Koolmijnlaan 185
3582 Beringen
info@orientatie.org
011 96 91 39
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12u

Datum en uur: maandag 19 februari 2018, 19h30
Locatie: feestzaal De Biekorf, Sint-Michielsstraat 8, 2260 Oevel-Westerlo (vlakbij de kerk van Oevel)
(op 08/02/2018 zijn Frank Aerden en Rik van Bruggen de boekhouding van VVO komen controleren. )
1. Noteren van de aanwezige vertegenwoordigers voor de verschillende clubs
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2. Verwelkoming door de voorzitter
Beste VVO-vrienden,

19/2/2018

Sta me toe het verhaal van het VVO-schip in woelige wateren van de BAV van twee maand
geleden even aan te vullen. Er waren, zoals toen gesteld, verschillende downs, maar gelukkig
ook een aantal ups in 2017. Dat hield het schip overeind. De eerste etappe, of jaar één van de
nieuwe beleidsperiode, bracht ons over de Atlantische oceaan in de Caraïbische zee. Daar
maken we vandaag de balans op van 12 maanden VVO in het nieuwe decreet.
De vrouwelijke interim-kapitein loodste het gehavende schip langzaam maar zeker door de
woelige zee. De eerste helft van het jaar met twee halftijdse of één full-time-equivalent minder:
Lutgart met pensioen, Nancy met zwangerschapsverlof. De interim-kapitein combineerde dan
maar drie jobs: die van (onder)voorzitter, event-coördinator van een geslaagde 3-daagse van
België en interimpersoneelslid.
De interim-kapitein af en toe te maken met een muitende bemanning. Sommige van de
matrozen stuurden hun kat of haakten af wanneer cruciale koerswijzigingen werden besproken
en beslist. Het vaarplan werd dan ook te pas en te onpas in vraag gesteld en soms willekeurig
bijgestuurd. Met enkele inderhaast opgeroepen assistent -kapiteins bleef het schip alsnog
overeind.
Gelukkig kende de 3-daagse van België,, een vlotte en financieel gunstige afloop voor de
voltallige bemanning.
En voor de opvolging van het topatleten-programma van de ploegencommissie stak de VVOsecretaris een flinke hand toe en schreef onze sprintoriënteur Yannick Michiels oriëntatiegeschiedenis op de World Games in Polen met een zilveren medaille.
De werkgroepen Ledenwerving-recreanten, Communicatie, Goed Bestuur en
Opleiding/Bijscholing kwamen schoorvoetend tot stand en ook de beleidsfocussen Jeugdsport,
Laagdrempelig Sporten en Innovatie kenden een trage opstart. De definitieve convenanten
vanuit Sport Vlaanderen werden dan ook pas eind april definitief.
Het VVO-schip had inmiddels de Afrikaanse Westkust achter zich gelaten – we zijn inmiddels
augustus - en resoluut voor het ruime sop richting Amerika gekozen. Het vaarplan om de
zeiltrip rond de wereld te maken liet geen ruimte voor een weg terug. VVO moest nu wel
doorgaan.
Bij verschillende bevoorradingen maakte de bemanning kennis met een computergestuurd
oriëntatiespel eSiGo, werden her en der oriëntatie-jeugdtrainingen georganiseerd, kregen
sommige POP’s een mapico-facelift en werd de basis gelegd van catchit, een beloftevolle
oriëntatie-app.
Belangrijke elementen die vaarregulator Sport Vlaanderen evalueerde en opnieuw honoreerde.
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Een meet en greet echter inzake “Goed bestuur” legde het belangrijkste pijnpunt van de nabije
toekomst bloot. Een bijzonder slecht rapport. Jammer genoeg vond een voorstel van Values
Media om hier op korte termijn iets aan te doen, onvoldoende gehoor en bleef dit onbeslist.
Financieel gaat het VVO voorlopig voor de wind. Dat zal dadelijk duidelijk worden bij het verslag
van de financiële crew. Ook 2018 zal, ondanks de eerdere minder rooskleurige voorspellingen,
geen financieel debacle worden. Ik ben blij dat het personeel voorlopig voltallig aan boord kan
blijven.
Mijn engagement zit er echter op.. Ik ben het onderling gebakkelei beu en vind geen energie
meer om het VVO-schip op zijn wereldreis de juiste koers te laten varen.
Een ingrijpende koerswijziging inzake “Goed bestuur”, en dit onder deskundige begeleiding van
een professionele organisatie, lijkt me de enig mogelijke weg om VVO zijn vierjarige zeiltrip
rond de wereld succesvol te volbrengen.
Ik dank iedereen die het voorbije jaar positief bijdroeg aan de uitbouw van VVO en wens de
leden van de nieuwe ploeg alle succes toe.
Uw onder-voorzitter
Simonne Silvi

3. Stemrecht en zetelverdeling
Trol: 5 stemmen, 2 zetels
Kol: 7 stemmen, 2 zetels
Hamok: 5 stemmen, 1 zetel
Omega: 7 stemmen, 2 zetels
Borasca: 1 stem, 1 zetel

4. Verslag van de voorzitter à zie punt 1: ‘verwelkoming door de voorzitter’
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5. Verslag van de secretaris
De Raad van Bestuur heeft vorig jaar 11 maal vergaderd:
- 19 januari
- 16 februari
- 16 maart
- 20 april
- 18 mei
- 15 juni
- 17 augustus
- 21 september
- 19 oktober
- 9 november
- 14 december
Deze vergaderingen verliepen vaak ongestructureerd, met talloze afwijkingen op de agenda (die
op zich vaak een rommeltje was) en discussies naast de kwestie. Het vertrouwen tussen een
aantal bestuurders bleek volledig zoek.
En als er al eens een beslissing werd genomen, bleef de uitvoering ervan dikwijls dode letter.
Over de werking van het dagelijks bestuur na het spijtige wegvallen van Frederik Meynen wens
ik niets te zeggen.
Ik hoop dat de nieuwe ploeg beter kan samenwerken, en terug controle kan krijgen op de
werking van het secretariaat.
De uitdagingen zijn niet min, en nog steeds dezelfde als vorig jaar :
1. werk maken van de aanpassingen die ons opgelegd worden door het nieuwe decreet.
2. relaties met ANB aantrekken met als doel de toegang tot de bossen te vrijwaren
3. het aantal actieve, “echte” leden drastisch doen stijgen, zeker bij de jongeren
Bart Van de Moortel
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6. Verslag van de ploegencommissie
Na het ontslag van Linda als juniorentrainer en Dirk als seniortrainer, na afloop van de
kampioenschappen van 2016, moest de VVO-ploegencommissie op zoek naar 2 nieuwe trainers.
Er werd een oproep gelanceerd via de website, maar hierop kwam geen respons.
Omdat de groep junioren vrij beperkt is en de voorbereidende stages voor een groot gedeelte
gelijk lopen met die van de beloften, heeft Bart Willems de junioren, samen met de beloften,
onder zijn hoede genomen.
Voor de seniors werd gesuggereerd dat Nancy vanuit VVO het aanspreekpunt zou worden,
maar aangezien Nancy eind januari in bevallingsverlof zou gaan en het er niet naar uit zag dat
ze vervangen zou worden, heeft Bart Van de Moortel deze taak op zich genomen.
Simonne Silvi nam op het VVO-secretariaat de taak van Nancy, met name de coördinatie van de
VVO-ploegencommissie, tijdelijk over. Dit verdient een grote dank en appreciatie.
Trainers en coördinatoren gevonden, tijd voor het echte werk.
Traditioneel stond de fysieke test op het programma als eerste selectieproef.
Daarna volgden 2 technische trainingen in de Ardennen, met respectievelijk 15 en 14 atleten,
en een stage in Spanje met 18 atleten.
Begin april werd de selectie gelopen voor EYOC en JWOC in de buurt van Dijon, Bourgogne,
Frankrijk.
Voor EYOC selecteerden zich Ems De Smul, Kato Keuppens, Liam Thiels en Jens Van Lommel.
Voor JWOC selecteerden zich Ems De Smul, Warre De Cuyper, Martijn Hus, Wout Keuppens en
Klaas Mellebeek.
In mei werden de selecties voor WOC gelopen. Hiervoor selecteerden zich Yannick Michiels,
Pieter Hendrickx en Tomas Hendrickx voor de Sprint en Benjamin Anciaux voor de aflossing.
Omwille van blessure kon Benjamin niet deelnemen en werd hij vervangen door Desmond
Franssen.
Eind mei werd een voorbereidende EYOC (en JWOC)-stage georganiseerd naar Slovakije
waaraan Ems De Smul, Kato Keuppens, Liam Thiels en Wout Keuppens deelnamen.
In hetzelfde weekend werd in Finland de World Cup gelopen door Yannick (Sprint) en Desmond
(Middel en Sprint). Yannick behaalde hier de eerste plaats op de Sprint. Proficiat!!
Eind juni werd de EYOC gelopen in Slovakije. Kato en Liam haalden zowel op de Sprint als op
de Lang een B-finale. Ems en Jens moesten tevreden zijn met een C-finale.
Dat zelfde weekend werd ook de WOC gelopen in Estland. Yannick eindigde als eerste in zijn
kwalificatiereeks voor de Sprint. Jammer genoeg liet hij het in de finale wat afweten en
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eindigde uiteindelijk als 34e. Tomas en Pieter konden dit jaar geen A-finale uit de wacht slepen.
Tijdens de aflossing kon Desmond zich niet klasseren.
Half juli werd de JWOC in Finland gelopen. Wout behaalde een B-finale op de Middel en Warre
op de Sprint.
En dan was het uitkijken naar Yannick die door BOIC geselecteerd was om deel te nemen aan
de World Games in Polen. En Yannick deed wat velen op gehoopt hadden; hij haalde een
medaille op de Sprint, de Zilveren medaille. Nog eens proficiat!! Op de Middel behaalde hij een
mooie 22e plaats.
Aan de World Cup in Letland eind augustus namen Yannick Michiels, Benjamin Anciaux en Ken
Peeters deel. Yannick eindigde als 7e op de Sprint. Alweer een mooi resultaat.
Aan de JEC in Oostenrijk eind september namen Ems De Smul, Thibaut Smeets en Wout
Keuppens deel. Ze konden geen A- of B-finale in de wacht slepen.
Het seizoen werd afgesloten met een technische training in Hechtel waaraan 11 atleten
deelnamen.
Na afloop van de kampioenschappen werd terug een oproep gedaan naar een junioren- en
seniortrainer voor 2018.
Desmond Franssen stelde zich kandidaat als juniorentrainer. Hij zal hierbij achter de schermen
bijgestaan worden door Jeremy Genar, Thomas Van der Kleij en Benjamin Anciaux. Rudy
Rooman, die sinds de AV van 2017 deel uitmaakt van de VVO-ploegencommissie, zal het
aanspreekpunt zijn voor de seniors voor 2018.
Voor de Jeugd werden 2 weekendstages georganiseerd: 1 in Kasterlee voor de 12- tot 14jarigen waaraan 9 kinderen deelnamen en 1 in Lommel voor de 7- tot 11-jarigen waaraan 20
kinderen deelnamen. Aan de Allerheiligenstage in Tessenderlo namen tijdens de 2 periodes 36
en 28 kinderen deel.
Er werden 3 kleurentesten georganiseerd, 1 na afloop van de weekendstage in Kasterlee, de
andere 2 in september en oktober in aanloop naar de Allerheiligenstage. In totaal slaagden 11
kinderen voor de test van geel, 15 voor de test van groen en 9 voor de test van blauw. We
hebben verbeteringen aangebracht aan de kleurentesten. Met dank aan Peter Bleyens om daar
aan mee te helpen.
Aan alle trainers en begeleiders een grote dank u wel om in 2017 een steen(tje) bij te dragen in
het opkrikken van het niveau van onze atleten en de steun tijdens de grote kampioenschappen.
Sportieve OL-groeten
Nancy Teunckens
Namens VVO-ploegencommissie
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7. verslag van de S&K-commissie
geen verslag
8. verslag van de commissie milieu
geen verslag
à toevoegen aan de agendapunten: Verslag van de GES commissie
voor 2017 geen verslag
9. verslag van de penningmeester
geen verslag
10. verslag nazicht van de rekeningen
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11. Bespreking en stemming van de rekeningen van het afgelopen jaar
Er worden vragen gesteld waar niet onmiddellijk een antwoord op gegeven kon worden.
- Afschrijvingen?
- Subsidies?
- Provisie terug te geven subsidies?
- invloed ontslag Lutgart VH op personeelskosten?
- Eindejaarspremies en vakantiegelden?
- Vergunningen/lidgelden worden jaar op jaar minder?
- De balans is niet leesbaar, geen vergelijking mogelijk met 2016.
Algemeen wordt er besloten dat er nood is aan een degelijk financiële commissie die met kennis
van zaken de boekhouding van VVO mee kan opvolgen.
De rekeningnazichters kijken steekproefgewijs na of de boekingen conform de bewijsstukken
zijn. Maar de rekeningnazichters moeten de aard van de inkomsten en uitgaven niet
controleren.
Daarom vraagt de AV een extra, grondiger nazicht van de rekeningen (waar nodig/nuttig samen
met SBB). De bespreking en stemming van de rekeningen van het afgelopen jaar wordt
uitgesteld tot een extra BAV op 26/03/2018.
12. Ontlasting van de RVB
De ontlasting van de RvB wordt uitgesteld tot BAV op 26/03/2018.
13. Bespreking met eventuele herberekening van de begroting voor het lopende jaar
De bespreking met eventuele herberekening van de begroting voor het lopende jaar wordt
uitgesteld tot BAV op 26/03/2018.
14. Stemming van de begroting voor het lopende jaar
De stemming van de begroting voor het lopende jaar wordt uitgesteld tot BAV op 26/03/2018.
15. Aanwijzing van twee personen om de rekeningen na te zien
De aanwijzing van twee personen om de rekeningen na te zijn wordt uitgesteld tot BAV op
26/03/2018.
16. Kenbaar maken kandidaten RVB en commissies V.V.O.
Er zijn niet voldoende kandidaten voorgedragen om een voltallige raad van bestuur te kunnen
samenstellen.
17. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur wordt uitgesteld tot BAV op 26/03/2018.

18. samenstelling van de rechtscolleges
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19. samenstelling van de Ploegencommissie
20. samenstelling van de S&K-commissie
21. samenstelling van de commissie Milieu
22. rondvraag kandidaatstelling voor diverse werkgroepen
werkgroepen – geen verplichting om 1 lid per club af te vaardigen
23. aanduiding van de kandidaten voor de diverse B.V.O.S.-organen
è voor de samenstelling van de verschillende commissies / werkgroepen zie bijlage.
24. verplaatsingsvergoeding commissieleden (per km of omnium)
Er worden blanco documenten uitgedeeld
25. interpellaties
à Goed Bestuur
Peter: We scoren 29% op de harde indicatoren Goed Bestuur. We gaan hier voor 2017 zeker
hard op afgerekend worden.
Voorstel is om strategische doelstelling 1 snel aan te pakken om deze score tegen volgend jaar
te verbeteren.
26. rondvraag
a. Yves De Mits stelt de vraag of Peter mag aanwezig zijn op het BK in functie van het
bezoek van de minister Schauvliege. De vergadering gaat akkoord.
b. Jos Thys is van mening dat er wel telkens iemand van het VVO personeel moet aanwezig
zijn op de bestuursraden.
c. Afrekening Sylvester
VVO heeft 2000 euro kosten gemaakt. Dit is niet eerst van de winst afgetrokken voor de
winsten verdeeld zijn naar de clubs. De afdracht is daarentegen wel 1€ hoger dan voor
een andere wedstrijd. à mee te nemen naar Sylvester werkgroep om verder te
bespreken.
d. Values media / Flexmail
- Values Media is geen prioriteit.
- Met Flexmail mag van start gegaan worden.
e. Kalender 2019
Omega moet vóór donderdag 22/2 de data (en kaarten) voor hun twee wedstrijden
bekend maken.
f. Peter wijst er op dat we momenteel géén secretaris hebben, géén voorzitter, géén
dagelijks bestuur. Er is dringend nood aan een kapitein op het VVO schip !!!
g. Marco benadrukt dat Borasca een hele kleine club is maar dat ze wel hun best gaan doen
om 1 of 2 wedstrijden tot een goed einde te brengen. Ze willen zich ook nog engageren
(in samenwerking met de andere clubs) voor de Sylvester. Binnen de club wordt ook wel
gesproken over stoppen met organiseren, of misschien zelfs opdoeken. Maar zover is het
nog niet.
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