
 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene ledenvergadering d.d.  22 februari 2020 

Ref. SP/2020/AV.feb.22 
AGENDA 
 

1. Ontvangst leden, aanwezigheden , stembriefjes  
 

2. nieuwe werkende leden 
 

3. Welkomstwoord  
  

4. Goedkeuring ontslag Didier Callens 
 
5. Stemming hernieuwen mandaat Steven Poelman en Ronny De Bruycker 

 
6. Financieel: goedkeuring jaarrekening 2019, goedkeuring begroting 2020 

 
7. Resultaat stemming mandaten 

 
8. Innerlijk reglement: 

o Aanpassing reserve speler 
o Stemming door vergadering : volgend seizoen nog éénmaal depanneren in hogere ploeg 

  
9. Verslag Overlegmoment met de verbonden Xavier 

 
10. Algemene vergadering BGB 

 
11. Happening 

 
12. Kampioenschappen 

 
13. Reglementen aanpassingen 

 
14. Clubovereenkomsten 

 
15. Bijkomende punten: 
 

a. Administratiekosten (Freddy Cooreman) 
b. Verbondskampioenschappen GEOZ / Deelnemingsvoorwaarden (Freddy Cooreman) 
c. Verplichting eerste wedstrijd ploegen van zelfde club tegen elkaar (Jelle Van Parijs) 
d. Bekersysteem (Jelle Van Parijs) 
e. Vertrouwensstemming Jean‐Paul Van Den Broucke (aanvraag van meer dan 1/20ste van de werkende 

leden, verplicht op te nemen op de agenda) 

  

  



 

 

 

 

 

 
1. Alle werkende leden tekenen af op de aanwezigheidslijst. Volgende werkende leden waren vertegenwoordigd: 

‐ Herman Vriendt (De Retro) 

‐ Jelle Van Parijs (Den Tell) 

‐ Freddy Cooreman (Den Tell) 

‐ Luc Van De Steene (Harmonie‐Fina) 

‐ Marcel Verschueren (Paradijs) 

‐ Patrick De Rycke (Paradijs) 

‐ Joan De Witte (Leiedonck) 

‐ Christophe Delbeque (Leiedonck) 

‐ Johan Pieters (Les Deux Clefs) 

‐ Daniel Van De Sompele (Megagolf) 

‐ Frank Veire (Poldervrienden) 

‐ Wim Truyen (Poldervrienden) 

‐ Werner Meulenijzer (Primus) 

‐ Kevin Schatteman (Sniper) 

‐ Lesley Schatteman (Sniper) 

‐ Patrick Recollecte (Sportvrienden) 

‐ Luc Van Der Zalm (Sportvrienden) 

‐ Paul Heyrick (Sportwereld) 

‐ Ivan Hoste (Sportwereld) 

‐ Pascal Van Caeneghem (Tap Team) 

‐ Jackie Sierens (Willem Tell) 

‐ Eddy De Cock (’t Zand) 

‐ Petrus De Bock (’t Zand) 

‐ Jonathan Gistelinck (Twipo) 

‐ Andy Verthe (‘t Dorp Ursel) 

‐ Davy Dobbelaere (Tonnevrienden M) 

‐ Nick De Smedt (Bijlken) 

‐ Philippe Desmedt (Boer Janssens) 

‐ Tony Coen (C&D) 

‐ Michel De Smet (C&D) 

‐ Gilbert Auman (De Fonteyn) 

‐ Luc Dauwens (De Kastelein) 

‐ Eddy Werrebrouck (De Kastelein) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
‐ André Van Houtte (Leiezonen‐Tonne) 

‐ Christian Colpaert (Leiezonen‐Tonne) 

‐ Peter Bradt (De Patrijzen – Bestuur, stemt enkel als bestuur) 

‐ Xavier Barbier (De Patrijzen – Bestuur, stemt enkel als bestuur) 

‐ Dirk Vandevoorde (De Statie) 

‐ Patrice Christis (De Tonnevrienden) 

‐ Sonja Boxtaele (E‐Team) 

‐ André Meuris (Excellentie) 

‐ Dirk Goeman (De Routier) 

‐ Librecht Daniel (De Routier) 

‐ Hugo De Donder (Parking) 

‐ Tommy De Graeve (Dynasty) 

‐ Leon Eechout (Dynasty) 

‐ Bart Lefebure (Maritime) 

‐ Patrick Bauwens (Reddy) 

‐ Mario Van De Vijver (Reddy) 

‐ Martin Van Der Schueren (Jockey Boys) 

‐ Steven Poelman (Bestuur) 

‐ Ronny De Bruycker (Bestuur) 

‐ Jean‐Paul Van Den Broucke (Bestuur) 

Volgende volmachten werden gegeven: 

‐ Van De Voorde Sabine (De Retro) ‐> Herman Vriendt (De Retro) 

‐ De Blieck Nicolas (De Wan) ‐> Herman Vriendt (De Retro) 

‐ Dobbelaere Patrick ‐> Daniel Van De Sompele (Megagolf) 

‐ Dirk Mertens (Primus) ‐> Werner Meulenijzer (Primus) 

‐ Eric Govers (Tap Team) ‐> Pascal Van Caeneghem (Tap Team) 

‐ Hans Adams (Willem Tell) ‐> Jackie Sierens (Willem Tell) 

‐ Eric Lammens (Boer Janssens) ‐> Philippe Desmedt (Boer Janssens) 

‐ Marnix Van De Walle (De Fonteyn) ‐> Gilbert Auman (De Fonteyn) 

‐ Christian Rousseaux (Excellentie) ‐> André Meuris (Excellentie) 

‐ Monique De Bel (The Bridge) ‐> Hugo De Donder (Parking) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Volgende clubs waren niet aanwezig: 

‐ Molenhof (boete) 

‐ De Ruen Meulen (boete) 

 

2. Volgende nieuwe werkende leden werden voorgesteld en aanvaard door de algemene vergadering: 

‐ Wim Truyen (Poldervrienden) 

‐ Dirk Goeman (Routier) 

 

3. De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en een minuut stilte voor de overleden leden. 

 

4. Steven licht het ontslag van Didier Callens als lid van de RvB toe. Daar Didier zijn mandaat verloopt op het einde 

van de vergadering wordt er beslist om zijn ontslag te vernietigen en gewoon zijn mandaat te laten verlopen 

zonder zich terug herkiesbaar te stellen. Als gevolg worden de statuten aangepast en wordt ook de 

maatschappelijke zetel aangepast. Deze zal nu liggen op Heidestraat 8, 9050 Gentbrugge. 

 

5. Het mandaat van Steven en Ronny verloopt en dient vernieuw te worden. Beide bestuursleden stellen zich terug 

verkiesbaar. De geheime stemming verloopt via stembriefje en wordt geteld in het bijzijn van 2 werkende leden. 

   



 

 

 

 

 

 
6. Steven geeft een kort overzicht van de financiële toestand van de vzw, die nog steeds zeer gunstig is. Hierbij 

wordt ook de jaarrekening van 2019 toegelicht ter goedkeuring van de algemene vergadering. Het jaar wordt 

terug positief afgesloten. De boekhouding werd eveneens gecontroleerd door Luc Van De Steene (werkend lid 

Harmonie‐Fina) en bewijskrachtig genoeg bevonden. Hij geeft dit schriftelijk meer (zie bijlage), samen met 

enkele fiscaal technische opmerkingen. Steven bevestigd dat deze opmerkingen correct zijn en zal deze samen 

met Luc oplossen zodat er een stevige basis is om de komende boekjaren verder te voeren. 

 

Eveneens wordt de begroting voor 2020 toegelicht met een vooropgestelde winst van 200euro.  

 

Een opmerking/vraag werd gesteld door Freddy Cooreman mbt de vrijwilligersvergoeding die de bestuursleden 

ontvangen begin van het jaar. Hij vraagt waar dit op gebaseerd is en stelt dat dit wettelijk niet correct zou zijn. 

 

Steven weerlegt dat het systeem die nu in voege is wettelijk volledig in orde is. De vrijwilligerscontracten zijn 

beschikbaar op de website en omschrijven waarvoor de vergoeding wordt uitbetaald. In hoofdzaak is dit voor 

activiteiten van het bestuur die los staan van hun mandaat. Dit gaat over de GEOZ kampioenschappen, controle 

van lokalen (drank vergoeding), website onderhoud en ontwikkeling, happening voorbereiding, enz… Zaken die 

niet als eigen worden beschouwd aan de taken van een bestuurslid. 

Steven benadrukt ook dat dit in het verleden niet correct verliep! Er werd gewerkt met bezoldigingen van 

bestuursleden (lonen) voor de kampioenschappen, dit was alles behalve wettelijk! 

 

Hierna werd de goedkeuring gevraagd aan de algemene vergadering voor de jaarrekening en de begroting. Er 

was geen bezwaar en zodoende werden beide goedgekeurd. Steven bedankt de AV. 

 

7. De resultaten van de herkiezing van Steven en Ronny worden bekend gemaakt en zijn als volgt: 

‐ Ronny De Bruycker: 62 JA / 1 NEEN 

‐ Steven Poelman: 62 JA / 1 NEEN 

Als gevolg worden beide bestuursleden herkozen voor een termijn van 4 jaar. Zowel Ronny als Steven bedanken 

de werkende leden voor het vertrouwen. 

   



 

 

 

 

 

 
8. Xavier licht het punt toe over het inschakelen van een reserve speler. In het reglement staat momenteel dat dit 

niet kan wanneer de oorspronkelijke speler 1 uur voor de wedstrijd aanwezig is. Echter is er of kan er discussie 

zijn over de wedstrijd. Gaat dit over de speler zijn wedstrijd of gaat dit over de volledige wedstrijdavond? 

Als gevolg hiervan zal er vanaf volgend seizoen een aanpassing zijn in het reglement dat aangeeft dat de speler 

enkel kan vervangen worden indien deze niet aanwezig is tijdens de volledige wedstrijdavond. Of indien de 

speler door overmacht dient te vertrekken, dit in samenspraak en akkoord van beide kapiteins. 

 

Als tweede werd er een vraag op tafel gelegd met betrekking tot het inschakelen van spelers uit een lagere 

ploeg in een hogere ploeg. Op de vorige AV werd er geopperd dat dit een vorm van competitie vervalsing is. Als 

antwoord stelt Xavier voor om dit aan te passen naar 1x invallen per speler in een hogere reeks. Het voorstel 

wordt voorgelegd en via handopsteking wordt er gepolst naar de mening van de AV. 

 

De stemming draait uit op 24 stemmen voor, 18 stemmen tegen. 

 

Er wordt tevens nog voorgesteld door de AV om eventueel een gulden middenweg te bekijken en te 

verminderen naar 2 keer per speler invallen. 

 

Het bestuur neemt de mening van de AV mee om een concrete wijziging uit te schrijven en zal deze 

communiceren naar de werkende leden. 

 

9. Xavier licht het verslag van het overlegmoment met de verbonden toe. Het verslag is terug te vinden in bijlage.  

De mening wordt gevraagd over een voorstel van BGB om een verplicht minimum aantal wedstrijden op te 

leggen aan alle verbonden (bv 6) om deel te nemen aan de federale kampioenschappen. 

 

Steven geeft als opmerking dat federale kampioenschappen de bevoegdheid zijn van de verbonden en niet van 

BGB. Ook het voorstel zelf brengt geen aarde aan de dijk. Hij oppert een voorstel om spelers enkel te laten 

deelnemen aan de kampioenschappen van het verbond waar de speler het meest gespeeld heeft. Indien dit 

aantal gelijk is in beide verbonden, kan hij deelnemen in beide verbonden. De AV vindt dit een mooi voorstel en 

Xavier zal dit tijdens het volgende overlegmoment voorleggen aan BGB en de verbonden.  

 

10. Op moment van schrijven is het verslag van BGB nog niet gepubliceerd. Het financieel verslag van BGB wordt 

toegelicht op de AV. 

   



 

 

 

 

 

 
11. Peter licht nog eens alle info toe van de happening. Deze gaat nog steeds door op 6 juni in de Brielpoort 

ingericht door BC Tonnevrienden. Binnenkort zal alle info verschijnen op de website alsook het 

inschrijvingsformulier en de prijzen. 

 

Door de gunstige financiële toestand van de kas geeft Peter ook mee dat er elk uur 2 beenhespen onder de 

aanwezigen zullen verloot worden en dit voor 5 uur lang (in totaal 10 stuks). 

 

12. Het GEOZ kampioenschap begint stillaan vol te lopen. Op moment van de AV waren er 321 inschrijvingen. Peter 

licht de kledingscode toe voor de halve finale en finale van de beker. Ploegen die hier deelnemen dienen 

allemaal hetzelfde te dragen. Maw of allemaal in clubhemd of polo, of allemaal met wit hemd. Wel telkens met 

zwarte broek en zwarte schoenen. 

 

Ook voor de andere finales van de GEOZ kampioenschappen wordt enkel wit hemd, clubhemd of polo, zwarte 

broek en zwarte schoenen verwacht. Niet in orde, is niet deelnemen. 

 

13. BGB heeft een kleine aanpassing doorgevoerd aan het reglement mbt tot meten van ballen. Wanneer de laser 

op beide kanten van de bal schijnt, ligt de bal op de lijn. Ook al schijnt het ene punt iets hoger dan het andere. 

Zelfde geldt bij het meten met het blokje: lijn zichtbaar in het meetgaatje is op de lijn. Deze regel gaat in vanaf 

het Belgisch Kampioenschap. 

 

14. Steven licht de clubovereenkomsten toe en worden uitgedeeld aan het einde van de vergadering. 

   



 

 

 

 

 

 
15. Bijkomende punten: 

 

a. Freddy vraagt waar de 5 euro administratiekost nog voor nodig is aangezien er geen groene kaart meer 

is en er niets meer dient opgestuurd te worden. Steven bevestigd dat er geen kosten door BGB zijn 

aangerekend voor de digitale inschrijving. Zoals toegelicht op een van de vorige AV’s diende we hier 

zekerheid over te hebben alvorens we verdere actie konden ondernemen. Nu we die zekerheid hebben 

,zal GEOZ de administratiekost volledig laten vallen. 

b. Freddy stelt vast dat de deelnemingsvoorwaarde van GEOZ afwijken voor de beloften van de 

voorwaarden van BGB. Steven antwoordt dat deze van GEOZ dezelfde zijn als die van vorig jaar en hier 

geen wijziging aan doorgevoerd is. Peter bevestigt dat we deze zullen aanpassen is deze idd afwijken 

van de regels van BGB. 

Na controle blijkt dat er geen afwijking is op de deelnemingsvoorwaarde. Alleen schrijft BGB dat spelers 

mogen deelnemen tot en met het jaar dat ze 23 worden. GEOZ schrijft dat ze niet meer mogen 

deelnemen in het jaar dat ze 24 worden. Beide voorwaarden zijn identiek hetzelfde. 

 

c. Jelle vraagt of het mogelijk is om de regel “ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks dienen de eerste 

wedstrijd van het seizoen tegen elkaar spelen” aan te passen. Dit zorgt soms voor vele problemen bij 

grotere clubs.  

Er wordt vastgesteld door het bestuur dat er een draagvlak is bij de AV om hier een aanpassing te doen. 

Een concreet voorstel zal uitgewerkt worden (bv spelen binnen de eerste 5 speeldagen) door de RvB. 

 

d. Jelle stelt het bekersysteem in vraag mbt wanneer speler 5 en 6 niet meer afkomen (doordat de 

beslissing reeds gevallen is) de avond vrij vroeg gedaan is en de laatste spelers aanwezig zijn voor niets. 

Steven en Xavier lichten toe dat het reglement stelt dat er niet dient verder gespeeld te worden 

wanneer de beslissing is gevallen. Dit is vrij te kiezen door de spelers. 

Er wordt wel gepolst naar de mening van de AV mbt het bekersysteem. De meerderheid blijft het 

systeem een positieve wending vinden. De opmerkingen zullen wel meegenomen worden in de 

eindevaluatie. 

   



 

 

 

 

 

 
e. Er werd via mail door meer dan 1/20ste van de werkende leden een vertrouwensstemming aangevraagd 

voor Jean‐Paul Van Den Broucke. Statutair zijn we verplicht dit op te nemen in de agenda. 

 

Er wordt aangegeven door een werkend lid dat er een aftekenlijst dient te zijn waar de werkende leden 

op afgetekend hebben die de aanvraag ingediend hebben. Deze is niet opgemaakt. De geldigheid van de 

stemming wordt dan ook in twijfel gesteld. 

 

Steven vraagt de AV of zij akkoord zijn om alsnog de stemming te laten doorgaan en deze als geldig te 

zien. Zoniet wordt het punt geschrapt. 

 

De AV stemt in met het laten doorgaan van de stemming, mede omdat Jean‐Paul zelf vragende partij is 

om deze te laten doorgaan. 

 

De stemming vindt plaats via stembrief en de telling wordt uitgevoerd door 2 werkende leden. 

 

De uitslag is als volgt:  

o Jean‐Paul Van De Broucke: 50 behouden vertrouwen / 12 zijn vertrouwen verloren / 1 onbeslist 

Als gevolg blijft het mandaat van Jean‐Paul lopen en behoudt de AV het vertrouwen in hem als lid van 

de RvB. 

Steven roept op aan alle leden om dit verhaal nu definitief af te sluiten en het besluit van de AV te 

respecteren. 

   

Peter vraagt aan alle werkende leden om de info de verteld is op de AV door te spelen naar al hun 

spelers. Dit om misverstanden te voorkomen op de kampioenschappen 

 

   



 

 

 

 

 

 
Aansluitend op de AV werd de bekertrekking uitgevoerd in het bijzijn van de werkende leden: 

Ere 

Sportwereld A – Excellentie A 

The Bridge – Den Tell A 

Eerste 

Winnaar Sniper A vs Reddy – Parking 

Kastelein B ‐ Megagolf 

Tweede 

Den Tell C – Kastelein D 

Patrijzen C ‐ Poldervrienden 

Derde 

De Statie B – Den Tell E 

’t Zand ‐ Sportvrienden 

Vierde 

  De Ruen Meulen – De Wan C 

  Routier B – De Jockey Boys 

 

  Secretaris                   Voorzitter 

  Steven Poelman                J‐P Van Den Broucke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:     verslag van verbondsoverleg,  

verslag Luc Van De Steene – Controle 

boekhouding. 



 

 

 

 

 

 

Verslag	overlegmoment	11	januari	2020. 

1) Openingswoord van de voorzitter. 
Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom. 

 

2) Nieuw competitieformat. 
De nieuwe competitieformat die in augustus vorig jaar werd voorgesteld, werd door 
de verbonden niet weerhouden 

 

3) Elo. 
De manier van werken met de Elo werd aan de verbonden toegelicht; er zal niet 
gewerkt worden met een formule, maar met een tabel waaruit de te behalen punten 
zullen kunnen afgeleid worden. De Elo zal ook zichtbaar zijn op het elektronisch 
wedstrijdblad. De Elo werd algemeen positief onthaald door de verbonden. Op vraag 
van de verbonden zal de LW van spelers met een NA en ND na 5 wedstrijden 
berekend worden ipv na 10 wedstrijden. 

 

4) Gebruik van de lasermeter. 
De lasers van de nieuwe lasermeters zijn exact op 61,5mm afgesteld. Dat wil zeggen 
dat, indien beide lasers op de bal schijnen, de bal op de lijn ligt, zelfs als de ene laser 
hoger op de bal schijnt dan de andere en zelfs als een deel van een van de lasers op 
het laken schijnt. Deze regel in onmiddellijk van toepassing. 
Die lijn wordt ook doorgetrokken voor de multifunctionele meter (het blokje); indien 
de lijn zichtbaar is in het gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. Deze 
regel gaat in vanaf het BK 2020. 

   



 

 

 

 

 

 

5) Verbondskampioenschappen en nationale inrichtingen. 
Voorgesteld wordt om een éénvormige regel in te stellen om aan boven vernoemde 
kampioenschappen deel te nemen. 
Deze regel zou alleen gelden voor deelname aan individuele 
kampioenschappen. Om aan de verbondskampioenschappen te mogen 
deelnemen zouden er in het desbetreffende verbond 5 wedstrijden moeten 
gespeeld zijn, om aan de nationale 
inrichtingen te mogen deelnemen (PK-BK-TDK-BVB) zouden er in totaal 6 
wedstrijden moeten gespeeld zijn. De verbonden koppelen dit terug naar hun 
achterban, stemming op het volgend overlegmoment van 01/08/2020. 

 

6) Eenvormigheid competitiereglement (GBML). 
GBML vraagt of er een draagvlak is om een eenvormig competitiereglement te 
hanteren. Uit de rondvraag bleek dat die bereidheid er wel degelijk is, de KBGB zal 
tegen volgend overlegmoment een voorstel uitwerken. Over het toekennen van de 
titel en stijgen en dalen in de competitie was er alvast éénvormigheid; vanaf seizoen 
2020-2021 zal er bij gelijkheid van punten een testmatch gespeeld worden om de 
kampioen te bepalen. 
 

7) Elektronisch Wedstrijdblad. 
Binnen KGVL ondervinden veel ploegen problemen bij het afsluiten van het EW. Opmerkelijk 
is wel dat die problemen zich enkel bij KGVL voor doen. Wordt verder opgevolgd 
 

8) Letterwaarden. 
KGVL verwondert er zich over dat spelers in de 3e afdeling nog een A of B letterwaarde kunnen 
hebben. Het reglement bepaalt evenwel dat spelers in 3e die al een A of B hadden en 50% halen, 
hun A of B houden. Eens de Elo in voege is zal deze regel niet meer van toepassing zijn. 

 

NLGB kaart aan dat de letterwaarden binnen NLGB vaak niet overeenstemmen met de kwaliteit 
van de speler. Ook dit zal zichzelf oplossen eens de Elo van toepassing is. 
 

   



 

 

 

 

 

 

        D4. 

NLGB vraagt om de prijs van een D4 naar de eigen club te herbekijken en de 
transferperiode te verlengen omdat hun competitie langer duurt. 
Zal besproken worden op de volgende vergadering van het bestuursorgaan. 

 

     Gebruik van Extensions 
GEOZ vraagt het gebruik van extensions (verlengstukken) toe te laten. Bij stemming werd 
dit niet goedgekeurd. 

 

   Nationale wedstrijdleiders 
GEOZ vraagt om de NWL’s een kaart te bezorgen waarmee ze kunnen aantonen dat ze 
NWL zijn en de geldigheid daarvan vast te leggen op 3 jaar. 
Tijdens de laatste vergadering met de NWL’s werd al bepaald dat een NWL zijn statuut 
verliest als hij 3 jaar op rij de jaarlijkse bijeenkomst van de NWL’s gemist heeft. 
Voor de kaarten zorgt de KBGB. 

   



 

 

 

 

 

 

   Beker van België. 
Vanaf volgend seizoen zal men in de beker de verbondskampioenen, de beker der 
bekerhouders en de KBGB-beker spelers kunnen aansluiten tot 31/12. 
In de bekers van de verbondsploegen (OG-Veteranen-Jeugd-Dames-A/B-C/D) zal men 
spelers kunnen aansluiten tot 31/08. In die bekers zullen maximum 20 spelers kunnen 
aangeduid worden. 
GBZA vraagt of de kampioenen van zowel de vrijdag- als de zaterdagcompetitie mogen 
deelnemen aan de beker de verbondskampioen en de beker der bekerwinnaars. 
De vergadering heeft geen bezwaar, maar stelt wel dat spelers die in de 2 ploegen 
aangesloten zijn vooraf een keuze moeten maken. GBZA en GBML schakelen dit terug naar 
hun clubs, beslissing op het overlegmoment van augustus. 

 

     Volgend overlegmoment. 
Zaterdag 01/08/2020 om 14u00 in de Welcome Back te Denderhoutem. 

 

Valentin Noten Nick De Groote 
Voorzitter Secretaris 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Verslag controle boekhoudi ng 2019 Geoz vzw 
 

 

 

In opdracht van de algemene vergadering van  de vzw, heb ik als werkend lid de 

boekhouding van 2019 nagekeken. 

 

Ik heb hierbij navraag gedaan naar de procedure bij nieuwe aankopen, maar 

ook deze in verband met cashgeld, en heb vastgesteld dat daar strikte regels 

voor bestaan. Indien deze strikt worden toegepast, beperken deze inderdaad 

de risico's die cashgeld nu eenmaal met zich meebrengen 

, Inzake de boekhouding heb ik nog enkele tekortkomingen vastgesteld, en ook 

nog enkele vragen.  Deze doen echter geen afbreuk doen aan het correcte beeld 

die boekhouding geeft, maar zullen beter verholpen zullen worden tegen de 

volgende jaarafsl uiting. Ik heb tijdens 2019, samen met Steven,  reeds een 

aantal zaken rechtgezet. Ik heb geen twijfel dat ook deze zaken zullen opgelost 

worden, en mijn vragen beantwoord. 

  



 

 

 

 

 

 

1.  De kas is negatief voor 9 €; indjen dit komt doordat er een bedrag door Steven is 
betaald ipv Geoz (mail Steven eerder aan mij) , moet dit geboekt worden door een 
ontvangst te boeken in de kas tegenover alg rekening 489000 (diverse schulden).  n.de 
boekhouding per 31/12/19 zal er dan een "diverse schuld" staan op algemene rekening 
489000. Je kan dit dan gewoon via overschrijving aan jezelf betalen en dit dan boeken 
tegenover alg rek 489000. Een kas hoort eigenlijk op ark 570000 te staan (55xxxx is 
voor financiële rekeningen) 

 

2. Fin rekening 550200 (borg); graag het laatste rekeninguittreksel van waardoor ik 
kan zien dat dit nog correct is ? 

 

3. Alg rekening 580000 (interne overboekingen); daar staat een debetsaldo van 900 €. 
Wat is dit ik  zie daar staan  "wisselgeld Callens" in 2018. 

 

4. Alg rekening 499000 (wachtrekening); een creditsaldo van 242,22, met als 
omschrijving "hemden tussenkomst E-team". Een wachtrekening moet eigenlijk 
de jaarafsluiting op nul staan. 

 

5. Alg rekening 418000 (betaalde borgtochten); normaal staat dit debet voor het 
bedrag van de waarborg die je hebt betaald, hier staat dit credit ? Het heeft te zien 
met huur van een zaal in Aalter wellicht 

 

6. De korting van het inschrijvingsgeld aan de leden, boek je beter debet op 
algemene rekening 730000 dan op alg rek 653000. Deze laatste is eerder geschikt 
voor financiële kortingen aan klanten die snel betalen. 

   



 

 

 

 

 

 

2. Voor de waarborgen van clubs wordt beter algemene rekening 488000 gebruikt, zowel 
voor de ontvangsten als de uitgaven. Op die manier geeft het saldo (indien er een is) 
aan wat er nog terugbetaald moet worden. Best dus het saldo overboeken van alg 
rekening 178000 naar 488000 

 

 

 

Mijn oordeel is, dat de boekhouding voldoende correct is gevoerd om als bewijskrachtig 

beschouwd te worden, en dat bijgevolg de algemene vergadering deze goed kan keuren 

 

 

Lotenhulle, 3 februari 2020 

Luc Van de Steene 

Werkend lid 

 

 


