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Gehandicaptensportvereniging Toekomst vzw
Maatschappelijke zetel: Hees 9, 3920 Lommel
Aangesloten bij Parantee-Psylos vzw en Belgian Paralympic Committee (BPC)
Ondernemingsnummer: 0423.504.671
Bankrekeningnummer ING BE48 3350 4326 0127
E-mail: secretariaat@gsvt.be

Verslag algemene ledenvergadering 2019

Datum : 5 maart 2019
Locatie: O.C Sint Katharina N Cleynaertslaan Hasselt
Aanwezige effectieve leden: (10)
Raad van bestuur: Guido Roex, Denis Jaeken
Kernverantwoordelijken : Karen Thoonen, Hilaire Swerts, Frans Briers, Frederik Windey,
Yvo Beckers, Greet Bervoets, Rudi Jansen en Gerda Nelles
Verontschuldigde effectieve leden: (4)
Raad van bestuur: Stefan Vrancken
Verontschuldigde kernverantwoordelijken: Agnes Speetjens, Johan Bergs, Johan Fillee
Aanwezige toegetreden leden: Ghislain Hendrickx, Anouk Roekaerts
Verslag : Karen Thoonen
Ook aanwezig op de vergadering is Fiona Dreezen. Zij wil binnen GSVT een nieuwe kern
torbal opstarten. De club zal haar hierbij ondersteunen.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en verklaart de vergadering voor geopend. Hij dankt de
kernverantwoordelijken voor het snel doorsturen van de verslagen die nodig waren voor de
subsidies van G-sport Vlaanderen.
Er wordt even stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden en die lid waren
van GSVT. In 2018 overleed Wannes Martens. Hij was lid van de kern G-wielrennen en
overleed op 16 augustus 2018 tijdens een training.
2. Voorstelling bestuursleden ontslag en aanstelling nieuwe bestuursleden
In 2018 was er één wijziging binnen het bestuur van GSVT. Melanie Baptista-Picoto (RSD
Sensation) werd als kern- en financieel verantwoordelijke vervangen door Johan Bergs.
3. Financieel verslag 2018
De penningmeester geeft toelichting bij de werking van de financiële commissie.
Taken :
• Gevraagd en ongevraagd financieel advies geven aan de beheerraad, het dagelijks
bestuur en de kernen
• Het beheer van de clubfinanciën
• Opstellen en bewaken van de club- en kernbudgetten
Samenstelling :
Financieel verantwoordelijke van de club* en max. 1 afgevaardigde per kern
Hendrickx Ghislain – rolstoelbasketbal
Fillée Johan – omni Beverlo
Jansen Rudi – Rolling Stars
Beckers Yvo – paracycling
Thoonen Karen – omni Kiewit
Vrancken Stefan - rolstoelrugby

Speetjens Agnes - zwemmen
*Jaeken Denis – atletiek
Bervoets Greet – RSD Toekomst
Bergs Johan – RSD Sensation
Roekaerts Anouk – omni Lanaken**
Swerts Hilaire – Powerchairhockey

**Bij de start van het nieuwe sportseizoen werd Adrienne Ramaekers vervangen door
Anouk.
Vergaderfrequentie :
Minimaal 1 maal per 3 maanden: 10 januari, 03 april, 17 juli, 02 oktober 2018
Agenda 2018
• ING: wijziging mandataris rekening Lanaken ; bankkosten worden verrekend via
basketbal in plaats van via GSVT algemeen. De kosten worden gedragen door
GSVT algemeen
• Boekhouding in overeenstemming met voorgaande jaren.
• Belastingaangifte vzw vanaf 2015 verplicht via BizTAX: verricht augustus 2018
met de nodige vertraging.

•

•
•

Opvolgen budget in relatie tot begroting: controle van de rekeningafschriften is
een agendapunt op elke vergadering financiële commissie; begroting wordt
jaarlijks aangepast; GSVT vroeg en kreeg subsidie van Sport Vlaanderen voor
duurzame werking en voor de initiatie-sportdag van september 2018
Opvolgen inventaris en ledenbestand: aangepast op 31-12-2018
Huishoudelijk reglement opvolgen: geen wijzigingen
Artikel 9
De financieel verantwoordelijke:
o beheert de verenigingsfinancien.
o zorgt voor het jaarlijks innen van de lidgelden.
o is de eindverantwoordelijke voor de in- en uitgaande rekeningen
o legt een jaarverslag met inkomsten en uitgaven ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering.
o brengt telkens verslag uit aan de beheerraad.
o is verantwoordelijk voor de jaarlijkse belastingaangifte
Uitgaande rekeningen worden ondertekend door.
o de financieel verantwoordelijke van de beheerraad of de financieel
verantwoordelijke van de betrokken kern voor wat betreft rekeningen van
de kernwerking.
o de financieel verantwoordelijke van de beheerraad of een ander
bestuurslid,
o in casus de voorzitter, ondervoorzitter of secretaris voor wat betreft alle
andere betalingsverkeer.
Financiële werking:
Artikel 25
De financiën worden beheerd door een financiële commissie bestaande uit
maximum 1 lid van elke kern, onder voorzitterschap van de financieel
verantwoordelijke, die onafhankelijk van de kernen is.
Artikel 26
Jaarlijks wordt door de kernen in functie van hun behoefte een begroting
opgesteld. Op basis hiervan worden door de financiële commissie budgetten
voorgesteld die uiteindelijk door de beheerraad worden vastgesteld.
Artikel 27
G.S.V. Toekomst heeft 1 rekeningnummer met tussenrekeningen per kern.
Artikel 28
De clubrekening wordt beheerd door de financieel verantwoordelijke, samen met
een ander hiertoe gemachtigd lid van de beheerraad.
De kernrekening wordt beheerd door de financieel verantwoordelijke van de club,
samen met een financieel verantwoordelijke van de kern.
Artikel 29
Inkomsten verworven door een kern:
• inkomsten tot aan het budgetbedrag gaan integraal naar de kern.
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•
•

inkomsten boven het budgetbedrag doch lager dan tweemaal het
budgetbedrag worden 50/50 verdeeld tussen club en kern.
inkomsten hoger dan tweemaal het budgetbedrag gaan naar de clubkas.

Artikel 30
Inkomsten verworven door de club:
• inkomsten tot een bedrag van € 1.240,00 gaan naar de clubkas.
• inkomsten boven dit bedrag worden verdeeld onder de kernen a rato van
hun
• budget, tot het budgetbedrag bereikt is.
Artikel 31
Alle declaraties dienen te gebeuren via een declaratieformulier. Deze formulieren
dienen aan de financieel verantwoordelijke bezorgd te worden, die hiervan
melding maakt op de eerstvolgende vergadering van de financiële commissie
Financieel resultaat 2018
- Er werden vanuit de rekening GSVT algemeen een aantal doorstortingen naar de
kernen gedaan bv. lidgelden, winsten van de paasquiz
-

Er moest uiteraard ook lidgeld aan Parantee betaald worden.

-

De huur van de ruimte in Neerpelt bedraagt € 800,00 per jaar.

-

We kregen een aantal subsidies van G-sport Vlaanderen voor duurzame werking en
laagdrempelig initiatief.

-

Er werd een bedrag van de zichtrekening van GSVT algemeen overgezet naar de
groene rekening. Daardoor is het saldo op de zichtrekening positief.

-

Denis merkt op dat er een groot verschil is in de huurgelden die moeten worden
betaald voor de sporthallen. Sensation betaalt een hoog bedrag. Beringen betaalt een
heel laag bedrag.

-

Ook de onkosten voor de trainers variëren sterk per kern.

-

Ook in 2018 werden de bankkosten voor alle rekeningen van GSVT verrekend via de
rekening van de kern basketbal. Dit werd ondertussen in orde gebracht. GSVT
algemeen draagt deze kosten.

-

De kernen verkrijgen hun inkomsten via verschillende kanalen: eigen, organisaties,
kampen, tornooien, lesgelden, shows.

-

Ook wat betreft de speculaasverkoop is er een groot verschil in opbrengsten tussen de
kernen. PCH Diepenbeek blijft de onbetwistbare kampioen.

-

De kernen uit Hasselt, Lommel en Genk krijgen gemeentelijke subsidies.

-

Vanuit G-sport Vlaanderen kregen we een subsidie voor duurzame werking van €
4000,00. Denis merkt op dat de subsidieregels van G-sport Vlaanderen niet erg
logisch lijken. Sommige kleinere organisaties krijgen een groot bedrag andere
organisaties met meer leden krijgen een kleiner bedrag.
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-

Denis vraagt dat de kernen aan het einde van het kalenderjaar een begroting voor het
komende jaar bezorgen die in evenwicht is. Dit wil zeggen dat de inkomsten gelijk
moeten zijn aan de uitgaven.

-

De begroting van GSVT algemeen is in evenwicht.

Ledenoverzicht op 31/12/2018 (leden die al betaald hadden)
Rolstoelbasketbal
Jongeren Beringen
Jongeren Kiewit
Jongeren Neerharen
PCH Diepenbeek
Rolstoelrugby
Totaal

6
5
9
12
7
9

Trainers
20
Kernverantwoordelijke
12
Hoofdbestuur
3
Financiële Commissie
11
Atletiek geen aparte rekening

Wielrennen
Rolling Stars
RSD Toekomst
RSD Sensation
Zwemmen
Atletiek

4
10
1
22
1
1
87

Sommige trainers zijn ook
kernverantwoordelijke
Sommige kernverantwoordelijken zijn
ook financieel verantwoordelijke

Op basis van deze goedgekeurde gegevens zullen de kernen € 5,00 per lid betaald krijgen.
4. Werkjaar 2018
Het voorbije jaar heeft GSVT onder andere meegewerkt aan de organisatie van:
-

De 2de GSVT-paasquiz. Dit was een groot succes.
BK Rolstoeldansen
Omnisportdag Dommelhof Neerpelt
Wielerwedstrijd te Overpelt
Wielerwedstrijd te Meeuwen

5. Sportief verslag 2018 (kernen)
De aanwezige kernverantwoordelijken geven een kort overzicht van hun activiteiten van het
voorbije jaar en koppelen hieraan hun planning voor 2019.
-

Atletiek: Sybrun had een goed winter- en zomerseizoen. Hij kampte wel met
medische problemen. Nu behoort hij tot de middenmoot van de Belgische lopers. Hij
volgt de trainingen bij AVT in Houthalen onder begeleiding van Jos Maes.

-

Boccia Diepenbeek: Er spelen nog 3 mensen mee in de scholencompetitie. Pieter
Cilissen is gestopt. Freya Mertens zou volgens Denis een mogelijk nieuw lid kunnen
zijn voor deze kern.

-

Powerchairhockey Diepenbeek: De ploeg uit Antwerpen floreert. Onze kern staat
1ste in de Nederlandse 2de klasse en 3de in de Belgische competitie. Maarten Claes
denkt aan stoppen. Op 16 maart is er een competitiedag in sporthal het Demerstrand te
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Diepenbeek. Qua materiaal beschikken zij momenteel over 8 goede elektrische
rolstoelen.
-

RSD Sensation: Zij hebben in 2017 hun show gehad in C-mine in Genk. Zij hebben 4
wedstrijdkoppels. Christa, de zus van Lucienne Swinnen, geeft les.

-

Rolling Stars: zij hebben in 2018 veel workshops gegeven onder andere in moderne
dans en hebben het over een andere boeg gegooid. Het BK in Lommel was goed
geweest. In 2019 zullen ze dit terug organiseren. Er werden veel wedstrijden gedanst
op alle niveaus. Er kwamen ook 3 nieuwe leden bij. Vorig jaar deden de Rolling Stars
ook een show. Zij zijn gevraagd om in 2019 de show opnieuw te doen ditmaal in
Sterrenbeek.

-

RSD Toekomst: Ze hebben vooral getraind voor het EK. Sofie was vice Europees
Kampioen in de convention en 3de in freestyle. Ze kreeg ook een Belgian Paralympic
Award. Marcel en Linda hebben ook de finale gedanst op het EK. Nu trainen ze
vooral voor het WK. Er werd ook een project ingediend om danskampen te
organiseren. Dit is 2 keer doorgegaan in Bratislava en ze willen proberen om het naar
hier te halen.

-

Rolstoelrugby: Ze zitten wat in een dipje. 3 spelers trainen wat op een lager pitje.
Een paar spelers zijn gevraagd om in Frankrijk te spelen. We hebben niet de juiste
spelers. Een aantal spelers kunnen wel doorgroeien. Ze hebben nog maar 1 ploeg en
het is werken om niet als laatste te eindigen.

-

Rolstoelbasket: De kern bestaat momenteel uit 6 spelers Ze kunnen niet trainen op
tactiek. Ze hebben een aantal recreatieve tornooien gespeeld.

-

Omni Kiewit: Ze trainen nog steeds op zaterdag van 9u30 tot 11u. Ze doen niet aan
competitie vooral om kennis te maken met verschillende sporten en voor het plezier.
Er zijn wel 2 nieuwe leden bijgekomen. De trainingen leiden met 2 is niet altijd
gemakkelijk. Er wordt met het idee gespeeld om truien te laten ontwerpen zodat de
groep zich kan identificeren.

-

G-voetbal Lanaken: Zij zijn recent verhuisd naar de sporthal van Sparvoc in
Lanaken. Het ledenaantal schommelt rond de 10 leden. Ze hebben deelgenomen aan
verschillende competities. Er was ook een uitstap naar Blankenberge.

-

Omnisport Lanaken: Deze kern zit wat in een dipje. Ze hebben ook de initiatie in
Neerpelt verzorgd. Ze proberen wat promotie te maken, maar dit heeft tot nu toe nog
niks opgeleverd.

-

Paracycling: Er waren wedstrijden in Overpelt en Meeuwen. Bij beide wedstrijden
was er een goede opkomst. Er komt in 2019 een nieuwe wedstrijd in Overpelt. De
wedstrijd in Meeuwen is nog onzeker. Parantee wil niet meewerken. Op 1 april wordt
er terug getraind op het circuit van Zolder. De kern kreeg ook kledij van Nike via Bart
Paulissen.
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-

G-paardrijden: De zoon van Antoine Loos wil niet op hoger niveau aan competities
deelnemen. Dus de opstart van de kern gaat niet door. Bij Kris Haesen ging het goed ,
maar hij stagneerde en boekte nog weinig vooruitgang.

-

Zwemmen: Sam is terug thuis uit Oostende. In juni vindt er terug een barbecue plaats
ten voordele van de kern. Ze willen nieuwe leden aantrekken via Sabrina Bellavia. In
Lommel zouden er een aantal mogelijke nieuwe leden zijn.

6. Planning werkjaar 2019
- GSVT plant de oprichting van een nieuwe kern torbal samen met Fiona Dreezen van
Monsheide.
-

Verplaatsing maatschappelijke zetel: Stefan gaf aan dat de maatschappelijke zetel best
verplaatst wordt naar een plaats waar hij voor lange tijd kan blijven staan aangezien
het ook een hele administratieve rompslomp is om de zetel te verplaatsen.

-

Nieuw lokaal: mogelijk komen er nieuwe lokalen aan Festarent in Hasselt. Best eens
contact opnemen met Joris Lambrechts van de sportdienst. Om te horen of hier een
mogelijkheid is. Denis nam al verschillende keren contact op met Joris, maar er kwam
geen reactie.

-

Subsidies: Eventueel kunnen we een subsidie aanvragen voor een startend werking
voor de torbalkern. De subsidieaanvraag voor duurzame werking is ingediend.

-

Omnisportdag Dommelhof: We willen ons aansluiten bij de samenwerking tussen een
aantal Noord-Limburgse gemeentes. We kunnen eventueel daar initiaties geven en
dan een aparte subsidie aanvragen voor een baskettornooi in Hasselt. De
subsidieaanvraag voor evenementen van september tot december 2019 moet voor 30
maart binnen zijn bij G-sport Vlaanderen. Frans vertelt dat de stad Hasselt ook
subsidies geeft voor materiaal. De Hasseltse kernen informeren hier best eens naar.

-

3de GSVT-paasquiz: 6 april 2019 in de Geer in Hechtel–Eksel om 20u. De quiz zit
halfvol. Mensen die willen komen helpen zijn nog steeds welkom

7. Kampioenenhuldiging en train(st)ers
Zowel binnen de kern RSD Toekomst, als binnen de kern Rolling Stars werden een aantal
titels behaald. De kampioenen worden gehuldigd tijdens de pauze van de paasquiz.
8. Wisselbeker Jef Meyssen
Binnen het bestuur werd gestemd over de genomineerden voor de trofee Jef Meyssen en uit
eindelijk werd beslist om de trofee toe te kennen aan Ben Liebens en Maarten Claes. Zij
maakten deel uit van het nationaal team E-hockey tijdens het voorbije EK in Italië. Ook zij
worden gehuldigd tijdens de paasquiz.
9. Trofee Mariette Leurs
Binnen het bestuur werd gestemd over de genomineerden voor de wisselbeker Mariette
Leurs. Er werd beslist om de trofee toe te kennen aan Adrienne Ramaekers. Zij was
financieel van de kern Neerharen (Lanaken) en stond altijd klaar voor de kern bv om te
helpen tijdens eetdagen. Zij is de moeder van ons lid Bjorn Tielens.
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10. Varia
- Het productiehuis van het tv-programma ‘Team Scheire’ is op zoek naar mensen met
een beperking die de hulp van het team zouden kunnen gebruiken. Denis kent zo nog
wel een aantal mensen. Hij merkt wel op dat een aantal ‘uitvindingen’ uit het
programma al bestaan. Soms zelfs in een veel betere versie.
-

De kern basketbal en nog andere kernen moeten op zoek naar nieuwe leden. Frans
merkt op dat we mogelijke leden bijna individueel moeten benaderen. Het is ook de
taak van Parantee om mensen aan het sporten te krijgen. Best ook mogelijke leden
benaderen via de sociale media.

-

Belevingsdagen in Lanaken: Frans en Gerda nemen dit verder op.

De voorzitter sluit de vergadering.
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