FC Kraainem Tigers vzw
Ferdinand Kinnenstraat 102, 1950 Kraainem
Ondernemingsnr. 0810.477.857

Verslag van de Algemene Vergadering van de Floorball Club Kraainem
Tigers
Datum en tijd: 24 mei 2018, 20:00-21:0
Plaats: Sporthal Kraainem
Aanwezig:
Lars Andersson
Anders Ericsson
Boris Kandziora
Ville Kivikoski (die de noten nam)
Gavino Murgia
Jakub Nice
Patrick Peten
Excuseert:
David Hadrousek
Raija Kotajärvi
Pasi Sirén
Lars Skäringer
Afwezig:
Tuomas Helinko
Verslag:

A. Formaliteiten (agenda punten 1–4)
1. Voorzitter Anders Ericsson opende de Algemene Vergadering.
2. Anders Ericsson werd verkozen tot voorzitter en Ville Kivikoski secretaris van deze
Algemene Vergadering.
3. De deelnemers kwamen het erover eens de Algemene Vergadering om praktische redenen
in het Engels te houden en, als nodig, in het Frans.
4. Het bericht over de algemene vergadering, verstuurt aan de leden op 9 mei 2018 werd
goedgekeurd.

B. Registratie van aanwezigheid (agenda punt 5)
5. De aanwezigheid van de vaste leden werd geregistreerd (zie “Aanwezig” bovenaan met
uitzondering van Patrick Peten).
De volgende volmachten werden tijdig ontvangen voor deze Algemene Vergadering:
- David Hadrousek, verleende volmacht aan Boris Kandziora om namens hem te stemmen
- Raija Kotajärvi, verleende volmacht aan Ville Kivikoski om namens hem te stemmen
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- Pasi Sirén, verleende volmacht aan Gavino Murgia om namens hem te stemmen
- Lars Skäringer, verleende volmacht aan Anders Ericsson om namens hem te stemmen.
Dit betekend dat er 10 van 11 vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd waren.

C. Nieuwe vaste leden (agenda punt 6)
6. Op voorstel van de Raad van Bestuur werden de volgende besluiten genomen met
eenparigheid van stemmen:
- Patrick Peten werd verkozen als vast lid.
Als gevolg hiervan heeft de club heeft nu 12 vaste effectieve leden, waarvan 11 op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht waren.

D. Financieel resultaat en kwijting voor het fiscale jaar 2016 (agenda
punt 7)
7. De Raad legde de wettelijke verplichting uit voor de club om de jaarrekening voor het
fiscale jaar aan de Belgische autoriteiten in te dienen. De rekeningen werden samen met de
uitnodiging voor deze Algemene Vergadering gedistribueerd.
Op voorstel van de Raad van Bestuur werden de volgende besluiten genomen met
eenparigheid van stemmen:
a) Het financieel resultaat over het boekjaar 2017 is goedgekeurd en zal aan de Belgische
fiscus worden ingediend.
b) De raad van bestuur werd kwijting verleend voor het fiscale jaar 2017.

E. Informatie over de huidige financiële situatie en het verwachte
resultaat voor de seizoen 2017-18 (agenda punt 8)
8. De Raad legde de belangrijkste onderdelen van de begroting voor het lopende seizoen uit.
De lidgelden waren stabiel gehouden en de financiële status van de club is over het
algemeen gezond.
De Algemene Vergadering heeft nota genomen, er werden geen verdere vragen gesteld.

F. Ploegen in de BFF liga voor 2018-19 (agenda punt 9)
9. De volgende ploegen (één van elk) zijn al ingeschreven voor het seizoen 2018-2019 (voor de
door de Belgische Floorball Federatie gestelde termijn 1 mei): Volwassenen, U19, U16, U13.
Het voorspelde aantal spelers in elk van de teams is voldoende.
De Algemene Vergadering heeft nota genomen, er werden geen verdere vragen gesteld.

G. Regelmatige praktijk voor 2018-19 (agenda punt 10)
10. Voor het komende seizoen worden de uren / ploegen in EEB2 en Roodebeek behouden
zoals ze zijn geweest:
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EEB2 (zoals gewijzigd door eenzijdig besluit van EEB2 na de start van dit seizoen):
- U13 op woensdag 17.45 - 19.00
- U16 op woensdag 18.45 - 20.30
Roodebeek:
- Volwassenen + U19 op donderdag 20.00 - 21.30
Kraainem (aangepast volgens de ervaringen van dit seizoen):
- Volwassenen + U19 op dinsdag 19.00 - 20.30, in afwachting van de goedkeuring door de
gemeente voor het wijzigen van onze uren
of
- U19 op dinsdag 18.30 - 19.30 en
- Volwassenen + U19 spelers die bij hun meedoen op dinsdag 19.30 - 20.30
De Algemene Vergadering heeft nota genomen, er werden geen verdere vragen gesteld.

H. Scheidsrechters (agenda punt 11)
11. De club heeft dit seizoen 10 actieve scheidsrechters. Ten minste vier van hen zullen
vertrekken voor het komende seizoen, en tot nu toe hebben geen nieuwe kandidaten de
test gedaan. Het bestuur probeert samen met de scheidsrechtercoördinator Lars Skäringer
kandidaten te werven voor de komende scheidsrechter examen in september.
Als er geen nieuwe scheidsrechters kunnen worden gerekruteerd, kan dat tot enkele BFFsancties leiden vanwege ontbrekende scheidsrechters. Budgettair is de situatie onder
controle, in het scenario voor het slechtste geval is er 1500 € (in het uitgangsscenario
500 €) gereserveerd voor deze mogelijke boetes voor volgend seizoen.
De Algemene Vergadering heeft nota genomen, er werden geen verdere vragen gesteld.

I. Begroting en lidgeld voor 2018-19 (agenda punt 12)
12. De Raad verklaarde de voorgestelde ontwerp-begroting voor het seizoen 2018-19. De drie
verschillende scenario (Uitgangssituatie, slechtste case en beste case) zijn voornamelijk
afhankelijk van het aantal gelicenseerde spelers, die nog niet bekend is voor het komende
seizoen.
De financiële status van de club is gezond. Het enigszins gereduceerde aantal uren in EEB2
werkt in het voordeel van de club.
Het lidgeld voor het seizoen 2018-19 wordt behouden zoals geweest:
- 275 € voor volwassen spelers (geboren 1999 of ouder)
- 245 € voor jeugdspelers (geboren 2000 of later)
De huidige 50 € korting voor effectieve leden zal worden afgeschaft. Het wordt als volgt
vervangen door een korting voor gezinnen die meer dan één lidgeld betalen:
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- In het geval van meer dan één speler uit dezelfde familie, betaalt slechts één speler de
volledige prijs. Elke extra speler krijgt een korting van 50 €.
Het lidgeld dient uiterlijk 1 juli te worden betaald om voldoende liquiditeit te hebben om de
BFF-registratiekosten en de licentievergoedingen in augustus te betalen.
De Algemene Vergadering heeft nota genomen van de ontwerpbegroting.

J. Samenstelling van de Raad van Bestuur (agenda punt 13)
13. Alle vijf huidige bestuursleden zijn bereid om te blijven en er zijn geen nieuwe kandidaten
gevonden.
De Raad van Bestuur stelt de volgende:
De Raad van Bestuur zal bestaan uit Anders Ericsson, David Hadrousek, Boris Kandziora,
Ville Kivikoski and Gavino Murgia.
De Algemene Vergadering heeft het voorstel met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

K. Overige (agenda punt 14)
14. Bespreking van mogelijke thuiswedstrijden in de Kraainemse sporthal. Boris Kandziora zal
informeren naar de mogelijkheden van de gemeente.

L. Sluiting van de vergadering (agenda punt 15)
15. Anders Ericsson bedankte iedereen en sloot de Algemene Vergadering.

