VERSLAG ALGEMENE VERGADERING FURALOPERS TERVUREN VZW
Datum :
11 februari 2011
Aanwezigen : zie lijst
Agenda :
Algemene vergadering
1. voorwoord van Marleen, met vermelding van de verdienstelijke - sportverdiensten;
2. schets verloop vergadering
3. activiteitenverslag van het afgelopen seizoen :
a. Salsavond
b. Furaloop
c. Alternatieve furaloop
d. Clubuitstap
e. 20 km Brussel
f. Furafestijn
g. Hashrun
h. Runbike
Nog een aantal activiteiten :
alternatief parcours
Rode Kruis
Gesubsidieerde lopen
- Leeuwerikenloop
- Ekiden
Doe aan sportbeurs
RMC
4. Financieel Verslag afgesloten boekjaar en begroting door penningmeester en rekening
nazichters.
Opdracht AV 2009
Citaat verslag AV 2009
De AV van Furalopers feitelijke vereniging heeft het bestuur gevraagd om de bestemming van de gelden bij
ontbinding van de club door het oprichten van de VZW, volledig en integraal over te maken aan de nieuwe
VZW. Deze overdracht wordt opgedragen aan Marleen en Harry, huidig gevolmachtigden van de huidige
rekeningen.
Einde citaat
Deze overdracht is correct uitgevoerd. De bankrekeningen zijn behouden, enkel de naam van de vereninging is
veranderd, en de volmachthouders zijn nu Wim, Marleen en Harry.
Een nieuwe rekening is geopend en de oude dexia rekening moet gestopt worden begin 2011.
De overdracht in detail.
Dit was de kastoestand zoals gerapporteerd op de AV in 2009
Beschrijving
zicht
Spaar
kas voorzitter
kas penningmeester

bedrag
1367,2
13587,14
53,2
20,2

Dit zijn de overdrachten met boeknummers van de boekhouding en op de rekeningen
uitgevoerd met de precieze bedragen lijn per lijn

boek nr
1
2
157
161

Beschrijving
Overdracht beginsaldo Zicht dexia ref rapport AV V
Overdracht beginsaldo spaar dexia ref rapport AV V
Overdracht beginsaldo kas penningmeester ref versl
Overdracht beginsaldo kas voorzitter ref AV V3

datum
bedrag
01/11/2009
1367,2
01/11/2009 13587,14
01/11/2009
53,2
01/11/2009
20,2

Daarenboven hadden de vrijwillige controleurs van de rekeningen Erwin en Alain aanbevolen om een
makkelijker te controleren boekhouding te voeren.
De boekhouding is gebeurd met de hulp van een boekhoudpakket met duidelijke
rapporteringsmogelijkheden met inbegrip van deze die noodzakelijk zijn.
Resultaat 2009 2010
Uitzonderlijk is het werkingsjaar 14 maanden,van nov 2009 tem december 2010.
Het resultaat van het boekjaar is een batig saldo
1/nov/09 14.954,34
31/dec/10 16.387,00
Saldo
1.432,66
Het resultaat ten opzichte van de begroting
Het positief saldo van 1432 Euro, is beter dan het voorziene begrote verlies van 1900 Euro.
De Begroting van vorig jaar had als objectief om de werking voort te zetten.
Aangezien start to run tweejaarlijks georgainseerd wordt hield d ebegroting rekening met minder opbrengsten
ivm start to run
Bovendien hield ze rekening met het eenmalige karakter van het boekjaar over 14 maanden: grotere kosten ivm
twee maal de prijzen voor het regelmatigheidscriterium
en minder kosten ivm kledij.
De begroting hield evenwel geen rekening met het feit dat door de 14 maanden we ook twee keer lidgelden
hebben ontvangen (in november en december 2009 voor 2010 en in november en december 2010 voor 2011).
In het hoofdstuk activiteiten hieronder zien we duidelijk dit eenmalig verschil van ongeveer 3200 Euro.
Dit is de hoofdverklaring voor ons goed resultaat.
Vanaf nu vallen boekjaar en kalenderjaar samen.
Voor 2011 van 1 januari 2011 tem 31 december 2011.

Resultaat per hoofdpost en begroting

Beschrijving
lidgelden
subsidie ed
start running
saldo activiteiten
huur douches ea
verzekering
saldo

2008
3.380
1.565
94
-3.958
-1.111
-1.069
-1.100

2009
3.231
865
1.212
-1.354
-1.380
-979
1.595

2010
6.433
499
0
-2.494
-1.614
-1.392
1.432

Verschil
20102009
3.202
-366
-1.212
-1.140
-234
-413
-163

Begroting
2011
3.200
500
500
-2.500
-1.800
-1.400
-1.500

De belangrijkste uitgaven van de club gaan naar de activiteiten waar de clubleden aan deelnemen ... sportieve
activiteiten regelmatigheidscriterium prijzen, Ekiden, clubuitstap
(die dit jaar eerder familiaal cultureel was zoals beslist door de AV), bijdrage Scott2run, harrier run .... en
feestelijkheden zoals kaas en wijn avond, de eenmalige Salsa avond, AV. De opbrengsten van de Furaloop zitten
hier ook in maar zijn kleiner dan de steun die de club verleent aan bovenstaande activiteiten.
Vervolgens hebben we uitgaven zoals de douches van de gemeente en de verzekeringen die ook ten goede
komen aan de lopers.
We merken op dat de verzekeringskosten structureel stijgen.
Bij de inkomsten zijn de ledenbijdrage (inclusief verzekering) uiterst belangrijk maar redelijk stabiel (afgezien
van het eenmalig effect)
Door het nieuwe subsidiereglement van de gemeente zijn de subsidies meer en meer afhankelijk van opgeleide
trainers en minder van het aantal leden. Gezien er geen geleide trainingen zijn bij ons verlaagt het bedrag van de
subsidies.
Dit jaar is er een 4de start running en we blijven hopen op een mooie deelname.
De AV van 2009 uitte de intentie om in 2010 minstens één activiteit te ondersteunen waar leden niet sporters
mee konden genieten van de ondersteuning van de club. De clubuitstap, het festijn, de salsa avond en de cijfers
duiden op een beleid in die richting.
Begroting
Bovenstaande tabel bevat de voorgestelde begroting in kolom 2011.
In essentie vragen we een begroting aan met een verlies van 1500 Euro, hetgeen minder is dan 10% is van de
reserves.
Deze begroting drukt een intentie uit om het beleid in dezelfde geest verder te zetten, dit kan mede dank zij de
inzet van vele onder u, zonder deze inzet zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn. Waarvoor onze hartelijke
dank.

Einde financieel verslag
Jan bevestigt geen opmerkingen te hebben
Stef is nog niet aanwezig, verontschuldigt zich, maar bevestigde eerder zijn goedkeuring
* Vraag aan AV om goedkeuring van de rekeningen en begroting en kwijting te geven :
stemming bij handopsteking : goedkeuring bij ruime meerderheid
2 vrijwilligers voor nazicht boekhouding 2011 : Genoveva en Hugo

* Kosten verzekering stijgen : voorstel van bestuur om prijs van het lidgeld enkel te verhogen
in functie van stijging kostprijs verzekering – hierop komen een aantal opmerkingen van de
leden waarbij er voor –en tegenargumenten worden gegeven.
vraag aan AV om lidgeld te verhogen in functie van de stijging van de kosten van
verzekering : stemming bij handopsteking
21 leden stemmen VOOR
27 leden stemmen TEGEN
voorstel is verworpen
BESLUIT . lidgeld wordt behouden zoals het is; hiertegen worden geen verdere bezwaren
meer geuit.
5. Woordje uitleg bij het huidig aantal leden van de FURALOPERS TERVUREN vzw door
Harry

Leden

109 mannen 101 vrouwen

Man

Tervuren

Vrouw

Buiten Tervu

132 uit Tervuren 78 van elders

© 2010 IBM Corporation

7.

Ontslag en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

Marleen stelt Pascale voor als kandidaat-bestuurslid.
* aan de AV wordt gevraagd haar te benoemen als bestuurslid : stemming bij handopsteking
: Pascale wordt unaniem aanvaard door de AV
In overeenstemming met artikel 11 van de statuten wordt zij bij gewone meerderheid
verkozen en benoemd voor de resterende termijn van de 4-jarige bestuursperiode.
8.

Varia : verbeterpunten : Els geeft samenvatting van verbeterpunten van vorig jaar
met verslag van de acties die hieromtrent werden genomen- post-its worden
uitgedeeld voor nieuwe verbeterpunten-ronde.

Ledenvergadering

1.

Marleen stelt activiteitenkalender 2011 voor :
Furaloop : 20 maart 2011
Startrunning : 6 april 2010
Alternatieve furaloop : 24 april ? nog verder te plannen
20 km Brussel : 29 mei 2011
Furafestijn : 12 november 2011
Hashrun : 18 december 2011
Runbike : datum nog te bepalen

2.

3.

Oproep helpende handen voor clubactiviteiten.
- feestcomité : clubuitstap
- sportcommissaris
- begeleiding start-to-run
- stockageruimte
verdienstelijke leden : Herman, Marc, Julien, Harry worden in de bloemetjes gezet

4. evaluatie boekje : Erwin brengt verslag uit van de resultaten van de enquête die werd
gehouden met betrekking tot het boekje;
5. Verbeterpunten en voorstellen aangebracht door de leden :
- clubuitstap : 5 leden vragen clubuitstap met wedstrijd en 6 leden zonder wedstrijd :
conclusie : leden hechten belang aan de jaarlijkse clubuitstap - wordt verder bekeken door
bestuur samen met helpende handen die zich mogelijks zullen aanbieden
- ekiden via club
- runbike en hash run opnieuw doen – eventueel echte run-bike-run
- verbroedering met buitenlandse loopclub;
- systeem van vaste selectie wedstrijden om leden aan te zetten meer wedstrijden te
lopen;
- voorstel quiz – salsa – activiteiten jonge leden;
- organisatie club : eventueel samenwerken met andere club mbt. Wedstrijden –
verzekering qua prijs competitief houden;
- ludieke voorstellen
- tevreden reacties
- melancholische noten : leden die het vroeger beter vonden
- de verbeterpunten zullen verder door bestuur besproken worden;
6. goed doel : Hedwig stelt Healing Horse voor :
* aan AV wordt gevraagd of zij akkoord gaan dat FURALOPERS TERVUREN vzw Healing
Horse steunt ten belope van 150 euro : stemming bij handopsteking – voorstel wordt met
ruime meerderheid van stemmen aanvaard.
7. voorstellen in verband met het RMC aangebracht door leden :
- om drempel lager te houden voor nieuwe leden of leden die uit kwetsure komen stelt Alain
voor om ook een vast parcours te voorzien van 5 km waarmee men kan deelnemen aan
RMC, nu zijn de te lopen parcours minimum 8 km
- Johny stelt voor om wandelaars eveneens 4 punten per training te geven ipv. 3 voor RMC.
* aan AV wordt gevraagd te stemmen omtrent beide voorstellen :
- voorstel parcours lopers 5 km :
36 stemmen voor
- voorstel wandelaars evenveel punten als lopers : 26 stemmen voor
19 stemmen tegen
8. Besluit : beide voorstellen worden aanvaard
9. Marleen geeft uitslag regelmatigheidscriterium en Pascal reikt de prijzen uit.

10. vergadering wordt afgesloten

opgesteld op 11 februari 2011
de voorzitter

de secretaris

Marleen Lemmens

Els De Breucker

