Koninklijke Racing Club Gent Atletiek vzw
Emanuel Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge
e-mail : rcg@val.be
web : http://krcgentatletiek.be
Tel : 0475/87 61 12
BTW: BE 0409676629
ING : BE46 3904 5046 6136

10-03-2018
Aan de werkende leden
Beste,

Verslag Algemene Vergadering
Koninklijke Racing Club Gent Atletiek vzw
op zaterdag 10 maart 2018 om 15.00 uur in het Clubhuis
Aanwezig
Baeckelandt Nico, De Baets Frits (per volmacht), De Bruyne Peter (per volmacht), De Schaepmeester
Benny, De Schrijder Rudy, Dupré Chris, Dupré Natasha, Lammens Jörgen, Mercelis Marleen, Meyers
Natalie, Misplon Bert, Misplon Filip, Owusu Dyllis (per volmacht), Robbens Peter, Serlet Marie-Thérèse,
Stockman Boris, Van Hautem Danny, Van Maldegem Christiaan, Van Renterghem Nicky (per volmacht),
Verduyn Pierre, Vlaeminck Frans.
Verontschuldigd
Bracke Robert, Claeys Sharon, De Bock Maarten, De Bois Roland, De Bois Wim, De Bruycker Carine,
Lambrechts Helga, Ost Rik, Van De Gehuchte Noël, Van Hamme Leopold, Vandedrinck Frank,.
Afwezig zonder kennisgeving
Annaert Wim, Cailly Jimmy, Cardon Jurgen, De Bel Nico, De Corte Jean-Pierre, De Mey Corinne, De
Paepe Jacques, De Vriendt Simon, Demeyer Julie, Galle Patsy, Germonpré Marc, Hamelinck Bart,
Hamelinck Wouter, Peeters Sofie, Rombaut Wesley, Stam Annemarie, Symoens Nicole, Van Daele
Annick, Van Melle Thierry, Vermeire Severien, Vlaemminck Philippe.
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Hierna volgt de bespreking van de agenda:
1. Verwelkoming
De vergadering wordt geopend door Dhr. Peter Robbens, voorzitter van de raad van bestuur om
15.10 uur. Hij duidt Dhr. Pierre Verduyn aan om de aanwezigen en volmachten na te gaan en als
secretaris van de vergadering. Zijn voorwoord geldt als een werkingsverslag van de werking van het
voorbije en het komende jaar binnen de club.
2. Volgende items werden aangehaald:
a. Op sportief vlak wordt vooral verwezen naar de resultaten behaald tijdens de Interclub
wedstrijden en naar de verschillende deelnames aan internationale wedstrijden door atleten van
KRCG.
b. Infrastructuur: Farys heeft het beheer van het Wouter Weylandt Atletiekstadion overgenomen
van Stad Gent. De samenwerking loopt steeds beter. De piste en het middenplein worden beter
onderhouden. Volgende week wordt de piste gereinigd en in april wordt de belijning vernieuwd.
Zelf zijn we begonnen met de verfraaiing van de powertrainingszaal.
c. De club beschikt over een geëngageerd trainerscorps dat mag beloond worden. Het huidige
vergoedingssysteem wordt nog eens uitgelegd. De club wacht op het nieuwe systeem
“vrijwilligers vergoeding” (verenigingswerker) om de trainers beter te vergoeden. Laatste
aanpassing vergoeding was 2014. Helaas hebben de Franstalige Brusselaars een belangenconflict
ingediend wat alles achteruit schuift.
d. Administratief: diegenen die nu de administratie verzorgen zonder enige vergoeding, worden al
iets ouder en nieuwe, jongere krachten om die taak over te nemen zijn niet te vinden. Mogelijke
piste is iemand deeltijds in dienst te nemen. De extra kost werd voorzien in de budgetten.
e. Aan de vergadering wordt de vraag om aan de bestuurders een kostenvergoeding van €20 per
effectief bijgewoonde bestuursvergadering toe te staan. Stemming aan het einde van de
vergadering
f. Het zelf moeten betalen van gas, water en elektriciteit zal ook een invloed hebben op de fondsen
van de club.
g. In elk geval zullen we een financiële inspanning moeten leveren en zoeken naar bijkomende
middelen
3. Vaststelling van de aanwezigen:
Er zijn 17 aanwezigen en 4 volmachten die ingediend zijn.
4. Aanduiding stemopnemer
Mvr. Natalie Meyers en Dhr. Danny Van Hautem, beiden werkend lid, fungeren als stemopnemer
binnen deze vergadering.
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5. Schrapping werkende leden.
a. De volgende werkende leden hebben hun ontslag gegeven : De Bel Nico, Germonpré Marc,
Hamelinck Wouter.
Deze ontslagen werden aanvaard en betrokkenen worden geschrapt als werkend lid.
b. Volgende leden werden door het bestuur geschrapt van ambtswege wegens het veranderen van
club : De Vriendt Simon, Peeters Sofie, Rombaut Wesley.
Betrokkenen worden geschrapt als werkend lid.
6. Opname nieuwe werkende leden
Er werden geen kandidaturen ingediend.
7. Financieel verslag van het boekjaar 2017
De financiële cijfers werden bij aanvang van de vergadering uitgedeeld aan de leden. Het financieel
verslag ligt ter inzage in het secretariaat. Dhr. Peter Robbens licht het financieel verslag toe. Hij
overloopt post per post en geeft duiding en uitleg bij alle items. Hij duidt op de verschillen ten
opzichte van vorige jaren bij diverse posten.
8. Voorstelling van het budget 2018 door de voorzitter Peter Robbens.
Hij duidt nog eens op een aantal principes die steeds gehanteerd worden bij het opstellen van de
begroting: regels van voorzichtigheid, de inschatting van de lidgelden. De grootste uitgavenposten
worden belicht. De begroting gaat uit van een break-even resultaat. Begroting ligt ter inzage in het
secretariaat.
9. De voorzitter geeft ook uitleg over een bevraging door Stad Gent aan alle sportclubs over hun
financiën en welke invloed die heeft op hun begroting. Zo werd vastgesteld dat
a. lidgelden bij de meeste clubs 50% van hun inkomsten bedroeg terwijl dit voor onze club 36 / 40
% bedraagt.
b. Subsidies bedragen een 5% terwijl in andere sportclubs dit tot 10 à 11% oploopt. Als we een
administratieve kracht kunnen aanstellen moet er meer uit te halen zijn.
c. Sponsoring loopt duidelijk achterop in vergelijking met andere clubs.
De benchmark is een instrument om te weten op welke posten we goed zitten maar ook waar we
een tandje moeten bijsteken
10. Verkiezing bestuurders.
a. Volgende bestuurders hebben hun ontslag gegeven: Pierre Verduyn.
b. Volgende bestuurders zijn einde mandaat : Jörgen Lammens
c. Volgende personen hebben hun kandidatuur ingediend : Jörgen Lammens
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11. Aan de vergadering worden volgende vragen ter stemming voorgelegd:
a. Ik geef ontlasting aan de bestuurders voor het werkingsjaar 2017
20 ja stemmen, 1 onthouding.
b. Ik ga akkoord met het budget 2018
21 ja stemmen
c. Ik ga akkoord met een kostenvergoeding van 20€ per bestuurder per effectief bijgewoonde
bestuursvergadering
18 ja stemmen, 3 onthoudingen
d. Verkiezing bestuurder : Jörgen Lammens
19 ja stemmen, 1 neen stem, 1 onthouding
12. Interpellaties : er waren geen interpellaties.
13. Slotwoord
Peter Robbens dankt iedereen om aanwezig te zijn en bedankt voor de voorbije periode als
voorzitter. Hij sluit de vergadering om 16.05 uur.

Peter Robbens
Voorzitter Raad van Bestuur

Pierre Verduyn
Secretaris van de algemene vergadering

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Racing Club Gent Atletiek vzw
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