
 
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN BEHVA 

 

19 maart 2022 

 

1.  Aanwezigheden 

 

62 effectieve leden 

8 effectieve leden verontschuldigd 

3 effectieve leden afwezig  

 

Het wettelijk minimum van effectieve leden werd bereikt om over te gaan tot een geldige algemene vergadering. 

 

2.  Woord voorzitter 

 

Jan Dyck sprak de aanwezige leden toe om hen te bedanken voor de steun en het vertrouwen in onze federatie. 

 

3. Wijziging statuten 

 

De statuten werden unaniem als volgt gewijzigd 

 

Artikel 2 

 

De woorden Vlaams Gewest werden vervangen door Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hierdoor is de officiële zetel verplaatst naar volgend adres : Esplanade 1 / 51, 1020 Brussel 

 

Artikel 31 werd volledig vervangen door  

 

De regelmatigheid van de rekeningen van de vereniging wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, 

onafhankelijk van het bestuursorgaan.  Het verslag en de kosten van deze bedrijfsrevisor wordt aan de Algemene 

Vergadering voorgelegd ter goedkeuring. 

 

4. Activiteitenverslag 2021 en vooropgestelde doeleinden 

 

Peeter Henning is vervolgens overgegaan tot de dagorde aan de hand van een PPT-presentatie.  Deze PPT-

presentatie maakt integraal deel uit van de bijlage aan huidige verslag. 

 

5. Financieel verslag 

 

Peeter Henning heeft de rekeningen van 2021 voorgesteld en de nodige uitleg gegeven bij de verschillende 

inkomsten en uitgaven. 

 

BB3, de bedrijfsrevisor, heeft haar werkzaamheden toegelicht en gevraagd om over te gaan tot de goedkeuring 

van de rekeningen. 

 

De rekeningen werden unaniem goedgekeurd.  

 

Vervolgens werd de begroting voorgesteld voor 2022. 

 

De begroting werd unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering 

 

Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de lidgelden van 2023 te verhogen. Na enkele bemerkingen te mogen 

ontvangen werd het voorstel door de meerderheid goedgekeurd (52 ja - stemmen, 8 – neen stemmen, 2 – 

onthoudingen)  



 

6. Benoemingen 

 

De verlenging van het mandaat van Thierry Willemarck werd door de meerderheid goedgekeurd (47 ja stemmen, 

3 neen stemmen, 12 blancostemmen) 

 

De oud-bestuurders Philippe Godin, Guy Mahy en Guido Van Der Borgh werden benoemd tot erelid van 

BEHVA. 

 

Verslag opgesteld door Peeter Henning, CEO BEHVA 


