Cascade VZW

Verslag Statutaire Algemene Ledenvergadering
24 februari 2018
Aanwezige effectieve leden: Rosita Corveleijn, Dirk Deroo, Pascal D., Rien Blomme, Chris Cools,
Geert Desadelaer, , Kris Carlier, Christel Vandenberghe, Nancy Heuzel, Etienne Scherpereel,
Verkempinck steven, Pierrot Clemens, Johny Kaeckebeke, Mario Cordy, , Frank Remaut, Stijn
Ruelens, Patrick Verduyn, Kenneth Devos. (18)
Verontschuldigde effectieve leden: Geen
Volmachten: Franky Cordy aan Mario, Steven D. aan Christel, Stijn Sch. Aan Geert, Myriam V. aan
Rosita, Kathleen V. aan Rien. (5)
Afwezige effectieve leden: Geen
Aanwezige toegetreden leden: Karel Levrau, Albert Houtekiet, Dieuwert Grootaerd, Wouter Faelens
(4)
Verontschuldigde toegetreden leden: Luc Hubert, Yvan Cosijn, Geert Van Der Borcht, Niels Legien,
Eva Scheurmans, Michael Cordy (6)
Steunende leden: Geen
Verontschuldigd dubbel leden : Tom Dedroog.

VERSLAG
1. Verwelkoming door de voorzitter 20.00 Dirk verwelkomt alle leden. 22 van de 24 stemgerechtigde leden zijn reeds aanwezig of hebben
volmacht gegeven.
Dit jaar wordt cascade 30 jaar. Voor sporttakken er tegenwoordig heel wat concurrentie. Een niet
evidente sport, zoals speleo, heeft het dus soms moeilijk om, naast alle andere sporten, te blijven
bestaan.
We zijn dus fier op het aantal activiteiten en de variatie die we 30-jaar lang hebben kunnen
verwezenlijken.
Effectieve leden zijn “baas” van werking RVB. Zij keuren goed/af en indien ze niet akkoord zijn met
bepaalde zaken kan er steeds een bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen worden. Tot op
heden is dit nog nooit gebeurd en daar zijn we blij om.
2.Verkiezing nieuwe effectieve leden
Stem-gerechtigd worden is bij Cascade een keuze van alle actieve leden. Effectieve leden worden
verkozen in de algemene ledenvergadering.
In vergelijking met vorig jaar zijn we 2 effectieve leden kwijt (Maxim Lesy & Philippe Wouters).
Vandaag zijn er 23 stemgerechtigde leden over. Hiervan zijn er 18 aanwezig. Er is niemand afwezig,
of verontschuldigd, maar er werden wel 5 volmachten gegeven.

Er zijn 4 toegetreden leden aanwezig en 6 toegetreden leden zijn verontschuldigd.
Nieuwe kandidaten toegetreden leden die effectief lid willen worden: enkel Karel Levrau heeft dit
gevraagd én komt reeds in aanmerking (voorwaarde = minstens 1 jaar lid). 2 andere leden vroegen
aan, maar komen nog niet in aanmerking.
Niemand stemt tegen, niemand onthoudt zijn stem, dus 23 ja-stemmen. Hierdoor kan Karel vanaf nu
meestemmen. Het totaal aantal stemmen is nu 24
3. Werking Bestuur
a) Algemeen
Steven nam in Maart ontslag, maar Pierrot werd gecoöpteerd. Hij mocht deelnemen aan de
vergaderingen, maar was geen wettelijke vertegenwoordiger van het bestuur.
Christel haar mandaat vervalt. Zij is niet herkiesbaar.
Steven zijn mandaat vervalt, maar nam reeds ontslag.
Vandaag dus 2 bestuursplaatsen te verkiezen.
Dirk overloopt in grote lijnen de werking van de RVB (cf. vergaderingen, agendapunten, mailverkeer,
taken, etc.).
De 2 toegetreden (dieuwert en wouter) sluiten om 20.10 aan. Zij zijn toegetreden leden en hebben
geen stemrecht in de vergadering.
Er wordt tijdens dit punt extra aandacht gegeven aan:
- Sponsering Decathlon  aangezien de voorwaarden om korting te krijgen te veeleisend waren,
werd er uiteindelijk niet ingegaan op deze mogelijkheid.
- Draaiboek: In het verleden werd er samen met de kalender steevast een algemene ledeninfo
meegestuurd om de leden van info omtrent de organisatie van de activiteiten te voorzien. Dit zal
in de toekomst niet meer verzonden worden, maar om de leden toch van voldoende informatie
te voorzien zal er een draaiboek ontwikkeld worden die elk lid afgedrukt zal krijgen. Dit wordt de
bijbel van Cascade waarin de leden de praktische organisatie van alle activiteiten kunnen
nalezen.
- 2018 = 30 jaar cascade: extra aandacht voor activiteiten, feest, etc.
b. Sportdienst – sportraad – VVS
Sportdienst-raad
- promotie op het slotfeest voor speleo.
- Tussenkomst lidgeld  elke Oostendenaar kan €10 terugvorderen van de stad.
- Dossier watertoren is volop bezig. De inrichting van de watertoren wordt volop besproken.
VVS
-

Heeft nieuw verbondshuis.
WSV (Werkgroep Speleologische Vorming): Pierrot en Dirk helpen mee aan brevet A & B.
Spelerpes: Kris Carlier werkt hier nog aan mee.
Werkgroep grotduiken: ook hier wordt tegenwoordig regelmatig vergaderd met de UBS. Er
komen meer sleutels naar het VVS en duikers kunnen nu via dagverzekering eenmalig mee gaan
grotduiken.

-

-

AV VVS: wie wil hier cascade vertegenwoordigen? Cascade heeft 6 stemmen, voorlopig slecht 4
geïnteresseerden vanuit cascade. Ook in het VVS zijn er bestuursplaatsen. Iedereen kan zich
hiervoor verkiesbaar stellen.
04/257.66.00 (civiele bescherming)  speleosecours! Bij ongeval niet 112 bellen!
c. Aandachtspunten
Communicatie.

d. Evaluatie Optiepunt 2017 & 2018 “deelname aan de activiteiten stimuleren”
Een evaluatie van het optiepunt van 2017 .
Optiepunt voor 2018.
Dit blijft een rode draad in de clubwerking.
- Activiteiten worden op verschillende manieren kenbaar gemaakt.
Oproep aan alle leden:
- We hebben steeds mensen nodig om grottochten te begeleiden, motiveer elkaar om mee te
gaan, deel de activiteiten die op FB geplaatst worden.
o begeleiding in de grotten ( Cas & init)
o Coördinatie grottochten
o Zelf deel nemen + anderen motiveren
o Act delen
o Nieuwe acties ????
o
Resultaat is status quo. Deelname verslechtert niet, maar betert ook niet…
e. optiepunt 2018 – 30-jaar Cascade
We hopen er dit jaar een topjaar van te maken! Dirk vraagt na of iedereen akkoord gaat met dit punt.
Er is niemand die hiermee niet akkoord gaat.

Wie heeft opmerkingen over de werking van de raad van Bestuur?

4. Wijziging statuten en HHR
a. Verandering i.f.v. “dubbel lidmaatschap”
Cf. Statuut: Titel 2 art 5, Titel 2 art 7  nieuw soort lid die ingeschreven is bij VVS onder een
andere speleoclub. Zij kunnen geen effectieve lid worden. Ze zijn statutair onderworpen aan
de bepalingen van het HHR Tittel 2 art 7
Cf. HHR: hoofdstuk 2, art 5 bis (definitie dubbel lid) + hoofdstuk 2, art 8 (mag ook
sifonduiken) + hoofdstuk 5, art 25 (mag materiaal van club gebruiken).
Vragen:
-

-

Wordt dit doorgegeven aan VVS? In principe niet. Deze leden zijn reeds kenbaar bij VVS doordat
ze via hun eerste speleoclub verzekerd zijn. Het VVS ontving van Cascade wel een mail met de
vraag als deze leden lid zijn van het VVS via club “X”.
Kunnen ook mensen vanuit andere federaties dubbel lid worden? Neen

-

Wat als dubbel leden het clubmateriaal uitlenen om binnen een andere club te gebruiken?
Wijziging HHR hoofdstuk 25, art 25 gaat enkel over het gebruiken van materiaal bij een activiteit
die door cascade vzw georganiseerd wordt.

Bedenking:
-

Term dubbel lid Kris Karlier zegt: juridisch gezien lijkt dit verwarrend: naar analogie met
andere sporttakken (cf. voetbal) hebben we die term uiteindelijk behouden

STEMMING statuutwijziging door alle effectieve leden: 24 JA-stemmen!
Aanpassing HHR wordt door RVB gestemd.
b. Verandering n.a.v. doel
Cf. Statuut: Titel 2 art 3  Via ferrata toevoegen
STEMMING statuutwijziging door alle effectieve leden: 24 JA-stemmen!
c. Extra wijzigingen HHR
Wordt gestemd door RVB, maar effectieve leden kunnen dit in principe terugroepen.
Cf. HHR Hoofdstuk 2, art 7  om actief lid te worden moest je deelgenomen hebben aan 2
initiatietochten. Nu toevoegen: “of ervaring voorleggen”.
Cf. HHR hoofdstuk 2, art 8  voor deelname sifonduikactiviteiten wordt speleo-ervaring
geschrapt. Duikervaring is voldoende. Extra toevoeging: “in het bezit zijn van een duikbrevet”.
Bedenking: dus duikers die anders niet binnen kunnen in de door UBS gesloten carrière/grot om te
duiken, kunnen dit wel via deze aanpassing in HHR? Op voorwaarde dat ze lid zijn…. Opletten voor
misbruik van uitlenen sleutel.
Vraag:
-

moeten ze ook lid zijn van een duikfederatie of verzekering bij DAN? Dit hoeft niet, voor
sifonduikactiviteiten zijn we via VVS verzekerd.
1*D voldoende? Gezien risico? Binnen VVS zijn er kwalificaties voor Sifonduiken. A-kwalificatie
betekent dat deze persoon mag begeleiden. Binnen Cascade hebben deze mensen allemaal een
instructeurs brevet (= begeleidingskwaliteiten). In Cascade wordt interne opleiding geboden
die niet leidt naar een brevet. Er bestaan wel grotduikbrevetten (die door commerciële
opleidingen aangeboden worden), maar dit is in principe geen verwachting binnen de club.
Begeleiders bepalen haalbaarheid + persoon zelf schat risico in.

WIJZIGINGEN worden aanvaard.
5. digitale communicatiemiddelen
a. website
DOEL  info verschaffen aan leden + toekomstige leden. Dirk overloopt de structuur van de website
(cf. ledenadministratie  verantwoordelijkheid lid zelf, activiteiten + palmaressen). Leden kunnen na
inloggen meer info verkrijgen dan buitenstaanders.
Veel leden hebben website nog nooit bezocht…
MVDC blijft website nog steeds onderhouden en beheren.
b. mailadressen

4 unieke adressen
- bestuur@, duikers@, explo@ en trainers@speleocascade.be.
c. De facebook pagina
Dirk legt nog eens het doel en gebruik van deze pagina uit. Het is een besloten groep, en niet enkel
cascade leden krijgen inzage. Voorlopig 197 leden.
Oproep leden:
-

Delen van act.
Berichten plaatsen en foto’s/films plaatsen  album aanvragen om meerdere zaken tegelijk toe
te voegen.

Ook heel wat andere FB-groepen rond speleologie zijn interessant.
Ook evenementen, bestanden, foto’s, etc. zijn snel te vinden via de rechterkolom. FB is in principe
niet de officiële inschrijvingsmanier. Maar Dirk volgt dit zo goed mogelijk op.

6. Werkgroep Jongeren en trainers
Kris heeft uitleg over de werking van de trainers & de jongerenwerking.
2017
-

Training jongeren is belangrijk, maar niet steeds evident. Cf. concurrentie andere sporten.
Voorlopig zijn er 4 jongeren actief aanwezig op de training. SNS (Sport Na School) helpt ons met
het aantrekken van jongeren.
Ook training voor ervaren leden wordt voorzien. Tijdens training focus op “speciale technieken”
om training op maat te kunnen bieden.
Villers le Gambon: ook hier worden opleidingen geboden. Vb. Coupé de corde enz..

2018
-

Focus op jongeren blijft behouden, maar geen aparte activiteiten meer op de kalender voor
jongeren.
Villers: point chaud
Trainers volgen op 18/06 bijscholing
Watertoren: hier wordt een mooi nieuw trainparcours ontwikkeld. Streefdatum 2020.
Oproep: wie heeft interesse om trainersgroep te versterken?

7. Werkgroep explo.
a. buitenland
 vooral Frankrijk.
Geert geeft toelichting bij het werkingsjaar 2017. Er zijn vooral veel exploduiken gebeurd in een
aantal nieuwe bronnen. Verder werkt de WG explo nog steeds verder aan een aantal werven.
b. binnenland
Wuinant  samenwerking met Walen en Nederlanders om postsifongrot te bereiken via droge
speleo.
Ook FSS blijft een werf waar cascade aan verder werkt.

Res. De Tahau  deze rivier wordt onderzocht.
Ook in het binnenland zijn heel wat duikexplo-activiteiten.
Ook de WG explo werkt steevast samen met andere speleoclubs. Uiteraard mogen ook andere
cascadeleden nog aansluiten indien ze interesse hebben.
8. Ledenevolutie
In 2017 zijn er 16 leden vertrokken en zijn er 14 nieuwe leden toegetreden. De meeste leden die ons
verlaten hebben, zaten slechts 1 à 2 jaar in de club. Verontrustend? Zapcultuur? Hopelijk is dit geen
tendens die ook de volgende jaren aanhoudt.
Nu hebben we een totaal van 56 leden.
Ledenlijst van 2017 EN 2018 te vinden in het boekje.
9. Financiën
Rien geeft uitleg over de:
▪

▪

Resultaatrekening 2017
Het jaar 2017 leverde een resultaat op van 1149,98 euro. Het saldo bedraagt nu
euro.
begroting 2018
Voor 2018
-137,40 euro.
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VRAAG RIEN  lidgeld Belgische jeugdherbergen ook in 2019 nog begroten? Nu wel betaald,
hierdoor krijgen cascadeleden 10% korting. De laatste jaren werd dit slechts door 1 lid gebruikt. Dit
zal nogmaals gecommuniceerd worden naar de leden en afhankelijk van het gebruik in 2018 zal
beslist worden om dit al dan niet in 2019 opnieuw te doen…
We bedanken de sponsors…
De rekeningen kunnen ingekeken worden tijdens de pauze.
10. Verkiezingen
zijn uittredend en herkiesbaar in het mandaat 2018 / 2019 / 2020.
-

Steven is ontslagnemend in het mandaat 2015 / 2016 / 2017
Christel is uittredend voor het mandaat 2015 / 2016 / 2017 en treedt niet als herkiesbaar op.

Voorlopig stelde slechts 1 lid zich voor als kandidaat: Pierrot.

De stembrieven worden uitgedeeld.
21.45 u PAUZE + TOURNEE GENERALE
De stemming wordt geteld
-

STIJN Ruelens verlaat de vergadering, waardoor we met 23 stemgerechtigde leden overblijven.

RESULTAAT stemming: 23 JA-stemmen  pierrot wordt verkozen voor een mandaat van 3 jaar!
Proficiat!

11. Vervolg verslag werkingsjaar 2017
a. Materiaal

▪
▪

Voor een overzicht van het beschikbare materiaal verwijzen we naar het boek.
Met de lijst van de koorden en hun lengtes kan je de juiste koordlengtes aanvragen voor een
bepaalde grot.

Aankopen 2018
- 2 gordels groot model,
- eventueel ook 3 tibloc’s en 1 skyhook,
- Fototoestel of go pro worden overwogen,
- 2 x micro traction
Nieuwe boeken aangekocht in 2017
- Au fil d’ariane
- Meuse souterraine
In de bibliotheek zijn heel veel boeken aanwezig, maar die worden nauwelijks uitgeleend…
b. Opleidingen 2016 & 2017
c.
-

Speleoparcours: gem. 11,4 leden per training  in 2018 brengen we dit aantal graag naar boven.
Ook gevorderden willen we hier graag verwelkomen.
Ook in 2018 gaat veel aandacht naar interne cascade opleidingen. Hiervoor hebben we wel nood
aan extra begeleiders.
Voor het overzicht van de opleidingen wordt verwezen naar het boek.
Deelname aan het brevet B? geen deelname vanuit ascade…
Activiteiten 2017 planning 2018
In 2017 telden we 203 activiteiten. Zowel voor de binnenlandse tochten als de buitenlandse trips.
Ook de werkgroep explo leverde puik werk.
Voor het overzicht van alle activiteiten wordt verwezen naar het boek. Deze gaan in stijgende
lijn.

We moeten blijven bewaken dat we geen appels met peren vergelijken. Vroeger werden enkel
speleoactiviteiten opgenomen worden. Nu ook explo, grotduiken, barchon, villers, etc.
-

Ook de jaarplanning voor 2018 is daar te vinden.
Activiteiten van de individuele leden moet ook in 2018 omhoog.

23/06 & 24/06 gesloten grot wordt geopend in Côte d’Or . Kris geeft meer info…

12. Goed om te weten
Onderstaande zaken zijn te vinden in het boekje:
-

Lidgelden en federale bijdrage
Initiaties enz…

13.
14.
-

Goedkeuring verslag
23 JA-stemmen werkingsverslag
23 JA-stemmen financieel verslag
Rondvraag
Dubbelleden  aanvraag voor bestuur? Nee, ze blijven toegetreden leden.
Rijkswacht bestaat niet meer 😊  veranderen in boekje.
Avonturenweekend SDTO staat ook open voor cascadeleden. Hiervoor hebben we ondersteuning
nodig van cascadeleden.

EINDE VERGADERING 23.30

