Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie vzw – K.B.K.F.
Fédération Royale Belge de Patinage Artistique asbl – F.R.B.P.A.
aangesloten bij B.O.I.C. en I.S.U. /affiliéé au C.O.I.B. et I.S.U.

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 NOVEMBER 2018
IN HET ICE SKATING CENTER MECHELEN.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
De voorzitter meldt dat de heer Peter Verheyden, gerechtsdeurwaarder, werd uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
De vraag wordt gesteld of er bezwaren zijn tegen zijn aanwezigheid. De leden van de vergadering hebben geen bezwaren, de
aanwezigheid wordt unaniem aanvaard.

1. Goedkeuring en ondertekening van de aanwezigheidslijst.
Aanwezige effectieve leden (naam van de afgevaardigde die zal stemmen is vetgedrukt) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PLC : Sabrina Ducros, Murielle Hermal
AKR : Erik Boens, Myriam De Pauw
ASW : Greta Eijckmans, Joeri Alenis, Philip Werrens
BKSC : Olivier Van Steen, Leen Vermeiren
DSH : Annemie De Preter, Diane Mertens
GSK : Rudy De Hauwere, Alex Bambust
HSK : Katrien Dirix
KHL : Danièle September
KHM : Pierre Goyvaerts, Gerda Vandezande
KNH : François Van Steen
KPL : Christel Weymeersch, Muriël Van Roo
NLL : Henri Nijs
NOT : Mark Bennik
Regionale Bond VKSB : Jurgen Schroyen (Art. 21 alinea 2)

Vertegenwoordigde effectieve leden :
1.

KRE (niet stemgerechtigd cfr. Art. 11 alinea 3): vertegenwoordigd door DSH, Annemie De Preter

Niet aanwezige niet vertegenwoordigde effectieve leden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ARA (niet stemgerechtigd cfr. Art 11. alinea 3)
AXEL
CPLA
RBISCH
TSC
FSC
Regionale Bond FFPA

De uitnodigingen tot de vergadering alsook de bijlagen met voorstel tot nieuwe statuten NL en FR werden op 22/10/2018
verzonden via e-mail naar de secretariaten van de effectieve leden, zoals gebruikelijk binnen de federatie. De uitnodigingen
werden vervolgens ook per post verstuurd naar de maatschappelijke zetels van de effectieve leden.
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De uitnodigingen tot de vergadering alsook de voorstellen tot statutenwijziging NL en FR werden op datum van 22/10/2018
ook op de website van de KBKF gepubliceerd op de webpagina met de officiële KBKF communications, door alle effectieve leden
als dusdanig gekend.
Alle aanwezige effectieve leden hebben zich tijdig aangemeld, met name vóór 31/10/2018, en de aanwezige afgevaardigden
zijn allen effectief lid en bestuurslid in hun club of regionale bond.
KRE laat zich vertegenwoordigen na een mail op 6/11/2018. Gezien KRE toch niet stemgerechtigd was is er geen nood aan een
uitspraak door de RvB mbt het stemrecht.
De afwezige effectieve leden hebben niets laten weten.
Er zijn aldus 15 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 22 (= 68 %), waarvan 14 stemgerechtigd op
een totaal van 20 stemmen (= 70 %).
De vergadering is bijgevolg geldig samengesteld en beschikt over de nodige aantallen inzake aanwezigheid met het oog op een
statutenwijziging.

2. Aanduiding van 2 stemopnemers.
Stemopnemers zijn Myriam De Pauw en Olivier Van Steen.

3. Verwelkoming door de Voorzitter.
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.

4. Duiding van de statutenwijziging door de Voorzitter.
Op de Algemene Vergadering van zaterdag 16 juni bleek dat er verschillen waren tussen de NL en de FR tekst van de statuten
2005. Deze statuten bevatten tevens een aantal onduidelijkheden en artikelen die in tegenspraak zijn met andere artikelen van
de statuten, of met bevoegdheden uitdrukkelijk voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Er werd op de vergadering ook
het voorstel gedaan de verkiezing van de RvB KBKF te wijzigen en rechtstreeks door de Algemene Vergadering te laten
gebeuren. De voorzitter wijst er verder op dat de RvB KBKF in feite al jaren niet meer uit 10, maar uit 8 personen bestaat gezien
er geen afvaardiging van de juryleden meer is. Dit kan aanleiding geven tot betwistingen van de geldigheid van vergaderingen.
Het actualiseren van de statuten is dus meer dan nodig en werd na de vergadering van 16 juni om die reden ook gevraagd door
één vijfde van de effectieve leden van de federatie, waardoor de geplande vergadering van de Representatieve Raad KBKF werd
vervangen door de huidige Buitengewone Algemene Vergadering.
Zoals reeds gemeld, heeft FFPA na de vergadering van 1 juni klacht neergelegd. FFPA betwist hierbij niet enkel de verkiezing
van de RvB, die omwille van een aantal onduidelijkheden in de statuten werd uitgevoerd op basis van beslissingen van de
Algemene Vergadering, maar vordert de volledige ontbinding van de federatie, en in tweede instantie het annuleren van de
vergadering. Het niet benoemen van de betrokken personen wordt door FFPA aangehaald om te stellen dat de pariteit niet
gerespecteerd wordt. De bevoegdheid van de Algemene Vergadering om kandidaten al dan niet te benoemen, ook al zijn er
maar precies zoveel kandidaten als er beschikbare mandaten zijn, wordt hierdoor uitgehold. De nieuwe statuten raken niet aan
de pariteit, maar moeten het mogelijk maken dat, bij een gebrek aan kandidaten binnen een taalgroep, of een weigering
nieuwe kandidaten voor te dragen, de werking van de federatie niet in het gedrang komt. Het is niet realistisch, zelfs
onverantwoordelijk, om de werking van de federatie te blokkeren tot de uitspraak (zitting van 13 juni 2019).
De statuten werden opgemaakt met het oog op een efficiënte werking en in het algemeen belang van alle schaatsers, in beide
regionale bonden. Met het oog op een correcte weergave in beide landstalen werd de vertaling door een vertaalbureau
uitgevoerd. De statuten werden ook voorgelegd aan een advocaat.
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5. Statutenwijziging – volledige tekst in bijlage.
Alle clubs hebben de tekst vooraf ontvangen en krijgen de gelegenheid vragen te stellen.


Art. 9 : Optie 1 (twee derden aanwezigheid, twee derde meerderheid) wordt te licht bevonden. Optie 2 (vier vijfde
aanwezigheid, vier vijfde meerderheid) wordt te gevoelig bevonden voor blokkeringsmechanismen. Na een discussie,
waarin cijfervoorbeelden worden gegeven mbt aanwezigheid en meerderheden, wordt volgende formulering ter
stemming gebracht :
Art. 9. Uittreding en uitsluiting van een lid
[…] Enkel de Algemene Vergadering kan een lid uitsluiten. Om een lid uit te sluiten is een aanwezigheid of vertegenwoordiging vereist
van drie vierde van de stemgerechtigde leden, en een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. […]

De Voorzitter vraagt de vergadering of er leden zijn die een geheime stemming wensen. Niemand vraagt de geheime
stemming. De vergadering beslist te stemmen door handopsteking.
Stemming over Art. 9 : 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen.
Art. 9 wordt unaniem aanvaard.


De verduidelijkingen zoals aan de clubs via mail bezorgd (mail van 25/10/2018) : bij verwijzing naar de regionale bonden
wordt steeds bond gebruikt, bij verwijzing naar de nationale federatie wordt federatie gebruikt.
Art. 7. alinea 2 :
[…] Indien de voorwaarden zijn vervuld wordt de club op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgesteld als kandidaat-lid
van de Federatie. Stemrechten gaan in vanaf de daaropvolgende vergadering voor zover aan de voorwaarden tot stemrecht is
voldaan. […]
Art. 32. alinea 1 :
[…] Binnen de zes maanden na de goedkeuring van de statuten maakt de Raad van Bestuur van de Federatie een reglement van
inwendige orde op, dat na betekening per gewoon schrijven, per e-mail, en/of publicatie op de daartoe voorziene officiële webpagina
bindend is voor iedereen. […]
Art. 33. Inkomsten
De Federatie mag giften aanvaarden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921. De giften moeten worden
aangewend om de kosten van de Federatie en de verschillende uitgaven te dekken nodig voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel.

Stemming over Art. 7, Art. 32 en Art. 33 : 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen.
De artikelen worden unaniem aanvaard.


Finale stemming over de statuten (eindteksten in bijlage) :
Stemming : 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen.
De nieuwe statuten worden unaniem aanvaard, dus 100 % van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
De vereiste twee derde meerderheid, nodig voor een statutenwijziging, is daarmee bereikt.

De Voorzitter bedankt de Secretaris-generaal voor het geleverde werk in de voorbereiding van de vergadering.
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6. Verkiezing openstaande mandaten RvB KBKF conform de nieuwe statuten (onder voorbehoud van goedkeuring van
deze statuten) (Art. 12).
Er werden nog geen kandidaturen ontvangen. De verkiezing wordt bijgevolg uitgesteld.
Kandidaturen blijven echter welkom. Er wordt gewezen op de versoepelde criteria, waardoor de clubs meer kandidaten zouden
moeten kunnen voordragen.

7. Mededelingen.
Schaatsers die slagen in de testen van 24/11 te Charleroi kunnen nog inschrijven voor de Miniemencup te Lommel voor zover
de timetable dit toelaat. Inschrijvingen dienen uiterlijk op dinsdag 27/11/2018 te worden ingestuurd.
Er zijn geen andere mededelingen.

De Voorzitter bedankt alle aanwezigen en de vergadering wordt gesloten

Aanwezige leden Raad van Bestuur : Peter Riskin, Ludo Daemen, Louis Letems, Maria Bouwens, Jurgen Schroyen
Verslag opgemaakt door : Jurgen Schroyen – originele tekst in het nederlands
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