
 

  
BESLUITENLIJST - VERSLAG ALGEMENE VERGADERING – 10 MAART 2022 
 
Locatie: Sinterklaaszaal – Welzijnshuis Sint-Niklaas.  
 
Aanvang: 18.05h. 
 

AGENDA 
 
1. 1. GOEDKEURING ONTWERPVERSLAG 18 NOVEMBER 2021     GOEDGEKEURD 

 
  
2. GOEDKEURING JAARVERSLAG 2021        GOEDGEKEURD 
 
3. GOEDKEURING JAARREKENING 2021       GOEDGEKEURD 
 

3.1. BALANS EN RESULTATENREKENING 2021       GOEDGEKEURD 
3.2. OPENSTAANDE VORDERINGEN 2021       GOEDGEKEURD 
3.3. NIET-OVERDRACHT INVESTERINGEN      GOEDGEKEURD 
 
Het budget aan investeringen voor 2021 is opgebruikt tot op €1 na, het SVK voorziet hiervoor geen 
overdracht naar boekjaar 2022. De Raad van Bestuur dient hier zijn akkoord over te geven. 

 
 
4. VARIA 

4.1. Kwijting bestuursleden boekjaar 2021      GOEDGEKEURD  
4.2. Liquiditeit SVK - Optie renteloze lening VMSW     KENNISNAME 

 
Op basis van de jaarrekening en meerjarenplanning, is samen met VMSW duidelijk te stellen dat het SVK Waasland 
mogelijks  rond oktober 2022 met een probleem rond liquiditeit zal kampen. Dit is te verklaren door het niet 
ontvangen van gemeentelijke bijdragen (waardoor het SVK de afgelopen 20 jaar zijn volledige werking via 
subsidies én eigen middelen heeft kunnen uitvoeren) én het verminderen van de Vlaamse subsidies met 6%. 
 
Het SVK staat tevens in voor de betalingen van de huren van eigenaars eind december van het boekjaar én de 
lonen van het vastbenoemde personeel, waardoor we het nieuwe boekjaar starten met een verlaagde liquiditeit. 
 
Afhankelijk van de huurachterstallen én de uitbetaling van de subsidies, kan het SVK mogelijks kampen met een 
liquiditeitsprobleem bij het betalen van de huren rond het einde van 2022. 
 
Om dit tegen te gaan, stelt VMSW een renteloze lening voor om deze liquiditeitsproblemen te overbruggen tot de 
volgende subsidieuitbelaking.De leden van de Raad van Bestuur halen de optie aan van een kaskrediet bij de bank 
als extra overweging. 
 
Na bespreking van dit punt komt de Raad van Bestuur overeen om nog geen beslissing in dit punt te nemen, 
omwille van nog teveel onzekere factoren en te weinig informatie. 
 
Het SVK zal tegen het einde van Q1 alle nodige gegeven betreffende de huurachterstallen, subsidies en 
opspiltsing van boekhouding naar uitgaven én te vorderen sommen oplijsten voor een duidelijk overzicht voor de 
bestuurders. 
 
De Algemene Vergadering neemt kennis van de liquiditeitsproblemen én de suggesties van VMSW. 



Het SVK zal de nodige informatie verzamelen ter staving van de inkomsten én uitgaven naar de fusie van de 
woonmaatschappijen toe én het punt zal opnieuw geagendeerd worden ter bespreking op een extra Algemene 
Vergadering, na anaylse van de gegevens. 

 
             

Afsluiten vergadering: 18.45h. 


