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VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VIV VAN 14/03/2017 
 
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Reinold Borré en start om 20h10 in de 
polyvalente zaal van het Sportverblijf, Zuiderlaan 14 - 9000 Gent. 
 
Overeenkomstig de oproepingsbrief werd de agenda afgehandeld. 
 

1. Opname en vermelding aanwezigheden en volmachten 
Aanwezig: 
Op een totaal van 15 stemgerechtigde personen zijn er 8 aanwezig waarvan 4 met een 
volmacht. De vergadering kan geldig doorgaan. 

 
2. Introductie en openingswoord van de voorzitter dhr. Reinold Borré 

2016 was voor de VIV en het personeel een druk jaar, enerzijds rond het opmaken van het 
beleidsplan en anderzijds om  de verworven ondersteuningen te behouden.  
In 2017 zal VTS hervormd worden, Marc Beaufays zal de trekker worden van het 
permanent overlegorgaan van de OSV’s.  
 
Kanalen als Facebook, de website en de pers dienen verder ingezet te worden om onze 
federaties verder kenbaar te maken. 
Als slot wil ik alle leden van de raad van bestuur en het personeel bedanken voor de fijne 
samenwerking en hopelijk kunnen wij samen nog mooie resultaten en wensen 
verwezenlijken. 
Bedank voor jullie aandacht, Reinold Borré, Voorzitter VIV 
 

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 15-03-2016 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen en het verslag wordt unaniem aanvaard. 
 

4. Mandaat bevestiging van Marc Clarysse (BV - 2019) en Jean Boumans (PFV - 2019) 
De voorgedragen bestuurders worden unaniem verkozen. De voorzitter wenst hen proficiat 
en verwelkomt hen in de groep. 
 

5. Verslag financiën 2016 
De staat van vermogen, uitgaven en ontvangsten wordt door de penningmeester 
overlopen. De AV heeft geen verdere vragen. 
 

6. Verslag financiën 2016 door de kascontroleurs 
Daar geen enkele kascontroleur aanwezig kan zijn, leest Corey het verslag van de 
financiën 2016 van de kascontroleurs voor. 
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7. Kwijting van de RvB boekjaar 2016 
Met handgeklap geeft de algemene vergadering kwijting aan de RvB voor het boekjaar 
2016.  

 
8. Aanstellen kascontroleurs 2017 

Vanuit de drie federaties wordt een kascontroleur naar voren geschoven. Bowling 
Vlaanderen zal haar naam voor de kascontrole 2017 nog doorgeven. 
 

9. Beleidsplan VIV 2017-2020 
Het beleidsplan werd in de mapjes aan elk bestuurslid en effectief lid meegegeven. 
Kort worden een aantal belangrijke punten toegelicht. Het beleidsplan kan op de website 
van het VIV geraadpleegd worden. 
 

10. Voorstelling en goedkeuring budget 2017 
De cijfers voor 2017 worden voorgelegd en met handgeklap wordt het budget 2017 door de 
algemene vergadering aanvaard. 

 
11. Slotwoord 

Het VIV zal de ondersteuning verder uitbouwen, zowel naar de federaties als naar hun 
clubs toe.  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en de voorzitter wenst dat alles 
sportief naar wens mag verlopen binnen de federaties en clubs. Behouden thuiskomst.  
 
De Algemene Statutaire Vergadering wordt afgesloten om 20u45. 

 
 
 

 


