Verslag Algemene Vergadering 1 september 2015
Aanwezig : AFG, BRI, DAE, DEH, DNM, DVS, EHV, FCM, GSW, HBH, HEL, KJS, KME, KSM, NVL,
OSS, RHB, SBH, SCH, SHT, SSV, SWZ, USK, MVV, WSS, WTV, XAT en XXX.
Volmacht: SSW, VBE, RHT, SSA en LEL.
Verontschuldigd: ACI, COP, DAN, DLK, GDS, OSN, SBM, SFT, WVH.

1
Naamafroeping
De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Samen met de Sporttechnisch Coördinator
worden kort even de belangrijkste verwezenlijkingen van afgelopen half jaar overlopen.
De Administratief Coördinator overloopt de lijst met aanwezigheden. Op deze AV zijn er 28
clubs effectief aanwezig en 5 clubs worden vertegenwoordigd doormiddel van een volmacht.
Er is geen 2/3de meerderheid vereist, aangezien er geen statuutswijzigingen op de agenda
staan.
Kleine mededeling Hertogh van Brabant Hoof (HBH) wijzigt van naam naar Koninklijke
Hertogh van Brabant (KHB).
2
Goedkeuring Verslag vorige Algemene Vergadering
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 21/03/2015.

Voorkeurstemmen
33 stemmen

Stemming aanvaarding verslag AV 21/03/2015
Stemming doormiddel van Handopsteking:
onthoudingen
Nee-stemmen
0 stemmen
0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de AV van 21/03/2015.
3

Goedkeuring bijgestuurde begroting 2015 en goedkeuring begroting 2016

Op 20 mei heeft de Handboogliga een schrijven ontvangen namens Vlaams minister van sport
Philippe Muyters. De minister heeft besloten dat er voor 2016 geen besparingen zullen zijn op de
middelen van het decreet van de sportfederaties. Maar langs de andere kant zal er ook geen stijging
voorzien worden.
Wat wil dit nu concreet zeggen? Alle sportfederaties moeten in 2016 toekomen met een totaal
budget 21.259.000 euro. Dit is hetzelfde bedrag dat voorzien is voor 2015.
Komen de sportfederaties hiermee toe? Kort samengevat neen! Rekening houdend met de stijgende
loon- en werkingskosten zit BLOSO voor het werkingsjaar 2016 met een tekort.
Om dit probleem voor 2016 op te lossen werd er besloten om twee besparingsronden in te plannen.
Een eerste ronde gaat in op het lopende werkingsjaar 2015 en een tweede ronde gaat van start in
2016. Tijdens deze besparingsronden worden telkenmale gesnoeid in de personeelsbudgetten. In
2015 wordt er een correctiefactor van 11% en voor 2016 een correctiefactor van 9% ingecalculeerd.
Aangezien een groot deel van de werkingssubsidies van de HBL bestaan uit personeelssubsidies
spreken we hier over een substantieel bedrag.
Gevolgen besparingen:
Omdat het bestuur van mening is dat het niet correct is om als subsidiekanaal in de loop van een
werkingsjaar een besparingsronde door te voeren werd er een klacht ingediend bij volgende
organen: Juridische dienst Vlaamse Sportfederatie en Dienst Subsidiëring BLOSO.
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Vanuit beide organen werd hetzelfde antwoord ontvangen:
- Het betreft hier een besluit vanuit het kabinet Sport en de BLOSO is gebonden deze te volgen
- In 2014 hebben de omnisportfederaties (wij zijn een unisportfederatie) een besparingsmelding in
december ontvangen, dus dit jaar is de overheid er nog relatief vroeg bij.
- De enige andere mogelijkheid was een grotere besparingsronde door te voeren in het werkingsjaar
2016. Om dit te vermijden heeft BLOSO besloten deze te spreiden over 2 jaar.

Teneinde bovenstaande besparingsmaatregelen ziet het bestuur zich genoodzaakt om de
begroting 2015 bij te sturen. De administratief Coördinator overloopt de gewijzigde posten
op in de begroting 2015. Vervolgens overloopt de administratief coördinator de begroting
2016.
Stemming Bijgestuurde Begroting 2015
Stemming doormiddel van Handopsteking:
Voorkeurstemmen
onthoudingen
Nee-stemmen
28 stemmen
5 stemmen
0 stemmen
De Algemene Vergadering keurt de bijgestuurde Begroting 2015 goed.

Voorkeurstemmen
28 stemmen

Stemming Begroting 2016
Stemming doormiddel van Handopsteking:
onthoudingen
Nee-stemmen
5 stemmen
0 stemmen

De Algemene Vergadering keurt de Begroting 2016 goed.

4
Evaluatie werkingsjaar 2015 en belangrijke wijzigingen
De Administratief Coördinator en Sporttechnisch Coördinator overlopen de belangrijkste
wijzigingen en realisaties:
- wijziging transferperiode: De nieuwe transferperiode loopt van 1 tot 30 september 2015.
Leden die dit seizoen (2015-2016) van club wensen te wijzigen dienen deze maand hun
transfer te melden aan de HBL. Het bewijs van aangetekend schrijven dient ingediend te
worden op het secretariaat.
-Online ledenbeheer: De federatie is momenteel een online ledenbestand aan het
ontwikkelen. Doel is dat clubs zelf hun ledenadministratie kunnen bijhouden via een
ledenportaal op de website. In een tweede fase wordt er een wedstrijdmodule aan dit
portaal toegevoegd.
- Wijziging lidgeld: Het bestuur heeft besloten een voordeeltarief voor de jongste
leeftijdscategorieën te creëren. Pupillen en Benjamins kunnen zich nu voor slechts 35 euro
aan de federatie aansluiten. Er werd eveneens een voordeeltarief voor clubs ontwikkeld.
Clubs met meer als 60 leden betalen geen clublidgeld. De top 4 clubs met het grootst aantal
nieuwe leden betalen eveneens een voordeeltarief.
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- Stijging Recreatief aanbod: De Federatie werkt hard om het aanbod voor de recreatieve
schutters te doen toenemen. Voor deze leden wordt momenteel een Roadmap ontwikkeld
en worden er Funshoots ingepland.
Tot slot worden nog de belangrijkste wijzigingen voor het indoorseizoen overlopen:
Organisatie Vlaams Kampioenschap i.p.v. Laatste 18
– Beste 5 lCI’s tellen voor selectie kampioenschap
– Op Vlaams Kampioenschap wordt selectie BK geschoten
HBL-Indoorranking
– 2de editie loopt van oktober 2015 tot maart 2016
– Toevoeging van ploegenranking i.p.v. Laatste 8
• Elke maand tellen de 3 beste scores per club (okt – jan)
• Na januari selectie van 8 beste clubs
• Februari-maart: 1/4de , 1/2de en finale

De voorzitter dankt tot slot alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een
behouden thuiskomst.

Einde vergadering: 21:00
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