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Naam

Functie

Club

Gsm

Noël Nijsten

Bestuurslid

Borasca

0495/900060

Jacques Grauls

Penningmeester + dagelijks bestuur

Omega

Simonne Silvi

Ondervoorzitter + dagelijks bestuur

KOL

0497/228216

x

Bart Van De Moortel

Secretaris

Omega

0475/613103

x

Toon Peeters

Bestuurslid

Trol

0474/920297

0

Yves De Mits

Bestuurslid

Trol

0478/556428

x

Bert Mariën

Bestuurslid

KOL

0496/703688

x

Rudi Aerts

Bestuurslid (vervangend)

Omega

0476/766158

x

Jan Van Hees

Bestuurslid (vervangend)

KOL

014/812750

0

Dirk Goossens

Bestuurslid (vervangend)

Trol

0474/380616

x

Paul Bolsens

Bestuurslid (vervangend)

Trol

0475/306652

0

Jos Thys

Bestuurslid

Hamok

0478/313362

x

Nancy Teunckens

Personeel

X

Sonia Goossens

Personeel

X

Caroline Cleirbaut

Personeel

0

Peter Welkenhuysen

Personeel

X

0496/526579

Aan of afwezig

0
x

10. Varia (dringende agendapunten)
10.1 ANTWERP ORIENTEERING SERIES – AOS 2018 – medewerking VVO
Jeremy Genar van TROL organiseert i.s.m. zijn club elke maand op een donderdagavond een park-oriëntatieloop in
de parken rond Antwerpen met start tussen 19u en 20u; er zullen telkens twee omlopen zijn van 3 km, een
moeilijke en een makkelijke. De inschrijving is ter plaatse en kost € 2 per keer. Het SI-systeem van Trol wordt
gebruikt en de resultaten komen nadien op Helga.
De bedoeling is om in het Antwerpse een aantal nieuwelingen naar onze sport toe te leiden door de deelname heel
laagdrempelig en aantrekkelijk te maken en ook plaatselijk reclame te maken bij atletiekclubs en scholen in de
buurt.
Jeremy Genar en Trol vragen:
- Om de 12 donderdagavondwedstrijden open te stellen voor iedereen en ze op te nemen op de
VVO-kalender en te publiceren op de VVO-website
- Om vrijstelling te krijgen voor de betaling van afdracht van € 2,5 per deelnemer
- Om te kunnen genieten van eventuele subsidies
Voorstel van beslissing:
- De 12 wedstrijden/trainingen in het kader van AOS 2018 kunnen ondergebracht worden in de beleidsfocus
“Innovatie” (en “laagdrempelig sporten”) in 2018 als varianten op stadsoriëntatie met gebruik making van
technologische hulpmiddelen;
- VVO zorgt via haar kanalen mee voor gratis promotie (folder/website/facebook)
- Trol betaalt geen afdracht per deelnemer (Trol verdient hier niets aan)
- VVO draagt mits overleg, goedkeuring en voorlegging van verantwoordingsstukken de kosten van:

-

o De aanmaak en drukkost van één folder op 6000 ex. (met logo van VVO en Sport
Vlaanderen)
o De drukkost van de 24 oriëntatiekaarten (met logo van VVO en Sport Vlaanderen)
o De verplaatsingskosten van 2 medewerkers per wedstrijd/training
o De huur van de Sportident-set t.b.v. € 500 voor de hele reeks
o De kostprijs voor aansluiting bij VVO (Trol) van de eerste 50 nieuwe recreanten op basis
van een regelmatigheidsdeelname van bvb. 3 (5) keer
Trol kan met dit project aanspraak maken op punten ihkv het Jeugdsportproject
Trol kan echter geen tweede maal de verantwoordingsstukken gebruiken om de jeugdsubsidies te
verantwoorden.
Trol betrekt het VVO-secretariaat bij de opvolging en evaluatie van het project

Beslissing: om een verschil te maken met reguliere oriëntatie-activiteiten zullen de AOS-series als
trainingen/initiaties, gericht op beginnende en niet-oriënteurs, op de VVO-kalender opgenomen worden (T). Op die
manier is de lage kostprijs en geen afdracht verdedigbaar. De RvB is verder akkoord met het voorstel van
beslissing, met dien verstande dat hier en daar nog fijntuning nodig is en afstemming met de organisator.
10.2.

AANKOPEN IHKV DE BELEIDSFOCUSSEN LAAGDREMPELIG SPORTEN EN INNOVATIE

Voor 2017 kende Sport Vlaanderen voor de beleidsfocussen Jeugdsport, Laagdrempelig sporten en Innovatie
respectievelijk € 7.178, € 12.000 en € 20.000 toe; inzake verantwoording en verdeling is er geen probleem wat
betreft Jeugdsport. Wat de beleidsfocussen Laagdrempelig sporten en Innovatie betreft is er nog wat budgettaire
ruimte en om te voorkomen dat VVO subsidies moet terug betalen wil ik voorstellen om volgende bestellingen te
plaatsen en te factureren in 2017, met dien verstande dat ze passen in de doelstellingen en acties van beide
beleidsfocussen en we het totaalbedrag aan te ontvangen subsidies niet overschrijden
10.2.1.Bestelling oriëntatie-app “Catchit 1.0 “ in navolging van de Proof of concept (zie ook offerte)
Oriëntatie-app “Catchit 1.0” laat iedereen toe aan de hand van een gegeoreferentieerde OCAD-kaart of
Open Street Map, met behulp van digitale coördinaten, een digitale oriëntatie-omloop te programmeren.
De oriëntatie-oefening is via de app vervolgens (voorlopig gratis) te downloaden op een iOS- en
Android-smartphone (of pad/tablet); iemand kan de omloop vervolgens in volgorde doorlopen en krijgt
visuele en auditieve info als hij/zij de post kan vinden, alsook verschijnt de volgende post. Nuttige
informatie als tijd/afstand e.d. is beschikbaar en wordt opgeslagen.
Catchit 1.0 laat allerlei toepassingen toe gaande van wandel-O, fiets-O, loop-O, … weliswaar (nog) niet als
wedstrijdversie, maar wel als zeer toegankelijke en zeer gemakkelijk programmeerbare oriëntatievorm,
-oefening en zelfs -training (prebalisen en posten plaatsen, alsook posten ophalen is niet aan de orde).
De Proof of concept (B-Mine) is geslaagd en biedt enorm veel mogelijkheden. Voor de ontwikkeling van de
definitieve versie kregen we onderstaande offerte:

Ontwikkeling backend-systeem
User exper. & Interface design
iOS Development
Project Management en testen
Android Development
Project Management en testen
Hosting/jaar

Beide
€ 1.360
€ 1.200
€ 2.040
€ 1.360
,€ 2.720
€ 1.700
€ 240

Totaal excl. € 10.620
Totaal incl. € 12.850

iOS
€ 1.360
€ 1.200
€ 2.040
€ 1.360

Android
€ 1.360
€ 1.360

€ 240

€ 2.720
€ 1.700
€ 240

€ 6.200
€ 7.502

€ 7.380
€ 8.929

Er bestaan min of meer vergelijkbare (buitenlandse) oriëntatie-apps, maar die zijn betalend om te
programmeren en/of te gebruiken; enkele laten enkel de scoreloop toe.
De leden van de werkgroep innovatie stonden er op dat het gebruik gratis zou zijn. Nuttig om weten is dat
er geen GSM-dataverbruik is bij het gebruik van Catchit, enkel een (voorlopig) gratis satellietdetectie.

Voorstel van beslissing:
VVO bestelt in 2017 het geheel (beide versies) en betaalt in 2017 de iOS-versie van de App t.b.v. € 7502
(als voorschot op de bestelling); na oplevering van de Android-versie (3 maanden doorlooptijd) betaalt
VVO in 2018 de rest t.b.v. € 5.348 ; VVO kreeg reeds mondeling toezegging van € 20.000 subsidies in 2018
voor de beleidsfocus Innovatie; de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen) kijkt met belangstelling uit naar
de App; we boeken de uitgaven volledig op de BF Innovatie bij investeringen
Beslissing: de RvB beslist om de App te bestellen cfr. het voorstel van beslissing; het secretariaat ziet wel
toe op regelmatige terugkoppeling en bijsturing waar nodig (bvb. gebruik van oriëntatiesymbolen)
10.2.2 Aankoop van een tweede Sportident-set bij Go4orienteering (cfr. de eerste aankoop)
De aangekochte VVO-Sportident-set van Go4orienteering werd tijdens het najaar reeds enkele keren met
succes uitgetest en toegepast op verschillende locaties en bij verschillende doelgroepen. Ook de Stichting
Vlaamse Schoolsport liet in verscheidene provincies verstaan dat er veel interesse is om de set te gaan
gebruiken in de naschoolse sport (zie oa vraag van SVS-Limburg); op de B-Mine site is het ook de
bedoeling om een permanente eSyGo-set te installeren; we verkregen hiervoor reeds voorlopige toelating;
We stellen voor om een tweede soortgelijke eSyGo-school- en trainingset aan te kopen over twee
beleidsfocussen (LS en INN); vanwege 5% eindejaar korting zou de aankoop in totaal € 6.253,28
bedragen, wat per beleidsfocus een bedrag van € 3.127 betekent.
Voorstel van beslissing:
VVO koopt een tweede soortgelijke eSyGo-school- en trainingset aan over de twee beleidsfocussen
Beslissing: De RvB beslist om een tweede eSyGo-set aan te kopen over de twee beleidsfocussen
10.2.3 Aankoop nieuw beschikbare kaartensets eSyGo bij Go4orienteering
In de loop van 2017 werden de series 3,4,5,8,14,17 en 22 van de Go4orienteering-reeks gebruiksklaar
gemaakt voor eSyGo-toepassing. We willen reeks 3, 2 x en de andere reeksen 1 x geplastificeerd aankopen
en nog betalen in 2017. Op die manier zou VVO over alle sets van oefeningen die nu bestaan voor de
eSyGo minstens één maal beschikken. De kostprijs hiervoor bedraagt € 298,52 en kunnen we naar
behoefte boeken bij de beleidsfocus Laagdrempelig Sporten en/of Innovatie.
Voorstel van beslissing:
VVO koopt de nieuwe beschikbare kaartensets aan bij Go4orienteering
Beslissing: De RvB van VVO beslist om de nieuwe beschikbare kaartensets aan te kopen
10.2.4.Aankoop laptop in toepassing op de eSyGo-set en de trainingset
Bij het gebruik van de eSyGo-set van Go4orienteering is het noodzakelijk om een laptop ter beschikking te
hebben. Op dit moment wordt hiervoor een afgedankte, relatief oude VVO-laptop gebruikt, die traag
opstart en ernstige ouderdomsverschijnselen vertoont.
We willen voorstellen om dit oude toestel te vervangen en hiervoor een nieuw toestel aan te schaffen.
Raming kostprijs: Toestel, software, toebehoren (muis, kabel, tas), BTW-inbegrepen ongeveer € 1.000
Voorstel van beslissing:
VVO koopt een nieuwe lap-top aan in toepassing van het gebruik van de eSyGo en trainingset voor een
bedrag van maximaal € 1000, te verdelen (indien nog mogelijk) over de twee beleidsfocussen.
Beslissing: De RvB van VVO beslist om cfr. het voor voorstel van beslissing een nieuwe laptop ten
behoeve van de eSyGo’s aan te kopen

10.2.5 Aankoop draadloos video-systeem voor wedstrijdresultaten via Helga-Webres
Op enkele recente wedstrijden werden de resultaten van de wedstrijdcomputer met de webres-applicatie
op Helga draadloos verstuurd naar een groot video-scherm en konden de resultaten ook live gevolgd
worden op een plaatselijk wifi-netwerk, alsook door iedereen die inlogde op de webres van Helga-O
(thuis).
We stellen voor om het systeem aan te schaffen en mits afspraken ter beschikking te stellen van de
aangesloten clubs.
Raming kostprijs: Hardware/Software/toebehoren (oa. flight-case, TV-steun) ongeveer € 2.500
Voorstel van beslissing:
VVO koopt voor maximaal € 2.500 het systeem aan en werkt een reglement uit om het ter beschikking te
stellen van de clubs. De uitgave wordt geboekt bij de beleidsfocus innovatie (digitalisering
oriëntatievarianten en moderne techniologieën)
Beslissing: de RvB van VVO beslist om cfr. het voorstel van beslissing een draadloos video-systeem aan
te schaffen voor een max. bedrag van € 2.500

10.3.

GEDEELTELIJK VRIJSTELLING HUURBEDRAG ESYGO VOOR SVS-LIMBURG

De Stichting Vlaamse Schoolsport afdeling Limburg was bij VVO op bezoek in het kader van een toekomstige
samenwerking en vooral met het oog op een wijzigende aanpak van de naschoolse oriëntatiesport. Er is een
bijzondere belangstelling om toekomstige initiaties te doen met gebruik making van de eSyGo-set.
SVS-Limburg wil tevens de set, alsook het opstart- en begeleidingsaanbod van VVO promoten naar alle scholen (zie
fiche)
Ze vraagt voor deze medewerking alsook in het kader van de vroegere en toekomstige werking rond
oriëntatiesport een tegenprestatie/tegemoetkoming, indien ze van VVO de set voor eigen activiteiten wenst te
gebruiken.
De huurprijs van de set bedraagt normaal gezien voor een school € 50 per halve dag, exclusief begeleiding. Die
begeleiding moet gerekend worden aan € 25/per lesgever.
Vermits de aangesloten VVO-clubs per jaar de set gedurende 5 dagen gratis mogen gebruiken per jaar, zou ik
willen voorstellen om per schooljaar de set 5 halve (week)dagen per jaar gratis ter beschikking te willen stellen van
SVS-Limburg, indien ze met VVO een partnership wensen aan te gaan (nog concreter af te spreken). Dit
samenwerkingsverband is uiteraard ook mogelijk met de andere SVS-afdelingen.
Voorstel van beslissing:
In ruil voor het jaarlijks promoten van de verhuurformule van de eSyGo-set van VVO door SVS-Limburg, wordt bij
eigen organisaties aan SVS-Limburg per schooljaar een korting op de huurprijs toegestaan van maximaal 5 halve
dagen of 5 x € 50 = € 250/schooljaar.
Beslissing: de RvB van VVO is cfr. het voorstel van beslissing akkoord om de huurprijs voor de huur van de
eSyGo-set aan SVS-Limburg voor max. 5 halve dagen per jaar (of 5 x € 50 = € 250) kwijt te schelden in ruil voor
het jaarlijks promoten van de verhuurformule van de eSyGo-set.
De modaliteiten en voorwaarden moeten verder uitgewerkt en goedgekeurd worden.
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