2020). 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 25 februari verstuurd 
naar de voorzitter en secretaris van de clubs. Het online stemformulier moest 
ingevuld worden tegen voor 15 maart 24.00 uur, zodat de resultaten konden worden 
bekendgemaakt op 16 maart of de datum van de Algemene Vergadering.  
 
De leden konden over de agendapunten van de Algemene Vergadering schriftelijk 
vragen stellen voor 1 maart. Het Bestuursorgaan ontving geen vragen.  
 
AGENDA 
 
De clubs die het online stemformulier correct en tijdig hebben ingevuld en 
bezorgd hebben aan de volmachthouder: Bateas, Ter Eiken, Gym Squash Club, 
Dropshot, SC De Zandbergen, Boast Busters, SC Kanaal, Squen, Casteleyn Squash, 
Activ Squash, HTH Squash Club, SC De Blaarmeersen, Lovanium, Fitlink, Yellow 
Dots Aartselaar, SC Olympia, Smash, Zevenbergen SC, Double Yellow, SC Ronse, 
Miners Genk, Herentals SC, SC Roeselare 

 
23 van de 44 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 Dreef, De Jasmijn, De Schreef, De 
Vaart, Grand Slam Squash, GT Squash, Karteria Diest, Matchpoint, Piramid, 
Recrean, Sollenbeemd, Sportiva, Squash aan de Leie, Squash Point, Squashdevils, 
The Move, Vilvo-X, Vita Sportsclub, Waregem Squash, Windekind.  
 
Volgens de statuten art. 29 worden in alle gevallen behalve voor de 
statuutswijzigingen de besluiten genomen bij een eenvoudige meerderheid van de 
stemmen.  



 
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 19 juni 2020  

 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. (23 voor, 0 tegen en 0 onthouding) 

 
2. Goedkeuring van het beleidsplan 2021-2024 en het jaaractieplan 2021 

 
Het beleidsplan 2021-2024 en het jaaractieplan 2021 werden op voorhand 
bezorgd aan de leden.  

 
Het beleidsplan 2021-2024 wordt goedgekeurd. (23 voor, 0 tegen en 0 
onthouding) 
 
Het jaaractieplan 2021 wordt unaniem goedgekeurd. (23 voor, 0 tegen en 0 
onthouding) 
 

3. Verslag van het financieel comité 
 

Jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd door 2 externe 
rekeningscommissarissen. Deze controle vond online plaats begin februari 2021. 
Het verslag van de heren Van Vlasselaer en Verstreken werd met de uitnodiging 
meegestuurd waarin wordt gemeld dat de boekhouding in 2020 op een correcte 
manier werd bijgehouden.  
 
Het verslag van het financieel comité werd eveneens voorgelegd en 
goedgekeurd.  

 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de samenstelling van het 
financieel comité. (23 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen) 
 

4. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 31 december 2020  
 

De balans en de resultatenrekening 2020 werd met de uitnodiging meegestuurd. 

 

De balans vertoont een winst van ca. € 49.000.  

• Uitgaven: 90% van de begroting  

• Inkomsten: 116,98%. t.o.v. het begrote bedrag. We hadden geen 
inkomsten voor interclubploegen voorzien (zie hieronder de beslissingen 
in het kader van COCID-19), maar we ontvingen 30% meer subsidies dan 
begroot door een kleine en eenmalige verhoging van de 
werkingssubsidies van Sport Vlaanderen, een RSZ-teruggave en door het 
Noodfonds van de Vlaamse Regering dat ca. € 53.000 bedroeg en 
waarvan we 60% aan onze clubs moesten besteden. Dit is ook gebeurd.  
 

Beslissingen van het Bestuursorgaan in het kader van COVID – 19: 

• De clubs waarvan de tornooien en de Dunlop-finale niet hebben 
plaatsgevonden hoeven niet te betalen voor hun tornooi in het seizoen 
2020-2021. 



• Tal van wedstrijden zijn door COVID-19 niet gespeeld. A rato van het 
betaalde inschrijvingsgeld en het aantal niet-gespeelde wedstrijden 
stortten we een gedeelte van het inschrijvingsgeld terug. 

• Voor het seizoen 2020-2021 betaalden de clubs voor hun 
interclubploegen slechts 25% van het inschrijvingsgeld van 2019. 

• Met deze beslissingen hadden wij de intentie de clubs financieel te 
ondersteunen.  

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

5. Goedkeuring van de begroting 2021 
 

De begroting 2021-2024 werd ter kennisgeving met de agenda meegestuurd.  
 

De volgende uitleg werd vooraf medegedeeld: 

• De uitgaven komen overeen met die van de begroting van 2020. Het 
enige verschil is dat de Europese federatie het EK 2021 verplaatst heeft 
naar augustus.  

• Wat de inkomsten betreft, hopen we in 2021-2023 een normaal 
squashseizoen te kunnen aanbieden. Vandaar de voorziene inkomsten 
van de interclubploegen. 

• Er is een winstmarge ingebouwd van ca. € 23.000 mochten de inkomsten 
van de clubs niet beantwoorden aan de verwachte begroting. Bovendien 
geeft dit het Bestuursorgaan wat ruimte mochten nieuwe 
tegemoetkomingen aan de clubs op de agenda komen. 

De vergadering keurt unaniem de begroting van 2021 goed. (23 voor, 0 tegen 
en 0 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. (21 voor, 0 tegen en 2 
onthoudingen) 
 

7. Benoeming of herbenoeming van de bestuurders 
 
- De voorzitter, Hugo Hannes, heeft het Bestuursorgaan op de hoogte gebracht 

het laatste jaar van zijn mandaat niet uit te doen en is dus ontslagnemend als 
bestuurder en voorzitter. 

- Luc Soubry (West-Vlaanderen) stelt zich niet herkiesbaar. 
- Bruno Raemen (Antwerpen) is ontslagnemend. 
- We danken hen voor hun grenzeloze inzet tijdens de voorbije jaren. 

 
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 kandidaten worden voorgedragen door de Algemene 
Vergadering van hun respectief Provinciaal Comité 
 

- Lowie Delbeke wordt door West-Vlaanderen genomineerd als effectief 
bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (21 voor, 0 tegen en 2 
onthoudingen) 

 
- Mats Raemen wordt door Antwerpen genomineerd als effectief bestuurslid.  

De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 1 
onthouding) 

 
- Philippe Gebruers wordt door Antwerpen genomineerd als reserve.  

De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 1 
onthouding) 

 
- Veerle Putzeys wordt door Limburg/Vlaams-Brabant genomineerd als 

effectief bestuurslid.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 1 
onthouding) 

 
- Kris Soetemans wordt door Limburg/Vlaams-Brabant genomineerd als 

reserve.  
De Algemene Vergadering gaat akkoord. (22 voor, 0 tegen en 1 
onthoudingen 

 
8. Statuutswijziging  

 
Er stonden geen statuutswijzigingen op de agenda.  
 

9. De leden werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. Toevoeging aan art. 15 met betrekking tot de profielen 
van de bestuurders.  
 

10. De leden werden schriftelijk op de hoogte gebracht dat het jaarverslag 2020 te 
lezen is op de website van de federatie.  
 

11. Lidmaatschap nieuwe leden 
 

In 2020 sloten zich geen nieuwe leden aan bij de federatie.  
 

 
Verslaggever: Kim Hannes - Algemeen Directeur 

 


