
VERSLAG  JAARLIJKSE  ALGEMENE  STATUTAIRE  VERGADERING 

De jaarlijkse algemene statutaire vergadering had plaats op donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur in 

het cultuurcentrum zaal “de zolder “Dorpstraat  45 te 2950 Kapellen. 

Aanwezige leden 16 

Verontschuldigd  3 

1) Opening van de Algemene Vergadering en welkomstwoord door de voorzitter. 

2) Aanduiden van de verslaggever 

Danny Van Rompaey 

3) Goedkeuring van de dagorde 

Geen opmerkingen 

4) Aanduiding van de stemopnemers. 

Niet nodig wegens geen kandidaten voor RvB 

5) Verslag van de penningmeester werkjaar 2015, begroting 2016. 

Werkjaar 2015 gaf een positief saldo detail ter inzage bij onze schatbewaarder de heer Luc Van 

Rompaey 

Begroting 2016 : voorstel begroting door de penningmeester ter goedkeuring van de algemene 

statutaire vergadering. 

6) Verslag der rekening-onderzoekers 2015 en kwijting aan de Rvb. 

Comité van toezicht heeft de boeken nagekeken en goedgekeurd. 

7) Aanduiding rekening- onderzoekers 2016 

Blijven lid van het comité : Bart Willems , Steven Bogaers 

Geen kandidaat meer : Johan Vandewalle 

Nieuwe kandidaat : Peter Verboven 

8) Verslag sportieve activiteiten 2015 sportzwemmers-masters-crea 

Verslag sportzwemmers door Serge : 

- Op 1 of 2 na iedereen VTS bijgeschoold. 

- Behalen gouden druppel. 

- Deelname wedstrijden : 32 wedstrijden, 8-meerdaagse en buitenlandse wedstrijden. 

- 16 Zikkers zwommen haaien ,  

- 22 Belgische kampioenen 17 Zilver, 17 Brons 

- 10 Belgische Jeugdtitels, EYOF, EJK 

- Eigen organisatie van 5 wedstrijden. 

- 23 Clubrecords, 15 provinciale records en 5 Belgische jeugdrecords werden verbeterd 

- ZIK heeft sterke technische ploeg maar er moet zoals steeds hard gewerkt worden 

Verslag masters door Luc. 

- Deelname wedstrijden: 8 wedstrijden waarvan 2 buitenlandse 

- 15 Belgische Record (10 individuele + 5 aflossingen- 

- Belgische Kampioenen : 24x goud, 8xzilver, 4x brons 

- 5 Provinciale kampioenen 

- 43 clubrecords 



Verslag Crea door Danny 

- Structuur en werking bleef hetzelfde tov het jaar er voor. 

- Organisatie van 6 dagen sportkamp te Bütgenbach 

- Deelname aan 5 wedstrijden. 

9) Verkiezing van het dagelijks Bestuur 

Herverkiesbaar : De heer Van Rompaey luc – De heer Hoffmann Serge – Mevrouw Gysels Josée 

Herverkiezing werd bevestigd 

Er was 1 kandidatuur maar deze is terug ingetrokken wegens professionele redenen. 

10) Bijdrage van de leden voor het werkingsjaar 2017 . 

Lidgeld blijft hetzelfde voor werkingsjaar 2017 

11) Vragen en voorstellen door de leden. 

Geen vragen en voorstellen ontvangen 

12) Slotwoord van de voorzitter 

- Mooie sportieve resultaten 

- Formule Kids2Swim en Join2Swim blijkt heel goed te werken. 

- Meer dan 500 leden !! 

  

De voorzitter     Vergslaggever 

 

Dekoninck Eric    Van Rompaey Danny 


