
Verslag Algemene Vergadering van het Baps vzw/Sbca asbl van 24 maart 2017.                                    
	 	 


1) Introductie door de Voorzitter Kay Hennekens: 

	 Zie Jaarboek 2016

De voorzitter vraagt aan de leden om zich voor te stellen om de opname van de vergadering ver-
staanbaar te maken. 


2)  Goedkeuring van het verlsag van de algemene en uitzonderlijke vergaderingen van 2016	
Zie Jaarboek 2016


3)  Rapport van de Secretaris Marc Somerhausen

	 Zie Jaarboek 2016


4)  Rapport van de Penningmeester Bart Beckers

	 Zie Jaarboek 2016


5) Goedkeuring van de rekeningen 2015 en 2016

	 De penningmeester legt uit dat de rekeningen die tijdens de vorige algemene vergadering 
niet werden goedgekeurd aangepast werden, onder andere door het toevoegen van het Belgisch 
Kampioenschap 2014 op de juiste plaats. 

	 Zie Jaarboek 2016


6) Kwijting aan de bestuursleden: unanieme stemming ja. Een lid stelt voor om het woord “Kwijt-
ing” te gebruiken in plaats van “ontlasting”.


7) Voorstelling en goedkeuring budget :

	 Het detail van het budget 2017 staat in de Jaarboek 2017. Na het debat om subsidies toe 
te staan aan onder andere de wedstrijden, werd het budget unaniem goedgekeurd. 

 AD BUDGET BART

8) Oproep tot de verkiezing van de controleurs van de jaarrekening :  na debat over de inhoud van 
deze taak stelt niemand zich voor. 


9) Verkiezing van de Twee administrateurs: 

- Bart Beckers – einde van het mandaat en herbenoeming mogelijk – mandaat van vier jaar is 

herverkozen met 22 stemmen voor, twee onthoudingen. 

-Philippe Laviolette – einde van het mandaat en herbenoeming mogelijk – mandaat van vier jaar is 
herverkozen met 25 stemmen voor, een onthouding.  


10)/ 14) Rapporten van de Studbook afdelingen : ze zijn allen opgenomen in ons  Jaarboek 2016.


15) Promotie: Het deel van de promotie aan de website gelinkt wordt door Jeremy uitgelegd.

Hij haalt ter herinnering het contract aan dat op 16 oktober 2015 werd ondertekend voor een 
bedrag van om en bij de 20 000 euro. Het weinig voordelig contract dat ons bindt aan de lever-
ancier heeft ons zeer voorzichtig gemaakt waardoor  wij moeten wachten op de oplevering om te 
zien of dit een verbetering is. 


	 De voorzitter Kay Hennekens sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun deel-
name. Hij herinnert eraan dat alle informatie over de werking van het stamboek opgenomen is in 
het Jaarboek. Het is 21u40.


