FC Kraainem Tigers vzw
Ferdinand Kinnenstraat 102, 1950 Kraainem
Ondernemingsnummer 0810.477.857

Verslag van de Algemene Vergadering van de Floorball Club
Kraainem Tigers
Datum en tijd:

8 september 2020, 19.33uur – 20.25uur

Plaats:

Online vergadering

Aanwezig:

Lars Andersson
Anders Ericsson
Boris Kandziora
Janne Katajamäki
Ville Kivikoski
Gavino Murgia
Radek Pilar
Lars Skäringer
Andrew Fagg
Ilkka Penttinen Fouto (notulist)
Jakub Nice
Michael-Peter Godenau

Geëxcuseerd:

David Hadrousek
Pasi Sirén

Afwezig:

Niemand

Verslag

A. Formaliteiten (agenda punten 1 – 4)
1. Voorzitter Radek Pilar opende de Algemene Vergadering.
2. Radek Pilar werd verkozen tot voorzitter en Ilkka Penttinen Fouto sectretaris van
deze Algemene Vergadering.
3. De deelnemers kwamen het erover eens de Algemene Vergadering in het Engels te
houden.
4. Het bericht over de algemene vergadering, verstuurt aan de leden op 27 augustus
2020, werd goedgekeurt.

B. Registratie van aanwezigheid (agenda punt 5)

5. De aanwezigheid van de vaste leden werd geregistreerd (zie “Aanwezig” bovenaan).
Het aantal effectieve leden is verminderd omdat Patrick Peten en Raija Kotajärvi
hun ontslag als leden hadden aangekondigd
De volgende volmachten werden tijdig ontvangen voor deze Algemene Vergadering:
- David Hadrousek, verleende volmacht aan Lars Andersson om namens hem te
stemmen,
- Pasi Sirén, verleende volmacht aan Lars Skäringe om namens hem te stemmen,

C. Verkiezing van effectieve leden (agenda punt 6)
6. Op voorstel van de Raad en na een unaniem stemresultaat werden de volgende
nieuwe effectieve leden gekozen:
-

Andrew Fagg werd unaniem verkozen tot een effectief lid,
Michael Godenau werd unaniem verkozen tot een effectief lid,
Ilkka Penttinen Fouto werd unaniem verkozen tot een effectief lid.
Als resultaat heeft de Club nu 14 effectieve leden, waarvan er op deze vergadering
14 aanwezig of vertegenwoordigd waren via volmacht.

D. Presentatie en vaststelling van het financieel resultaat
en verlening van kwijting aan de Raad voor het boekjaar
2019 (agenda punt 7)
7. De Raad legde de wettelijke verplichting voor de club uit om zijn jaarrekening over
het boekjaar aan de Belgische autoriteiten voor te leggen. De rekeningen waren
vóór deze Algemene Vergadering verspreid.
Gavino Murgia presenteerde de rekeningen voor het jaar 2019.
Op voorstel van de Raad werden de volgende beslissingen genomen:
- het financiële resultaat van het boekjaar 2019 werd vastgesteld en zal worden
voorgelegd aan de Belgische fiscus. (unanimiteit)
- de Raad van Bestuur kreeg kwijting voor het boekjaar 2019. (aantal stemmen
voor 9, aantal stemmen tegen 0, onthoudingen 5)

E. Huidige financiële status en verwacht resultaat voor het
seizoen 2019-20 (agenda punt 8)
8. De Raad legde de belangrijkste posten van de begroting voor het lopende seizoen
uit. De lidgeld zijn stabiel gehouden en de financiële status van de club is over het

algemeen gezond. Het verwachte basisscenario toont aan dat het saldo aan het
einde van seizoen 2020-21 6525 EUR bedraagt.
De Algemene Vergadering nam nota, verder werden geen vragen gesteld.

F. Alignment of the statutes of the Club with new legal
requirements (agenda punt 9)
9. De meeste nieuwe statuten volgen de vorige regels van Tijgers. Daarnaast is de
club verplicht om openbare notulen van de vergaderingen op te maken. De nieuwe
statuten zijn rondgedeeld vóór de vergadering voor de deelnemers.
Op voorstel van de Raad werden de volgende beslissingen genomen:
- de Raad keurde de nieuwe statuten goed (aantal stemmen voor 14, aantal
stemmen tegen 0, onthoudingen 0).

G. Ploegen in de BFF liga voor 2020-21 (agenda punt 10)
10. Voor de BFF deadline op 1 mei waren de volgende teams (elk één) al ingeschreven:
volwassenen, U19, U16, U13 en U10 + een team voor de Beker van België
(mannen).
Het seizoen begint zoals verwacht.
Het voorspelde aantal spelers in elk van de geregistreerde teams is voldoende. Op
5 september had de club 36 spelers met betaalde lidgeld en 23 verwachte spelers
die nog moesten betalen. De gelicentieerde spelers worden geregistreerd in de liga
en de teamleiders zijn geïnformeerd om te garanderen dat de spelers zich snel
zullen registreren.
De Algemene Vergadering nam nota, verder werden geen vragen gesteld.

H. Regelmatige training voor seizoen 2020-21 (agenda punt
11)
11. Voor het komende seizoen worden de uren/ploegen in EEB2, Roodebeek en
Kraainem gehandhaafd zoals ze eerder zijn geweest. De trainingen begonnen in de
eerste week van september als volgt:
EEB2:
- U13 op woensdag 17.45uur – 19.00uur
- U16 op woensdag 18.45uur – 20.30uur
Roodebeek:
- volwassenen, inclusief U19, op donderdag 20.00uur – 21.30uur

Kraainem:
- U10, op dinsdag 18.00uur – 19.00uur
- volwassenen, inclusief U19, op dinsdag 19.00uur – 20.30uur
De Algemene Vergadering nam nota, verder werden geen vragen gesteld.

I. Scheidsrechters (agenda punt 12)
12. De club heeft kandidaten aangemeld voor de scheidsrechtersexamens.
Het team streeft ernaar om waar mogelijk de thuiswedstrijden te scheidsrechter.
Het probleem zit hem vooral in het vinden van scheidsrechters voor de U13- en
U16-wedstrijden. U10 zou slechts één scheidsrechter per wedstrijd nodig hebben.
Als er niet genoeg scheidsrechters kunnen worden gerekruteerd, kan dat de Club
tot enkele BFF straffen leiden vanwege het missen van scheidsrechters.
De Algemene Vergadering nam nota van de scheidsrechtersituatie en stelde
vervolgvragen over de scheidsrechtersopleiding.

J. Begroting en lidgeld voor 2020-2021 (agenda punt 13)
13. De huidige budgetraming voor het seizoen 2020-2021 werd voor de vergadering
verspreid en de Raad legde de drie verschillende scenario's uit (baseline, worst case
en best case). Die hangen vooral af van het aantal gelicentieerde spelers, dat voor
het komende seizoen nog niet bekend is.
De financiële toestand van de club is gezond en er worden geen grote eenmalige
kosten verwacht.
De voorgenomen lidgelden voor het seizoen 2020-21 zijn:
250 € voor volwassen spelers (geboren in 2001 of eerder)
220 € voor jeugdspelers (geboren in 2002 of later)
Om het begrotingsoverschot te compenseren en rekening houdend met de
verminderde activiteit als gevolg van de volksgezondheidssituatie in de 1ste helft
van 2020, zal een korting van 60 euro voor het nieuwe seizoen worden verstrekt
aan volledig betalende leden van seizoen 2019-2020.
De Algemene Vergadering nam nota van de ontwerpbegroting.

K. Samenstelling van de Raad van Bestuur (agenda punt 14)
14. Van de vijf huidige bestuursleden zijn Gavino Murgia, Janne Katajamäki en
Radek Pilar bereid te blijven. Boris Kandziora en Ville Kivikoski willen ontslag

nemen uit het bestuur.
Ilkka Penttinen Fouto, Michael-Peter Godenau en Andrew Fagg zijn kandidaten
om nieuwe bestuursleden te worden.
Op voorstel van de Raad werden de volgende beslissingen genomen:
- Andrew Fagg werd tot bestuurslid gekozen. (aantal stemmen voor 13, aantal
stemmen tegen 0, onthoudingen 1)
- Michael-Peter Godenau werd tot bestuurslid gekozen. (aantal stemmen voor 13,
aantal stemmen tegen 0, onthoudingen 1)
- Ilkka Penttinen Fouto werd tot bestuurslid gekozen. (aantal stemmen voor 13,
aantal stemmen tegen 0, onthoudingen 1)
De Raad van Bestuur zal bestaan uit Andrew Fagg, Ilkka Penttinen Fouto, Janne
Katajamäki, Gavino Murgia, Michael-Peter Godenau en Radek Pilar.
De Raad zal formeel plaatsvinden wanneer het zal worden gepubliceerd in het
staatsblad van België. De Raad zal het benodigde materiaal aan het register
meedelen.

L. Overige (agenda punt 15)
15. De volgende punten zijn aan de orde gesteld:
-

over communicatiekanalen: De Club zal haar website en Facebook-pagina actief
blijven updaten. Ilkka beheert het Facebook-account en het beheer van de website
moet worden beslist.
AVG: er moeten toestemmingsformulieren worden verspreid onder de nieuwe leden
voor hun handtekening. Het probleem zal worden aangepakt voordat er foto's
worden gepubliceerd, wat de belangrijkste zorg is.

M. Sluiting van de vergadering (agenda punt 16)
16.
De clubvoorzitter bedankte de deelnemers en sloot de algemene
vergadering.

