
Algemene Vergadering FROS Multisport Vlaanderen 10 december 2020: stemming

Fase 2: Algemene Vergadering, deelname aan de stemming.
Deze fase loopt vanaf nu tot 10/12/2020 om 23u59, dan wordt de AV afgesloten en worden de
stemmen geteld.

Let op: dit document kan je zo vaak openen en lezen als je wil. Maar je kan het niet tussentijds
opslaan. Voorzie dus een moment waarop je stemt over alle onderwerpen. Ben je daarmee klaar,
vergeet dan zeker niet onderaan "Klaar" aan te klikken (ten laatste op donderdag 10 december 2020
om 23u59).

In deze Algemene Vergadering vinden diverse stemmingen plaats, die naargelang het type een gewone of een bijzondere
meerderheid vereisen. 

Dit betekent dat we geldig zullen vergaderd hebben indien de 2/3 + 1 van de stemgerechtigde leden een geldige stem
zal uitgebracht hebben tegen 10 december 2020. Het quorum is 47/2 + 1 = 25 voor een gewone meerderheid en 47*2/3 + 1 = 32
voor een bijzondere meerderheid.

* 1. Wat is je voornaam en naam?

* 2. Welke sportclub vertegenwoordig je?

Hierna zie je het verloop van de Algemene Vergadering aan de hand van PowerPoint-slides, al dan niet voorzien van bijkomende
uitleg.

Bij elke slide kon je vragen stellen tijdens de eerste fase (liep af op woensdag 2 december 2020 om 22u). Op 7 december 2020
werden alle gestelde vragen en antwoorden verstuurd aan alle deelnemers.

Nu krijg je de mogelijkheid om te stemmen waar dat noodzakelijk is. Stemmen doe je op 8, 9 of 10 december 2020 (de officiële dag
van de Algemene Vergadering).

Een ongewone, doch aan de corona-realiteit aangepaste manier om de Algemene Vergadering correct te laten plaatsvinden,
hartelijk dank voor je medewerking!

Door deelname aan deze digitale Algemene Vergadering verklaar je je akkoord met het digitale verloop en de digitale stemming,
waardoor je bevestigt de Algemene Vergadering en de uitslagen van deze stemming als geldig te beschouwen.
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De volgende slide toont het verloop van deze Algemene Vergadering.

2



3



Welkomstwoord Voorzitter
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De lijst met nieuw aangesloten clubs vind je hieronder:
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Nieuwe aansluitingen

De stemgerechtigde leden voor deze Algemene Vergadering vind je hieronder, er zijn geen nieuwe stemgerechtigde leden.

6



Stemgerechtigde leden (1/2)
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Stemgerechtigde leden (2/2)

Hierna kan je het verslag van de vorige Algemene Vergadering  nalezen.
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Verslag AV 28/5/2020 (1/6)
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Verslag AV 28/5/2020 (2/6)
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Verslag AV 28/5/2020 (3/6)
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Verslag AV 28/5/2020 (4/6)

12



Verslag AV 28/5/2020 (5/6)
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Verslag AV 28/5/2020 (6/6)

* 3. Ga je akkoord met het verslag van de vorige vergadering?

Ik keur het verslag goed

Ik keur het verslag af

Ik onthoud me van stemming

We gaan nu over naar Verkiezing/ontslag bestuurders.
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Verkiezing / ontslag bestuurders

* 4. Ga je akkoord met de herverkiezing van Patrick Van Acker?

Ja

Neen

Ik onthoud me van stemming

* 5. Ga je akkoord met de herverkiezing van Micha Vanlessen?

Ja

Neen

Ik onthoud me van stemming

Het volgende punt gaat over een noodzakelijke statutenwijziging.
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Statutenwijziging

De voorsteltekst voor onze nieuwe statuten, met aanduiding van voorgestelde wijzigingen, vind je hier: Statuten.

* 6. Ga je akkoord met deze statutenwijziging?

Ik keur de wijziging goed

Ik keur de wijziging af

Ik onthoud me van stemming

Ter kennisgeving, hierbij de voorgestelde aanpassingen aan het Intern Reglement.

16

https://49e0fac1-e71e-47d0-b12e-ddfbd98c2b11.usrfiles.com/ugd/49e0fa_8e6975ab226f494abdd5b9820757f168.pdf


Intern reglement

De voorsteltekst voor het aangepast Intern Reglement, met aanduiding van voorgestelde wijzigingen, vind je hier: Intern
Reglement.

We zijn nu toe aan de Begroting 2021. De toelichting staat telkens onder de slide.

Algemene toelichting
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https://49e0fac1-e71e-47d0-b12e-ddfbd98c2b11.usrfiles.com/ugd/49e0fa_d4369c6300694e64992915b1a9cec575.pdf


Begroting 2021 (1/2)

Toelichting Kosten
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Begroting 2021 (2/2)

Toelichting Opbrengsten

Een gedetailleerder overzicht van de begroting, vind je hier: Details Begroting.

* 7. Ga je akkoord met de voorgestelde begroting?

Ik keur de begroting goed

Ik keur de begroting af

Ik onthoud me van stemming
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https://49e0fac1-e71e-47d0-b12e-ddfbd98c2b11.usrfiles.com/ugd/49e0fa_8b89b45ea07b4c61b2a531b627a2098b.pdf


Auditcomité

Verslag Auditcomité
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Tijd voor het Beleidsplan 2020-2024.

Beleidsplan 2020-2024 (1/3)

In de bovenstaande slide zijn er twee verwijzingen: link naar luik 1 en link naar luik 2. Je kan deze hier aanklikken voor
doorverwijzing.
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https://www.fros.be/sites/default/files/beleidsplan_fros_multisport_vlaanderen_2024_luik_1.pdf
https://www.fros.be/sites/default/files/beleidsplan_fros_multisport_vlaanderen_2024_luik_2.pdf


Beleidsplan 2020-2024 (2/3)
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Beleidsplan 2020-2024 (3/3)

* 8. Ga je akkoord met het voorgestelde beleidsplan?

Ik keur het beleidsplan goed

Ik keur het beleidsplan af

Ik onthoud me van stemming

Laten we even stilstaan bij de acties m.b.t. Goed Bestuur.

23



Goed Bestuur (1/3)
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Goed Bestuur (2/3)
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Goed Bestuur (3/3)

Voor we overgaan tot de varia, graag je aandacht voor de Diverse Fondsen.
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Verslaggeving Diverse Fondsen (1/3)
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Verslaggeving Diverse Fondsen (2/3)
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Verslaggeving Diverse Fondsen (3/3)

9. Er werden geen variapunten ingediend. Mocht je echter algemene opmerkingen hebben m.b.t.
deze Algemene Vergadering, dan heb je daarvoor hier de ruimte:
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Tot zover het verloop van deze Algemene Vergadering van 10 december 2020.

Heel belangrijk... 
Na het invullen van je gegevens en het stemmen wanneer dat gevraagd werd, mag je niet vergeten hieronder op "Klaar!" te klikken.
Alleen dan zijn je gegevens bewaard én worden ze meteen verzonden.

Tussentijds opslaan of later terugkeren naar dit document om zaken te wijzigen, is niet mogelijk. Donderdag 10 december 2020 om
23u59 is het ultieme moment om dit op te slaan.

Een ongewone, doch aan de corona-realiteit aangepaste manier om de Algemene Vergadering correct te laten plaatsvinden,
hartelijk dank voor je medewerking!

Door deelname aan deze digitale Algemene Vergadering verklaar je je akkoord met het digitale verloop en de digitale stemming,
waardoor je bevestigt de Algemene Vergadering en de uitslagen van deze stemming als geldig te beschouwen.

Tot slot wil ik je namens het Bestuursorgaan (nieuwe naam voor "Raad van Bestuur") van harte bedanken voor je flexibiliteit om via
deze weg deel te nemen aan de Algemene Vergadering: een welgemeende dank je wel!

Hou je gezond,

Geert Gysel
Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen
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