
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen, 20220630 

 

Verslag Algemene Vergadering van 20220630 te Beatrijslaan 41, 2020 Antwerpen  

1. Verwelkoming door de voorzitter. 

2. Mededeling samenstelling van het bureau van de gewone algemene vergadering.  

3. Voor zover als nodig, goedkeuring agenda  - goedgekeurd. 

4. Samenstelling - vaststelling van het quorum voor de gewone algemene vergadering 

106 leden, 29 aanwezigen, nog 2 zouden moeten aansluiten. 

In ’21 waren er 6201 leden, de verdeling daarin begint te bewegen, loontrekkenden 

stijgen.  

Theoretisch gezien op 1/30e van totaal aantal leden, de AV zou uit 164 personen 

kunnen bestaan. Dus er kunnen nog  30 mensen aansluiten! 

5. Voorstelling en kennisname van het jaarverslag 2021.  

Visie  die een shift vraagt naar heatlhy equity  in het quintuple aim en missie werd 

voorgesteld door onze voorzitter.  

Stijging van leden en medewerkers, uitbreiding van de werking met visibiliteit in 

positivisme van de kinesitherapie in zijn totaliteit. 

Jaarverslag werd diagonaal overlopen.  

6. Voorstelling en kennisname van het financieel verslag 2021  

Is nu een dubbele boekhouding in tegenstelling tot de voorbije jaren. Door Annette 

van SBB voorgesteld.  

Inkomsten en uitgaven werden overlopen.  

Nieuwe inkomsten: recuperatie van de loonkosten. Zijn terugbetalingen van 

werknemers bv. de maaltijdcheques. 

Positief resultaat van ‘21 wordt overgedragen naar ‘22.  

Nog enkele specifieke financiële cijfers werden door Marina Gasten toegelicht ovv 

ratio’s. Daaruit blijkt dat AXXON KiK financieel gezond is.  



 

 

 

 

  

 

7. Voorstelling en kennisname begroting 2022 & 2023  

Budget begroting ’22 werd voorgesteld, o.b.v. 4800 leden, met een indexatie van 8%.  

Begroting voor ’23 is voorgesteld.  

8. Voorstelling en kennisname aangepast huishoudelijk reglement  

HR is een draaiboek van wat niet in statuten staat. 

2 delen, nl algemeen deel en de bijlage waarin de rol en werking van de bestuurders 

en experten binnen het bestuursorgaan in beschreven staat. 

9. Stemming per handopsteking  

1. Jaarverslag 2021 unaniem goedgekeurd 

2. Financieel verslag 2021 unaniem goedgekeurd 

3. Begroting 2022 & 2023 unaniem goedgekeurd 

4. Huishoudelijk reglement : 1onthouding, 28 stemmen voor. 

5. Kwijting door de A. V . van de bestuurders voor het werkjaar 2021 :  

1 onthouding en 28 stemmen voor. 

10. Notulen Algemene Vergadering 30 juni 2022 a. Lezing  

a. Goedkeuring : unaniem goedgekeurd.  

11. Slotwoord door de voorzitter  

 

 

 


