
                                                                                                        

 
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 

Brasschaatse Reddingsclub vzw 
Antwerpenlei 18 te 2930 Brasschaat 
ondernemingsnummer: 453.228.045 

 
d.d. 21 mei 2022 om 14u. 

Zwembadbadweg 7 te 2930 Brasschaat 
 
 

Na ondertekening van de aanwezigheidslijst, stelt De Secretaris vast dat : 
- van de 11 effectieve leden 8 aanwezig zijn, hetzij persoonlijk, hetzij bij 

volmacht. 
- Deze  8 van de 11 stemmen vertegenwoordigen + 66% ( zie getekende 

aanwezigheidslijst) 
 
De vergadering kan rechtsgeldig doorgaan en beslissen over alle punten van de 
dagorde. 
 
Het Bestuursorgaan verwelkomt de aanwezige effectieve en kandidaat effectieve 
leden op de  Jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de Brasschaatse 
Reddingsclub vzw .  

 

1. Welkomstwoord Voorzitter ai – overlopen aanwezigheden en volmachten. 

    De voorzitter ai, Joannes Maes, heet alle leden van ganser harte welkom en                                 

    opent de vergadering.  

 

2. Goedkeuring dagorde  

   De dagorde wordt goedgekeurd + 1 punt varia : verzekering BA voor leden Bestuursorgaan       

   ( unaniem )   

 

3. a.Bespreken en goedkeuring verslag ALV van 12 juni 2021 

       Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 12 juni 2021 .(bijl A )  

       Bijna alle punten en voorstellen werden door het BO ( uitgevoerd 

        (unaniem) 

     

4. Goedkeuring jaarbalans en de rekeningen 2021 

 

De jaarrekeningen 2021 in bijlage B en C worden besproken en aanvaard. ( unaniem) 

Inkomsten 

Omzet                                  24.727,31 € 

Andere bedrijfopbrengsten        2259,25 € 

Fin opbrengsten                       18.000,00€  (verkoop clubhuis ) 

Recuperatie werkingskosten           110,0€ 

Totaal inkomsten            45.096,56€ 

Uitgaven 

Aankoop goederen            10.369,14 € 

Diverse goederen & diensten      15.804,24€ 

Afschrijvingen-waardevermind.     252,83€          

Patrimonium taks                       112,85€ 

Financiële kosten                                55,52€ 

Totaal Uitgaven               26594,58€ 



 

 

• Het positief saldo van 18.501,98€ van het boekjaar 2021 is voor groot deel te wijten aan 

de verkoop clubhuis 18.000,00€.       

• Rekening BRC vzw : 11.905,25€ 

• Spaarrekening BRC vzw : 25.178,25€ 

• Kasboek BRC vzw : 1.157,03€ 

• Totaal saldo op 31/12/2021 :+38.240,53€ 

 

Verslag rekening nazichters bijgevoegd (bijlage  D) 

 

De winst wordt ingeschreven in de reserves van de vzw. 

 

De Algemene Vergadering beslist om de jaarbalans en de rekeningen goed te keuren, tevens 

worden de penningmeester en alle andere bestuursleden ontlast voor hun bestuur en beheer 

tijdens het boekjaar 2021 ( balans,jaarrekeningen en controle rekeningnazichters in bijlage 

B-C en D ) 

 

5. Goedkeuring begrotingen 2021 en bespreken begroting  2022 

 

Totaal inkomsten 2022: € 26.000€ 

Totaal uitgaven 2022   : € 24.500€ 

Reserve : 25.178,25€   

Totaal inkomsten 2023 : € 25.000€ 

Totaal uitgaven 2023    : € 23.000€ 

 

Het is wenselijk dat de reserve op +25.000,00€ behouden blijft. 

 

De doelstelling van 12.000e lidgelden :  

In 2021 werd er 9145€( leden admin)  + 7270€ ( zwembad) = 16415€ betaald.  

 

De Algemene Vergadering beslist om beide begrotingen goed te keuren ( unaniem ) 

 

6.Aanvaarding nieuwe effectieve leden 

 

Bockstaele François wordt door het Bestuursorgaan voorgesteld om door de 

Algemene ledenvergadering aanvaard te worden als effectief lid. 

Na aanvaarding wordt het quorum : 12 effectieve leden en 2/3 = blijft 8 stemmen – 

We zijn nu met 9 effectieve leden aanwezig. 

 

De Algemene Vergadering aanvaard het nieuwe effectieve lid  ( unaniem 

 

7.Verkiezingen voor de Brasschaatse Reddingsclub vzw 

 

De huidige raad van bestuur vanaf nu Bestuursorgaan genoemd is volledig uittredend en her- 

verkiesbaar. De verkozen voorzitter de heer Vinck Sven heeft ontslag genomen. (zie 

ALV2021.) 

Kandidaturen  - Er werden geen andere kandidaturen ingediend. 

Voorzitter : Maes Joannes 

Secretaris – Penningmeester : Mennes Karel 

Lid : Goossens Wim 

 

De Algemene Vergadering beslist het huidige Bestuursorgaan te herverkiezen met 

handgeklap vermits er geen andere kandidaten zijn  ( unaniem ) 



 

 

8.Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement aan de nieuwe vzw wetgeving 

 

De secretaris heeft de Statuten aangepast aan de nieuwe wetgeving, voornaamste aanpassingen: 

Raad van bestuur => bestuursorgaan. 

Termijnen voor uitnodiging ALV en BALV zijn van 8 naar 15 dagen verschoven. 

Huishoudelijk reglement : 

De benaming raad van bestuur werd ook hier aangepast naar Bestuursorgaan. 

Alle teksten met betrekking op het clubhuis werden verwijderd. 

Publicatie nieuwe Statuten samen met het nieuwe Bestuursorgaan en ontslagnemende 

bestuursleden na goedkeuring. 

 

De Algemene Vergadering aanvaard de nieuwe statuten en de nodige aanpassingen in het 

Huishoudelijk Reglement – De secretaris krijgt de opdracht ze te publiceren in het Belgische 

Staatsblad, samen met het nieuw verkozen bestuursorgaan ( unaniem ) 

 

9.Varia 

Voorstel : Verzekering BA voor het bestuursorgaan. 

 

De Algemene Vergadering beslist en vevzekering Burgerlijke aansprakelijkheid aft e sluiten, 

voorzitter bekijkt de voorstellen van diverse firma’s   ( unaniem 

                

 

Sluiting van de vergadering om 15u15 , de voorzitter ai wenst iedereen te bedanken 

voor de serene sfeer, vriendschap en de uitstekende verstandhouding onder de 

effectieve leden die de verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van onze 

vzw. We hopen dat we de volgende ALV 2023 kunnen laten doorgaan in de hernieuwde 

cafetaria van Sportoase Elshout.  

 

 

 

 

. 

 

Voorzitter                                                                                     Secretaris-Penningmeester 

 

 

 

 

Joannes Maes                                                                                         Karel Mennes 
 

     

 

 

Alle bijlage bevinden zich op de administratieve zetel van de vzw –Antwerpenlei 18 te 2930 Brasschaat 

en kunnen na afspraak geraadpleegd worden of toegezonden naar de aanvrager. 


