Verslag algemene vergadering Parantee-Psylos 18/3/2021
1. Welkom
•
•

Voorzitter Marc Vergauwen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het bestuur van Parantee-Psylos besliste tot organisatie van een digitale algemene
vergadering op de (in 2020) voorziene datum van 18/3. De vergadering wordt georganiseerd
via MS Teams en het stemmen gebeurt met MS Forms.

2. (Mededeling) aanwezigheden en volmachten
Als bijlage vind je de lijst met de aanwezige clubs, volmachten en verontschuldigingen.
Op het moment van de mededeling van de aanwezige stemgerechtigde clubs zijn 50 clubs
geregistreerd via het MS Forms webformulier met daarbij 1 voorlopig aanvaarde club. Er zijn 2
volmachten. De clubs met volmachten zijn aanwezig. Nadien hebben zich nog 5 clubs aangemeld via
het formulier en (deels) meegestemd. De bijlage (aanwezigheidslijst - stemmen) toont een duidelijk
overzicht van de aanwezigheid en het verloop van het stemmen.
3. Aanduiding van de stemopnemers
Volgende personen worden (vooraf) als stemopnemers aangeduid (zie ook agenda):
• Rudi Jansen, en
• Dirk Cossaer.
De stemopnemers kregen vanaf de opening van het stemmen toegang tot het bestand waarin de
stemmen werden verzameld om de evolutie mee op te volgen.
Het praktisch verloop van het stemmen zoals eerder schriftelijk en via de website gecommuniceerd,
wordt kort herhaald. Stemmen gebeurt voor agendapunten 4, 5, 6 en 7 via 4 webformulieren. Het
stemformulier wordt telkens op het einde van een agendapunt ingediend. Vertraagd uitbrengen van
een stem en de volmachten zorgen ervoor dat het aantal niet exact overeenkomt met het resultaat dat
tijdens de vergadering is afgeroepen. De procedure van stemmen (registratie) zorgt voor
traceerbaarheid waardoor noodzakelijke minimale correcties hier in het verslag zijn aangepast.
4. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 7/5/2020
Het verslag van de algemene vergadering dd 7/5/2020 wordt goedgekeurd met 53 stemmen voor
(inclusief 2 volmachten) en 1 onthouding.
5. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding
•

Schrapping: de algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de schrapping van de
volgende 2 clubs met 51 stemmen voor.
o Kempen

•
•

o SV de Bolster
Aanvaarding: de voorlopig aanvaarde club SwimAcad stelt kort de clubwerking voor. SwimAcad
wordt definitief aanvaard door de algemene vergadering met 51 stemmen voor.
Er zijn nu 125 Parantee-Psylosclubs (126 – 2 schrappingen + 1 definitieve aanvaarding).

6. Goedkeuring en informatie ifv beleid
•

•
•
•

De aanwezigen krijgen een korte uiteenzetting over het beleid van de organisatie via een
ingesproken powerpoint. De verantwoordelijke collega voor respectievelijk communicatie,
breedtesport en topsport focust daarbij op een aantal belangrijke realisaties en bijsturingen en
plannen voor 2021. Binnen het luik management worden aanpassingen aan het juridisch en
intern reglement toegelicht alsook een toevoeging aan het bestuurdersprofiel.
Het jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd met 54 stemmen voor en 1 onthouding.
Het jaaractieplan 2021 wordt unaniem goedgekeurd met 55 stemmen voor.
De aanpassing van het bestuurdersprofiel wordt unaniem goedgekeurd met 55 stemmen voor.

7. Financieel overzicht
•
•
•
•
•

•
•

De balans en resultatenrekening 2020 wordt goedgekeurd met 55 stemmen voor (1
onthouding).
De jaarrekening 2020 (bijlage) wordt unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering
met 56 stemmen voor.
De algemene vergadering neemt nota van het revisorverslag (bijlage) over het boekjaar (einde
31/12/2020).
De algemene vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur voor het gevoerde beleid
met 56 stemmen voor.
Het te bestemmen resultaat over 2020 bedraagt € 204.826,38. De algemene vergadering gaat
unaniem akkoord (56 stemmen voor) met de voorgestelde bestemming namelijk:
o reserve voor opvang van de anciënniteitskost: €200.000
o reserve voor sociaal passief: € 2.500
o over te dragen resultaat: € 2.326,38
De algemene vergadering keurt unaniem de begroting 2021 goed met 56 stemmen voor.
Geen stemming vereist voor de benoeming van een revisor (in orde tem 2022).

8. Bestuurdersverkiezing
De volgende bestuurdersverkiezingen (naar analogie met de koepel BPC) staan gepland op de
algemene vergadering van 2022 zoals goedgekeurd op de AV 7/5/2020.
9. Stand van zaken fusietraject met G-sport Vlaanderen
De aanwezigen krijgen een voorstelling van het fusietraject dat in gang is gezet. Inleidend wordt even
teruggegaan in de tijd naar 2015 en 2019 waar ook al een toekomstbeeld van één G-sportorganisatie
werd geformuleerd. Ook in de focusgroepen van het traject met communicatiebureau Billie Bonkers in
2018 waren onze clubs het eens over de noodzaak daarvan. Een optimalisatie van de Gsportstructuren werd nu beslist door de minister van sport en het traject naar één G-sportorganisatie
wordt extern begeleid door Deloitte. Zij hebben slides over het traject ter beschikking gesteld zodat
zowel G-Sport Vlaanderen als Parantee-Psylos hun leden op dezelfde manier kunnen informeren.

Het traject doorloopt 5 fasen waarbij momenteel fase 2 aan de gang is. De aanpak wordt
geconcretiseerd met een stuurgroep, een projectgroep en visielabs. Eén van de (eerste) visielabs
richtte zich op de fundamentele designprincipes voor de toekomstige organisatie.
10.

Datum BAV 2021 en AV 2022

In het kader van het fusietraject wordt meegedeeld dat er in november 2021 wellicht een bijzondere
algemene vergadering zal worden gepland die zich zal uitspreken over de fusie. In maart 2022 volgt
dan de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de toekomstige eengemaakte organisatie. Op dit
moment kan voor beide vergaderingen nog geen exacte datum worden vastgelegd.
11.

Analyse tussentijdse bevraging aangesloten clubs

Onze aangesloten clubs werden in de aanloop van de algemene vergadering bevraagd over de
clubsituatie na één jaar Coronacrisis. De collega van clubondersteuning analyseerde de talrijke
reacties (60% responsgraad!) en in een opgenomen powerpoint werden de bevindingen gedeeld.
12.

Attenties jubilarissen (aansluitingsjaren bij Psylos, Parantee en Parantee-Psylos)
•
•
•
•
•
•
•
•

13.

5 jaar (7): Futsal ’t Mierennest, Geestige Buffalo’s, Het Klaverblad, Omnisportclub KVG,
Rajdado, Special Team Spirit, United By Wheels
10 jaar (3): HerkonWheels, STIP, The Spirit of Handcycling
20 jaar (5): Basis, De Vlaamse Ardennen, Feniks Lokeren, Sint Niklase Tafeltennisclub,
Spinnaker
25 jaar (3): Centrum voor Aangepast Sporten, M.G.J., ViGe Torbalclub Dos Woluwe
35 jaar (2): Flanders Shooting Federation For Disabled, Vige Kempen
45 jaar (1): De Pelgrim
De clubs krijgen een attentie opgestuurd voor hun verbondenheid met de organisatie.
De voorzitter spreekt ook een dankwoord uit voor Wilfried Bouttelgier, manager officials in
powerchair hockey. Wilfried neemt afscheid van zijn rol als vrijwilliger maar vanuit de
organisatie zijn we hem enorm dankbaar voor de vele jaren van steun.
Slot

De voorzitter dankt alle clubs voor hun participatie aan de algemene vergadering. Directeur Jessica De
Smet roept alle clubs op om te blijven inzetten op de verbondenheid met hun sporters zodat de leden
voelen dat aansluiten bij hun club echt wel zin heeft. Ook voor Parantee-Psylos is het belangrijk het
aantal leden te handhaven om haar beleid krachtig te verdedigen bij de relevante stakeholders. Wij
kijken samen met jullie uit naar de toekomst, fysiek waar het kan maar ook digitaal waar het past!
Opmerking: Er hebben zich tijdens de digitale vergadering geen technische problemen voorgedaan.
Een aantal medewerkers waren voortdurend stand-by om deelnemers te ondersteunen. Alle clubs
hebben vlot kunnen deelnemen en waren in de mogelijkheid om te stemmen. Er is een minimale
verandering in aantal stemmen vastgesteld ten gevolge van tijdelijk niet stemmen of vroegtijdig
afsluiten of laattijdig aansluiten zonder enige gevolgen voor het uiteindelijke stemresultaat.
Verslaggever: Dieter Vandenbroucke
Bijlagen
a. Powerpoint presentatie (zonder video en audio)
b. Lijst van effectieve leden (clubs) en verontschuldigingen
c. Jaarrekening 2020
d. Verslag revisor

