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Raad van Bestuur / Installatievergadering
dd. 04/02/2019
Verslag.

Aanwezig:
Sportraad
(1) Maeseele Jan, Olivier Mario, De Deygere Paul, Uyttenhove Guy, Herman Jo, Defour Hans,
Vandermeulen Marijke, Devriese Ludwin, Derammelaere Katty.
(2) Vermeulen Noël, Chris Christiaens, Jochen Demeyere
Sportdienst: J. Vandewynckele / T. Vanelslander
Schepen van sport: Callens Terry.
Verontschuldigd: Geert De Batselier (3)
Schepen van sport Terry Callens zit de bijeenkomst voor.
Als gevolg op de jongste gemeenteraadsverkiezingen zijn alle leden van de raad van bestuur
uittredend, tevens herkiesbaar. Alle leden, vermeld onder (1) stellen zich opnieuw kandidaat als lid
van de raad van bestuur voor de legislatuur 2019 – 2025.
Wensen toe te treden tot de raad van bestuur: (2)
Vermeulen Noël, Zwevezeelsestraat, 8851 Koolskamp, vertegenwoordigt WTC De Bockors
Chris Christiaens, Stationsstraat, 8850 Ardooie, vertegenwoordigt volleybalclub ARVO
Jochen Demeyere, Kaaistraat, 8850 Ardooie, vertegenwoordigt het Veldritcomité
(3)Geert De Batselier, Elslanderstraat 11, 8850 Ardooie, vertegenwoordigt KVC Ardooie.
Er zijn geen bezwaren tegen de vier toetredende nieuwe leden en hun kandidatuurstelling wordt
aanvaard.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur uit 13 stemgerechtigde leden.
Ter kennismaking stellen alle leden stellen alle leden zich persoonlijk voor.
Aanduiding voorzitter / secretaris.
Jan Maeseele neemt de functie van voorzitter op zich voor een tijdelijke duur en draagt het
voorzitterschap in de loop van het lopend jaar over aan Mario Olivier.
Uittredend secretaris Guy Uyttenhove verlengt de functie van secretaris voor de nieuwe legislatuur.
Bovenstaande functies worden door de raad van bestuur goedgekeurd en straks ter goedkeuring aan
de leden van de algemene vergadering voorgelegd.

Schepen Terry Callens geeft het woord aan voorzitter Jan Maeseele.
Op zijn beurt bedankt de voorzitter de leden van de raad van bestuur voor het in hem gestelde
vertrouwen. Jan is momenteel 40 jaar lid van de sportraad en kan terugblikken op zeer goede
samenwerking onder de leden van de raad van bestuur. Hij volgde o.a. Jan David en Roland
Traversier als voorzitter op.
In de loop van kalenderjaar 2019 geeft hij het voorzitterschap over aan Mario Olivier.
Volgende bijeenkomst(en):
Maandag 18 maart: voorbereiding algemene vergadering 13/05
Maandag 13 mei: Statutaire algemene vergadering.
J. Vandewynckele
Verslaggever

