UITNODIGING
ALGEMENE VERGADERING
WAAR : Kantine Adriaansstadion te 9500 Geraardsbergen.
AGENDA :

1. Nazicht van aantal aanwezigen/volmachten van afgevaardigden
2. Verslag van het werkingsjaar 2017
3. Interpellaties
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Verslag controle boekhouding GtP Accountants
6. Interpellaties betreffende financiën
7. Goedkeuring balans en rekeningen
8. Kwijting van de bestuurders
9. Voorstel van begroting en goedkeuring begroting
10. Wijziging statuten en/of huishoudelijk reglement
11. Slotwoord van de voorzitter

WANNEER :

Donderdag 3 mei 2018 om 20:30 uur.

AANDACHT :
1. De notulen van de algemene vergadering kunnen conform de statuten geraadpleegd worden
op het secretariaat.
2. Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd, bij afwezigheid kunnen zij volmacht geven
aan een ander werkend lid.
3. Het ledenregister (werkende leden) wordt neergelegd en is ter inzage beschikbaar op het
secretariaat.
4. Conform de statuten kan over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, niet geldig
gestemd worden tenzij mits akkoord van twee derde van de aanwezige stemmen.
5. Conform de statuten dient de algemene vergadering minstens 1x per jaar bijeengeroepen te
worden.
6. Vragen en opmerkingen graag schriftelijk indienen op het secretariaat en dit ten laatste op
29 april 2018.
Voor het bestuur ACG,
Peter De Cock, secretaris ACG, 14 april 2018.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACG DD. 16/06/2016.
Er zijn 19 werkende leden aanwezig en/of vertegenwoordigd bij volmacht.
De rekeningnazichter, Marc De Vlaminck is aanwezig. De voorzitter opent de vergadering.
2. WERKING 2015.
- Ledenaantal : 421 leden op datum van 25/3/2017.
- Steakfestijn:
- Spaghettifestijn:
- Bezoek van de Sint.
- Uitreiking van het criterium 2015-2016 op nieuwjaarsreceptie 2017.
- Het bestuur was aanwezig op de algemene vergadering van de Val, PC en
Sportraad.
- Goede werking van onze 2 juryleden die zo hun steentje bijdroegen tot het
goede verloop van talrijke wedstrijden, spijtig genoeg hebben we volgens de
grootte van onze vereniging nog steeds juryleden te kort met als gevolg een
boete te betalen.Daarom zijn we op zoek naar nieuwe juryleden …
- Luc en Lutgarde De Vulder-Van Lierde zijn bestuursleden van de Vlab, de
Vlaamse Atletiekbestuurders.
- Trainers (Marnix Vandewattijne,Eric Van Hijfte) zijn lid van de Vat, de
Vlaamse Atletiektrainers.
- Eén bestuurslid (Luc) is vertegenwoordiger van ACG en ondervoorzitter van
de sportraad.
- Medewerking aan diverse organisaties is deels afgebouwd bij gebrek aan
vrijwilligers. ACG blijft maatschappelijke initiatieven van de stad zoals
interscholencross, basisonderwijs atletiek en anders-validen meeting op het
stadion.
- Deelname aan de diverse interclubs en de jeugddag.
- Huldigingen van diverse kampioenen door de sportdienst en stadsbestuur.
- We ontvingen terug een mooi bedrag voor onze jeugdwerking (460 euro),
recreatiesportfonds (478 euro), impulssubsidie jeugd (1706 euro) en
werkingssubsidie (1285 euro), mannekenpistrail (550 euro).
De vergadering heeft geen vragen en/of bemerkingen bij het geleverde werk in 2015. De
algemene vergadering keurt de werking dan ook goed.
4. Financieel overzicht 2016:
Zie bijlage.
Peter geeft een woordje uitleg over het financieel overzicht ivm de begroting 2016. Eveneens
de begroting voor 2017 wordt toegelicht.
De leden van de vergadering krijgen vooraf een kopie van het financieel bundel. Deze kan
niet verspreid worden buiten de vergadering.
Het financieel overzicht 2016 wordt vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Verslag controle boekhouding GtP Accountants
6. Interpellaties betreffende Financien
7. Goedkeuring balans en rekeningen en kwijting van de bestuurders:

De Raad van Bestuur krijgt de ontlasting van de boekhouding 2016.
8. Kwijting van de bestuurders
De bestuurders kunnen aan de algemene vergadering kwijting vragen voor het
gevoerde beleid in haar totaliteit. Gezien de Raad van Bestuur hiervoor kiest
vraagt ze de expliciete kwijting zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verleent aan de Raad van Bestuur van ACG vzw unaniem de
expliciete kwijting voor het gevoerde beleid in 2016.
9. Begroting 2017 :
Zie bijlage.
De penningmeester geeft de uitleg bij deze begroting.
Hierop wordt de begroting 2017 door de algemene vergadering goedgekeurd.
10. Wijzigingen statuten en/of huishoudelijk reglement 2016:
Artikel 20: Ontslag uit de raad van bestuur:
Ø Van Wayenbergh Mario, geboren te Gent op 5/3/73 en wonende te 9550 Herzele,
Hoogstraat 41
Opname in de raad van bestuur :
Ø Van Gansbeke Karel, geboren te Zottegem op 2/1/1968 en wonende te 9620 Zottegem,
Kastanjelaan 34
Karel zal de functie van penningmeester opnemen binnen het dagelijks bestuur.
11. .Interpellatie door de leden – Allerlei:
a. Er werden geen schriftelijke vragen en opmerkingen ingediend voor de
gestelde datum van 13/4/2017, zoals vermeld in de agenda van deze algemene
vergadering en naar ieder meerderjarig (werkend) lid verstuurd per email en op
de website.
b. Conform de statuten kan over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen
niet geldig gestemd worden tenzij mits akkoord van twee derde van de
aanwezige stemmen.
c. Open vraagstelling – discussie.
Er komen geen bijkomende vragen uit de algemene vergadering.
De voorzitter sluit hierop de algemene vergadering.
12. Slotwoord voorzitter:

Lutgarde Van Lierde
Voorzitter

