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Verslag statutaire vergadering 18 februari 2017.
Aanwezige effectieve bestuursleden: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Franchet Andy, Geboes Bert,
Jacobs Ivo, Marnick Verbeirens, en Nick De Groote.
Afwezige effectieve bestuursleden: Librecht Geert (verontschuldigd).
Aanwezige effectieve leden: Van Cauwenbergh Dimitri, Van Cauwenbergh Danny, Hermans Willy, Van
Den Broeck Stefaan, Vandenbroucke Jean-Paul, Reniers Erwin, Michiels Rudy, Van Roy Victor, Cornelis
Frans, Vanden Houwe Rudy, Cools Robert, Polfliet Gustaaf, Corthouts Daniël, Smeets Martin, Deckmyn
Rudi, Degraeve Steven.
Afwezige effectieve leden: Van Langendonck Achille (volmacht Reniers), Van De Zegel Eric.
1. Opening van de voorzitter
De voorzitter, dhr Valentin Noten, opent de vergadering en verwelkomt de effectieve leden.
2. Aanvaarding nieuwe werkende leden.
Dhr Dutry Gabriël wordt vervangen door dhr Degraeve Steven.
Geheime stemming werd gehouden met het volgend resultaat:
Ja: 20 – Onthouding: 1 – Nee: 0
Bijgevolg is Steven Degraeve aanvaard als werkend lid en wordt hij toegelaten tot de statutaire
vergadering.
3. Herverkiezing leden raad van bestuur.
Ludo Hendrickx is volgens de statuten uittredend, maar stelt zich niet herkiesbaar.
Voorzitter Valentin dankt Ludo voor zijn jarenlange inzet en wenst hem veel succes voor de
toekomst.
Dhr Freddy Hendrickx is volgens de statuten uittredend en herkiesbaar. Hij stelt zich kandidaat.
Geheime stemming werd gehouden met het volgend resultaat:
Ja: 20 – Onthouding: 2 – Nee: 0
Bijgevolg is dhr Freddy Hendrickx herkozen voor 4 jaar.
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur.
Geboes Bert, Franchet Andy en Jacobs Ivo hebben zich kandidaat gesteld om toe te treden tot de raad
van bestuur.
Geheime stemming werd gehouden met het volgend resultaat:
Geboes Bert:
Ja: 21 – Onthouding: 0 – Nee: 1
Bijgevolg is Bert Geboes verkozen voor 4 jaar en wordt hij toegelaten tot de statutaire vergadering.
Franchet Andy:
Ja: 19 – Onthouding: 1 – Nee: 3
Bijgevolg is Andy Franchet verkozen voor 4 jaar en wordt hij toegelaten tot de statutaire vergadering.
Jacobs Ivo
Ja: 19 – Onthouding: 0 – Nee: 4
Bijgevolg is Ivo Jacobs verkozen voor 4 jaar en wordt hij toegelaten tot de statutaire vergadering.

5. Financieel verslag + kwijtschelding bestuurders
De boekhouding werd dit jaar gecontroleerd door extern boekhouder Johnny Bosman en door het
verbond Aalst.
De externe boekhouder stelt dat de boekhouding op zeer degelijke en duidelijke wijze gevoerd wordt.
Hij heeft geen onregelmatigheden vastgesteld en alle boekhoudverrichtingen zijn gestaafd door
bankuittreksels, facturen en/of andere documenten.
Controle boekhouding door verbond Aalst.
Er werden geen verschillen vastgesteld tussen de ingebrachte onkostenstaten van de bestuurders en de
uitbetaalde bedragen.
Wel stellen de controleurs vast dat er verschillende bestuurders meer dan 2000km vervoerskosten
ingebracht hebben. Er wordt aan de controleurs verduidelijkt dat de 2000km-grens enkel geldt
wanneer voor het forfaitair stelsel gekozen wordt, maar aangezien de bestuurders in 2016 allen hun
kosten bewezen hebben geldt die grens niet.
Tevens vragen de controleurs de terugbetaling van 750€ voor de huur van de caravan van Geert
Librecht tijdens het BK 2016 en waarvoor geen enkel bewijs terug gevonden is.
Zij stellen ook vast dat er transferts zijn tussen de BGB-rekening en de rekeningen van “de
verbonden” en de rekening van BNV. Afgesproken wordt om de rekening van de verbonden af te
sluiten en het saldo te transfereren naar de BGB-rekening en in de toekomst de BNV-rekening voor te
leggen bij de controle van de boekhouding.
Dhr Freddy Hendrickx stelt zijn begroting voor 2017 voor. Gezien de BGB-rekening een overschot
vertoont stelt de boekhouder voor het lidgeld voor het speelseizoen 2017-2018 éénmalig te verlagen
van 5€ naar 4€, wat aanvaard wordt. Op de begroting 2017 waren verder geen opmerkingen.
Tot slot wordt de bestuurders kwijtschelding verleend door de statutaire vergadering voor het
afgelopen boekjaar.
6. Herroepen van de toewijzing van het PK Antwerpen voor 5 jaar aan Babbelbox.
De verbonden GBML en KBWW vragen de herroeping van de beslissing van de RVB om het PK
Antwerpen voor 5 jaar toe te wijzen aan BC Babbelbox (2016-2020).
Voorzitter Valentin Noten geeft aan dat die toewijzing, door toenmalig verantwoordelijke Jean
Francois, zonder medeweten van de rest van de RVB is verleend. Ondertussen heeft de RVB
maatregelen getroffen om dergelijke voorvallen te voorkomen. In de toekomst zal iedere aanvraag
ook slechts voor 1 inrichting gelden en zal de toewijzing maximum 2 jaar op voorhand gebeuren.
Ondertussen heeft Patrick Daneels, die de aanvraag als toenmalig voorzitter van BC Zjenekes
ondertekend heeft, via mail laten weten dat hij de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke
ingang stop zet.
De effectieve leden van GBZA, Hermans Willy en Van Den Broeck Stefaan, voeren de verdediging
van BC Babbelbox en stellen dat Jean Francois, als toenmalige verantwoordelijke nationale
inrichtingen, wel degelijk beslissingsrecht had. Ze vragen zich ook af wat er moet gebeuren met de
gemaakte afspraken tussen BC Babbelbox en de zaalverhuurder voor 2018. GBZA stelt voor om 2018
nog te laten inrichten door BC Babbelbox en de edities 2019-2020 weer open te stellen.
Geheime stemming werd gehouden over de vraag of de beslissing van de RVB moet herroepen
worden met het volgend resultaat:
Ja: 15 – Onthouding: 7 – Nee: 2
Bijgevolg wordt de beslissing van de RVB teniet gedaan en is de inrichting van het PK Antwerpen
2018-2019-2020 weer open.
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