Verslag Bijzondere Algemene Vergadering
16 juni 2021
Aanwezigen :
De vergadering opent om 17.30 uur.
1.

Statuten, RIO en tuchtreglement

De statutenwijziging die wij vandaag voorleggen is een gevolg van de nieuwe
Wet op de Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019. Deze wet
verplicht alle VZW’s om ten laatste in 2023 hun statuten aan te passen.
Theoretisch hadden we hiervoor dus nog 2 jaar tijd maar er werd ook wettelijk
bepaald dat de statutenwijzigingen die zouden gepubliceerd worden vanaf 1
januari 2020, meteen de dwingende wettelijke aanpassingen zouden moeten
inhouden.
Zodus mocht G.V. haar vorige statutenwijziging van 11 maart 2020 niet
publiceren zonder de nieuwe bepalingen op te nemen.
Zoals u kon zien in de teksten die u op 20 mei werden overgemaakt samen met
de uitnodiging tot deze B.A.V., hebben we voor de duidelijkheid met 2 kleuren
gewerkt:
de ROZE teksten zijn de toevoegingen volgens de wettelijke voorschriften
de GELE teksten zijn een aantal detail-aanpassingen en correcties die wij
nodig hebben geacht om de tekst coherent te maken.
Het tuchtreglement werd aangepast naar de wettelijke vorm van het Decreet
voor Sport. Het betreft ook de wijziging van het ‘Vlaams Doping Tribunaal’ - waar
wij lid van zijn voor dopingcontrole - naar het “Vlaams Sport Tribunaal”
waaronder ook het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ valt.
Er dient voor een statutenwijziging te worden voldaan aan 2 strikte
voorwaarden:
- ten eerste: minstens 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd
zijn:
- ten tweede: minstens 2/3 van de aanwezigen of vertegenwoordigden moet
de wijziging goedkeuren:
Beslissing: 2/3e van de leden zijn vertegenwoordigd en de BAV keurt de
wijzigingen unaniem goed.
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2.

Benoeming erefuncties

Het bestuursorgaan stelt voor om Philippe Roberti de Winghe te benoemen tot
erevoorzitter.
Om deze titel te bekomen moeten deze persoonlijkheden, tenzij uitzonderlijke
omstandigheden, minimum gedurende 10 jaar eminente diensten geleverd
hebben aan Golf Vlaanderen of haar Commissies en geen actieve functie, lopende
of toekomstige, meer hebben bij Golf Vlaanderen.
Philippe Roberti de Winghe is stichtende voorzitter, voorzitter geweest gedurende
8 jaar en hij was daarna voorzitter sportcommissie en heeft de functie van
ondervoorzitter waargenomen.
Beslissing: de BAV keurt unaniem de benoeming goed.

3.

Slotwoord

De voorzitter dankt uitredend voorzitter Luc Feremans voor zijn voorzitterschap
van 2017 tot 2021.

GV Voorzitter, Dhr. Rombouts dankt alle aanwezigen. De Algemene Vergadering
wordt beëindigd om 17.50 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders Secretaris-Generaal
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