Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering - zondag 14 januari 2018
om 10.00u.
Alvorens de vergadering te openen vraagt de voorzitter één minuut stilte in acht
te willen nemen voor onze overleden leden. Hij staat er ook op al onze leden te
condoleren, die dit jaar dierbaren hebben verloren.
De voorzitter Daniël Deweert, opent de vergadering om 10u00 in aanwezigheid
van de bestuursleden John Vansteenkiste, Francine Bollenberg, Guy
Vansteenkiste, Eddy Puystjens, Dirk Lingier, Jeroen Neus, Maxim Serlez en
Arne Dubois.
Het verslag van de Algemene vergadering 2017 (werking 2016) werd samen met
de uitnodiging voor de Algemene Vergadering van zondag 14 januari 2018
opgestuurd naar de leden. Dit verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
In zijn verslag geeft de secretaris John Vansteenkiste een overzicht van onze
activiteiten en werking in 2017. Hij blijft in het bijzonder stilstaan bij de
zilveren medaille op het EK Junioren. Hij sluit af met dank voor de trainers,
roeiers, vrijwilligers en medewerkers voor hun sportieve resultaten en
belangloze inzet tijdens onze activiteiten en organisaties en hun hulp bij
dagelijkse werking van de club. Tot slot doet hij een oproep voor nieuwe
kandidaat bestuursleden. Dit verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen.
Hoofdtrainer Jeroen Neus geeft in zijn verslag een gedetailleerd overzicht van
alle resultaten die door onze roeiers roeisters werden behaald in 2017. In het All
Round criterium Vlaamse Roeiliga waren er 5 Individuele 1ste,2de en 3de plaatsen
op 12 en 3 gewonnen clubklassementen van de 4. Er waren ook 10 gewonnen
Bekers v. België op 36 categorieën. 4 zilveren en 6 gouden medailles op
Belgisch kampioenschap. KRNSO behaalde internationale successen met 3
roeiers in het nationale team. Twee A-finales met een 5de en een 6de plaats op
de CDLJ, een 3de plaats op WK Junioren en een zilveren medaille op het EK
junioren. De eerste Belgische medaille sinds de oprichting van het EK bij de
junioren. Samen waren onze roeiers en roeisters goed voor een 97
overwinningen. Zijn doelstellingen voor 2018 zijn zorgen voor nog meer
cohesie in het clubbeleid, meer teambuilding activiteiten inbouwen, nog wat
titels te behalen op nationaal en internationaal niveau en in 2018 graag de 8+JW
winnen op het BK lange boten i.p.v. 2 maal op rij nipt goud te verliezen. Hij
blijft stilstaan bij de leegloop die aan de gang is bij de junioren mannen en
vraagt aan iedereen om ze te motiveren om terug te komen. Tot besluit dankt hij
zijn medetrainers en begeleiders Frans, Hubert, John, Eddy, Guy, Freddy,
André, Herman, Patrick, Marnick,Tom, Johan en Maxim voor hun inzet en
beschikbaarheid. Dit verslag werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

De materiaalverantwoordelijke bespreekt de recente evoluties op gebied van
logistiek van onze club van het afgelopen jaar. Enerzijds het luik gebouw
waarin we stilaan onze ” draai” hebben gevonden. Hij somt alle nieuwe zaken
op die in 2017 gerealiseerd zijn. Hij vraagt om de deuren van de loods bij hevige
wind stevig vast te houden, dit om schade te voorkomen. Nog te doen is het
afwerken van de raamlijsten, de inkomdeur van de cafetaria, het bureau, een
trofeeënkast voorzien, de Wc’s van de kleedkamer en de mindervalide, heet
i.p.v. lauw water voorzien in de keuken. Voorts staat hij stil bij het nogal fors
elektriciteitsverbruik vooral door een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem,
waarvoor een oplossing zal moeten gevonden worden.
Wat het roei en trainingsmateriaal betreft somt hij op hoeveel boten wij hebben,
welke zijn onderworpen aan herstelling en welke wij hebben aangekocht. We
beschikken we nu over 71 boten en 17 ergometers, een vermeerdering van vier.
De club is ook aan het uitkijken voor een nieuwe botentrailer en heeft er eentje
op het oog in Groot-Brittannië. Hij dankt de heer Peter Grunewald en de firma
Computers Lingier voor het schenken van een beamer, de heren Mr. Michel
Myttenaere en Mr. Walter Jacobsen voor het schenken van elk één ergometer,
ook John Neus en Jan Vanparys voor het maken van een lijst ‘wie welke boot
mag gebruiken’, Marnick De Blauwe voor ons een gereviseerde
buitenboordmotor aan de hand te doen en voor het stevig onderhanden nemen
van één motorboot, en Rigo Serlez voor het herstellen van diverse boten, het
aanbrengen, schilderen en in orde brengen van de nieuwe container, voor zijn
hulp aan het herstellen aan de ponton, voor het plaveien van het braakliggend
stuk grond bij de oprit. De voorzitter voegt eraan toe dan Rigo Serlez altijd kan
rekenen op de hulp van Jan Vanparys. Dit verslag werd goedgekeurd zonder
opmerkingen.
De penningmeester legt de rekening van de ontvangsten en uitgaven van het
dienstjaar 2017 voor. Hij overloopt en geeft nadere toelichting bij de
voornaamste rubrieken. Hij dankt John Neus voor het schilderen van de riempjes
voor op de kerstmarkt. Wij sluiten het jaar af met € 14.315,84 in kas.
Wim Van Roy vraagt nadere toelichting bij de uitgave clubhuisfonds, de
voorzitter legt uit dat dit gaat over de terugbetaling van een deel van de
renteloze lening. Wim Van Roy vraagt ook om de lidgelden te splitsen in de
leden en de businessleden. Frans Claes zegt dat Marlon Colpaert in het collectief
zit en dat kosten daarom voor de VRL zijn. De voorzitter zegt dat pas eind
januari of begin februari geweten zal zijn hoeveel geld de VRL zal ontvangen
van Sport Vlaanderen en pas dan zal geweten zijn hoeveel de clubs eventueel
moeten bijdragen. Peter Grunewald stelt i.v.m. de hoge kost voor
nutsvoorzieningen voor om een energie audit te doen en zonnepanelen te
overwegen. Frank Derijnck merkt op dat er scheurtjes zijn in de betonnen
elementen door regen. De voorzitter zegt dat de architect op de hoogte is en
contact zal opnemen.

Mr. Willy Bulteel geeft verslag van het onderzoek van de rekeningen van Mr.
Erik Vanparys en hemzelf bij de penningmeester. De controle werd afgesloten
met de vermelding dat de rekeningen 2017 correct werden bevonden, waarvoor
felicitaties aan de penningmeester. Tot slot vragen zij om regelmatig in te
tekenen bij een gezamenlijke aankoop van energie, zodat we steeds bij de
goedkoopste leverancier zitten.
De algemene vergadering keurt de rekeningen goed en verleent kwijting aan de
raad van bestuur voor het dienstjaar 2017.
De raad van bestuur stelt voor de lidgelden niet te wijzigen. De algemene
vergadering is hiermee akkoord.
De penningmeester stelt het budget 2018 voor. Hij overloopt en geeft nadere
toelichtingen bij de belangrijkste posten. Samengevat omvat het budget €
990.000,00 inkomsten en € 106.950,00 uitgaven wat een negatief saldo geeft
van € 7.050 met het startbedrag zou dit eind 2018 resulteren op een bezit van
€ 7.265,84. Er waren nog vragen van Wim Van Roy over het bedrag
clubhuisfonds, de penningmeester heeft hierbij de nodige uitleg. Hij vraagt ook
om de nieuwe boot te leasen via de bank, doch dit kan niet daar wij een VZW
zijn. Micheline vindt dat de Ergorun en kerstmarkt samen moeten georganiseerd
worden en niet afzonderlijk, bv. Beide samen in het kerstverlof. Erik Vanparys
stelt voor om de datum te vervroegen. Peter Grunewald vraagt of voor het
budget geen best en worst case oefening gemaakt werd. De penningmeester zegt
dat hij zich baseert op het voorgaande jaar 2017.
De statutaire verkiezingen zijn het volgend punt op de agenda. Er waren 37
stemgerechtigde leden. De heer Daniël Deweert werd herverkozen als voorzitter
voor een mandaat van 3 jaar. De heren Dirk Lingier, Eddy Puystjens en Guy
Vansteenkiste werden herverkozen als bestuurslid voor een mandaat van 3 jaar.
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De heren Frank Derijnck, Willy Bulteel en Erik Van Parijs aanvaarden om volgend
jaar als rekeningonderzoekers te fungeren. Vervolgens stelt de voorzitter de volgende
volmachten voor: Daniël Deweert en John Vansteenkiste voor de financiële instanties
en de Griffie, Francine Bollenberg voor de verzekeringsmaatschappijen, Daniël
Deweert en John Vansteenkiste voor B-Post en Tine De Knock als lasthebber n.a.v.
uitbating van de bar. De algemene vergadering gaat hiermee akkoord.
De verdienstelijke roeister was dit jaar Ranie Steen. Voor zijn selecties voor het EK
en WK Juniors werd Marlon Colpaert gehuldigd net als Luca Colpaert en Sarah
Svedbergh voor hun selectie voor de Jeugdbeker. Verdienstelijk lid was dit jaar Mr.
Tom Decraecke.
Er waren nog diverse vragen: Mr. Gaston Lust om bij verhuur van de bar de huurders
te vragen de dranken van de bar te gebruiken en dit ook op papier te zetten bij de
huurvoorwaarden. Dianne Lust vraagt meer discipline om de deur van de bar bij het
buitengaan toe te trekken. Er zal worden gekeken voor een sas te plaatsen. John Neus
vraagt naar het reglement van inwendige orde. Deze zal worden aangepast en de
Raad van Besstuur zal de wijzigingen doorspelen aan Mr. Hubert Van Maele die zich
bereid verklaarde om dit af te werken. Jeroen Neus voegt er aan toe dat wijzigingen
aan het reglement 30 dagen voor de AV moet ingediend worden. Hubert vraagt of dit
kan goedgekeurd worden in een BAV. Als het reglement klaar is kan deze in speciale
AV goedgekeurd worden. Mr. Rigo Serlez stelt zich vragen bij het vervoer en
verzekering van een botenwagen uit Engeland. Ook Mr. Patrick Van Genck geeft het
voorbeeld aan van zijn schoonbroer die voor hetzelfde vervoer problemen kende.
Frans Claes zegt dat er contact opgenomen moet worden meet de shipping
maatschappij. De materiaaloverste zegt er briefwisseling is geweest naar de verkoper
met al deze vragen. De voorzitter deelt tot slot mede dat op zondag 21/1/18
uitzonderlijk geen toegang tot de bar is, daar deze is voorbehouden is en dat er nog
altijd pennen te koop zijn. De voorzitter mocht uiteindelijk de algemene vergadering
afsluiten.
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