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 Verslag Algemene Vergadering werkingsjaar 2021 – DOCB 
 
Datum: 17 november 2021 
Locatie:  2050 Antwerpen, Beatrijslaan 92c 
Voorzitter: Wim D’Hondt (ad Interim) 
Secretaris: Johan Maris (Ad interm) 
Aanwezig:  22 leden (waarvan 2 volmachten). 

Effectieve leden : 20  
Geldige volmachten (van effectieve leden) : 2 

 

Welkom 
De voorzitter opent de vergadering heet alle aanwezigen welkom.    

De voorzitter (ad iterim) van de vergadering is Wim D’Hondt; De secretaris Bert De Bie 

Stemopnemers : Wouter Borghijs & Bert De Bie 

Goedkeuring  toetreding nieuwe “effectieve leden”  / Approbation adhésion 

des nouveaus “membres effectives” 
 

Alle nieuwe leden zoals aangegeven in de powerpoint worden aanvaard als effectieve leden. 

Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering  november 2020 

(online versie 01/2021)/ Approbation des notules de l’assemblée générale 
extraordinaire du  novembre 2020 (Version Online 01/2021) 
Het verslag wordt goedgekeurd. Digitale versie – Covid-19 (Januari 2021) 

Beheersverslag 2021 / Rapport de gestion 2021 
Bespreking ledenbestand 

Bespreking deelnames nationale ; internationale wedstrijden ; EK en WK 

Bespreking ranking – Er werd, omwille van Covid-19, geen internationale ranking opgemaakt 

(aantal wedstrijden niet representatief) 

Bespreking activiteiten DOCB met nadruk op de ondersteuning (Rescue + Beach) bij de grote 

internationale optimist wedstrijden in België-Nederland. 

Financieel verslag 2021 / Rapport financier 2021 
Bert De Bie licht het financieel verslag van DOCB toe. 

Het werkingsjaar 2021 werd afgesloten met een verlies omwille van inkomstenverlies door 

annulering van verschillende (internationale) wedstrijden.  

AV geeft aan dit verlies te kunnen dragen door aanwezige Reserve en overgedragen winsten 

uit vorige werkingsjaren.  

Er wordt Melding gemaakt van een discordantie mbt sponsorgelden in het werkingsjaar 2021. 

Toelichting wordt gebracht door DOCB bestuur mbt de 10% regel. 
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Een stemming onder de leden geeft: 

• De jaarrekening goedgekeurd wordt zoals die werd voorgebracht 

• Geen schrapping volgt van de 10% regel mbt Sponsorgelden 

 

Begroting 2022 / Budget 2022 
Bert De Bie licht de begroting voor 2020 toe. 

Kwijting bestuur / Décharge des administrateurs 
Alle aanwezige leden gaan  unaniem akkoord met de voorgelegde verslagen en kwijten het 

bestuur.  

Kalender 2022 / Calendrier 2022 …. Onder voorbehoud  

Verkiezing nieuwe bestuursleden / Elections nouveaux membres du comité 
 

Uittredende bestuursleden : Wim D’hondt, Bert De Bie 

Kandidaat bestuurders: Chris Baert – unaniem en voorgedragen als Penningmeester door RvB 

                                       Nicolas Stassen - unaniem 

Aanduiding financieel commissaris 2022 / Désignation du  commissaire 

aux comptes 2022 
Dhr. Klaas Boone stelt zich kandidaat om voor 2022 financieel commissaris te zijn.  DOCB heeft 

zijn kandidatuur ontvangen na de vergadering 

Rondvraag / Questions 
 

Ledenwerving : Intern binnen DOCB  te bespreken of het mogelijk is om met de klasse meer als 

een geheel te beschouwen, om zo het klasse gevoel te vergroten en de overstap  tussen 

recreatief circuit en wedstrijdenzeilen te vereenvoudigen. Promotie rond nationale 

trainingsdagen op te starten vertrekkend vanuit DOCB. 

Gesprek op starten met: 

• WWSV & FFYB rond promotie van de klasse. 

• Verschillende besturen 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Voorzitter (Ad Interim)     Secretaris (Ad Interim) 
Wim D’hondt       Johan Maris 


