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Verslag Algemene Vergadering HROV vzw
Datum
Locatie:

27 maart 2018, 20.30u
QC Stables, Sint-Niklaas

1. Verwelkoming en dagorde door de voorzitter
• Verwelkoming door de voorzitter, Glenn Maes
• Overlopen van de aanwezige clubs: 7 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd
• Overlopen van de dagorde
2. Aanduiding secretaris
• Ann Van Holderbeke wordt aangeduid als secretaris
3. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 2017
• Het verslag wordt overlopen en zonder opmerkingen goedgekeurd
4. Verslag van de activiteiten en werking 2017
• Uiteenzetting door de voorzitter
• Zie bijlage ‘jaarverslag 2017’
- Claire Heye wordt bedankt voor het opmaken van het jaarverslag. Zo wordt er jaar na jaar
verdergewerkt aan het archief en hebben we ondertussen een mooi palmares verzameld
• Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dit wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag van de activiteiten 2017
• Uiteenzetting door de voorzitter
• Zie bijlage interne jaarrekening 2017
• Belangrijkste punten:
- Het jaar wordt afgesloten met een negatief saldo van +/- 22.000 Euro, voornamelijk te
wijten aan een aanpassing van het prijzengeld.
- Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dit wordt goedgekeurd.
6. Verslag van de commissarissen
• 2 onafhankelijke controleurs hebben het boekjaar 2017 doorgelicht. Dit waren Gaby de Schuyter
en Walter van Echelpoel.
• Hun bevindingen worden voorgelezen. Hierin wordt beaamd dat er geen hiaten in de
boekhouding gevonden zijn en dat de manier van boekhouding correct is.
• De voorzitter bedankt de controleurs en de boekhouder voor het geleverde werk
7. Goedkeuring van de rekeningen en ontlasting van de commissaris en bestuurders voor het werkingsjaar
2017
• alle verslagen en rekeningen worden goedgekeurd door de stemgerechtigde leden en de
controleurs en bestuurders krijgen kwijting voor het werkingsjaar 2017.
8. (Her)verkiezing van nieuwe bestuurders
• Volgende personen zijn uittredend en herverkiesbaar: Louis De Cleene en Thomas Eyckmans
• Eén bestuurslid is ontslagnemend : Johan Rooms
• Er zijn geen nieuwe kandidaturen conform de statuten ingediend
• De algemene vergadering bevestigt unaniem de herverkiezing van Louis De Cleene en Thomas
Eyckmans en zo zal er het komend jaar met 9 bestuurders verdergewerkt worden.
9. Aanstelling van contoleurs voor het werkingsjaar 2018
• Walter van Echelpoel en Gaby De Schuyter worden aangesteld als controleurs voor het
werkingsjaar 2018.
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10. Bespreking werking 2018
• Uiteenzetting door de voorzitter op basis van de brochure “Programma 2018” die werd
voorgesteld.
11. Bespreking en goedkeuring begroting 2018
• Uiteenzetting door voorzitter
• Er is een gedetailleerd beleidsdocument opgemaakt en dat wordt uitgebreid voorgesteld. Op
basis van de geplande maatregelen moet HROV erin slagen om het jaar 2018 af te sluiten met
een batig saldo van +/- 16.000 euro.
• De begroting wordt goedgekeurd.
12. Varia en rondvraag
• Er zijn geen variapunten.
• De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering

