Verslag algemene vergadering Parantee-Psylos 25/3/2022
1. Welkom
•
•

Voorzitter Marc Vergauwen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
In het openingswoord vestigt de voorzitter de aandacht op G-sport, kansen bieden aan
personen met een beperking om te bewegen of aan sport te doen en de wens om als
organisatie in het G-sportlandschap hier optimaal op in te spelen.

2. (Mededeling) aanwezigheden en volmachten
Bij opening van de vergadering zijn 83 leden aanwezig of vertegenwoordigd.
3. Aanduiding van de stemopnemers
Volgende personen worden als stemopnemers aangeduid:
• Dirk Cossaer, en
• Freddy Hernou
De voorzitter geeft een korte toelichting bij de stemprocedure met rode (met perforatie) en groene
stemkaarten. In samenspraak met de aanwezige notaris wordt eerst gevraagd naar tegenstemmen
(rood), daarna onthouding (arm heffen) en bij deductie akkoord.
4. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 18/3/2021
Het verslag van de algemene vergadering dd 18/3/2021 wordt unaniem goedgekeurd met 83 stemmen
voor.
5. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding
•

•
•

Schrapping: de algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de schrapping van de
volgende 4 clubs met 83 stemmen voor.
o Basketbalclub Asse-Ternat (BCAT)
o Dynamica Meulebeke
o Feniks Lokeren
o Stickies
Aanvaarding: de clubs Adkra Adventure & Sport en SportAan stellen met een kort filmpje de
clubwerking voor en worden unaniem aanvaard als werkend lid met 83 stemmen voor.
Er zijn nu 123 Parantee-Psylosclubs (125 – 4 schrappingen + 2 definitieve aanvaarding).

6. Fusiebesluit
De voorzitter introduceert en schetst het lange traject dat intussen aan de gang is. Op de
buitengewone algemene vergadering van (ex-)G-sport Vlaanderen van 14/3 verklaarden de leden zich

akkoord met het fusiebesluit gebaseerd op het verrichtingsvoorstel. Goedkeuring binnen dit
agendapunt zorgt ervoor dat aansluitend op deze vergadering de eerste buitengewone algemene
vergadering van onze vernieuwde organisatie volgt. De directeur licht aan de leden kort de
belangrijkste elementen van het fusiebesluit en de gevolgen toe alsook gemaakte afspraken tijdens de
overgangsperiode, vanaf vandaag tot de algemene vergadering van 2024. De notaris bevestigt dat de
overname van de ontbonden vereniging kan gebeuren zonder voorbehoud.
De algemene vergadering keurt het fusiebesluit goed met 87 stemmen voor en 1 stem tegen. Er zijn
geen onthoudingen (tussen agendapunt 5 en 6 zijn nog 3 leden laattijdig aangekomen alsook 2
stemmen van de nieuwe clubs)
7. Bestuursorgaan
De voorzitter geeft een inleiding over de samenstelling van het bestuursorgaan en meer achtergrond
bij de gefaseerde verkiezingen waarbij elke verkiezing slechts een deel van het bestuur wijzigt. Naast
de samenstelling bespreekt hij ook de bestuurders die hun mandaat willen verderzetten of zich
herverkiesbaar stellen voor de volgende periode.
Er zijn heel wat recente ontwikkelingen te melden met betrekking tot de doorstart van G-sport
Vlaanderen. Ondanks afspraken in het voortraject met Deloitte en bepalingen in het
verrichtingsvoorstel, trokken de 4 bestuurders zich terug als kandidaat van het nieuwe
bestuursorgaan. Ook 4 andere leden gaven nog hun ontslag voor de algemene vergadering van de
fusieorganisatie. Daarnaast heeft het bestuursorgaan op 22/3 beslist om de 4 personeelsleden met
onmiddellijke ingang te ontslaan. Parantee-Psylos kan de bezittingen van G-sport Vlaanderen vanaf
deze middag ophalen in het centrum Sport Vlaanderen Brasschaat.
De algemene vergadering verklaart zich unaniem akkoord met de samenstelling van het
bestuursorgaan en dus doorstart vanuit Parantee-Psylos met de 6 voorgedragen leden van het huidige
bestuursorgaan. De voorzitter deelt mee dat hij aftreedt als voorzitter en Stef D. zich kandidaat stelt
als voorzitter voor het nieuwe bestuur. De functie van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester
worden verkozen in de schoot van het bestuur zelf, conform het statutenvoorstel van de BAV straks.
8. Goedkeuring en informatie ifv beleid 2021
•

•
•

De aanwezigen krijgen een uiteenzetting over het beleid van de organisatie via enkele
ingesproken powerpoint-presentaties. De verantwoordelijke collega voor respectievelijk
communicatie, breedtesport en topsport focust daarbij op een aantal belangrijke realisaties.
Binnen het luik management wordt een terugblik gegeven op de realisaties op het vlak van
opleidingen.
Het jaarverslag 2021 wordt unaniem goedgekeurd met 88 stemmen voor.
Eén slide licht de bijna maximale score (96,5%) op het vlak van goed bestuur toe.

9. Financieel overzicht 2021
•
•

De jaarrekening met balans en resultatenrekening wordt unaniem goedgekeurd met 88
stemmen voor.
Het te bestemmen resultaat over 2021 bedraagt € 76.087,23. De algemene vergadering gaat
unaniem akkoord (88 stemmen voor) met de voorgestelde bestemming namelijk:
o reserve voor bestemd fonds voor anciënniteitskost: € 50.000
o reserve voor sociaal passief: € 13.000

•
•

10.

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

11.

o over te dragen resultaat: € 13.087,23
De algemene vergadering keurt het revisorverslag over het boekjaar (einde 31/12/2021)
unaniem goed met 88 stemmen voor.
De algemene vergadering verleent unaniem kwijting aan het bestuur en de commissaris voor
het gevoerde beleid met 88 stemmen voor.

5 jaar: Geelse Korfbalclub & Pamele
10 jaar: De Overwegshotters, West-Limburg, DC Thuis, G-Basket BBC Geel, Krik-Krak, ViGe
Hasselt
15 jaar: Belgian Organisation for Adapted Swimming (BOAS) & Juniorsgroep
20 jaar: Zigzag & Judoclub Lokeren
25 jaar: ViGe Waasland
40 jaar: Gehandicaptensportvereniging Toekomst & Koninklijke Sportvereniging Surdac Gent
1921
45 jaar: Dominiek Savio Instituut, ViGe Mol, ViGe Noordzee, ViGe 1 Antwerpen, Wapper
50 jaar: Asster, Casa Neri, De Steiger, Klimop Pas-sage, Recreatos Grimbergen, SC Ventura,
Sint-Amandus, Sint-Jozef Munsterbilzen, Sporting Rekem
De aanwezige clubs krijgen een attentie.
De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor de afscheidnemende bestuurders. Zij krijgen ook
een attentie.
Pauze in afwachting doorstart buitengewone algemene vergadering

Verslaggever: Dieter Vandenbroucke
Bijlagen
a. Powerpoint-presentatie (met video en audio)
b. Lijst van effectieve leden (clubs) en verontschuldigingen

