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Verslag RvB 26/04/2018

1. Verslagen vorige vergaderingen worden goedgekeurd.
Actiepunten:
 EPOS vertegenwoordigers mogen geschrapt worden uit rechtscolleges.
 Benoemingsbrieven versturen
 Joost ondertekent convenanten
 De leden van vorige RvB krijgen geen toegang meer tot VVO Drive.
 Steven bekijkt op maandag 30/04 met Caroline hoe de structuur op Drive wordt
aangepakt. Commissies krijgen toegang tot hun mappen.
2. Werkgroepen
● ‘Goed Bestuur‘.
Frederik Loeckx krijgt van de RvB een mandaat om ervoor te zorgen dat VVO beter
scoort op de door Sport Vlaanderen opgelegde punten in verband met ‘Goed Bestuur’.
Alle communicatie aan de RvB in verband met Goed Bestuur zal via Frederik verlopen.
Frederik kan zelfstandig overleggen met partners en een werkgroep oprichten indien
hij dit wenst.
● ‘Financiën’.
Remi Bloemen krijgt van de RvB een mandaat om toezicht te doen op de rekeningen
gedurende het werkjaar. Remi kan zelfstandig partners opzoeken om zijn taak goed uit
te voeren.
● ‘Milieu’.
Chris Addiers krijgt van de RvB een mandaat om de commissie milieu te leiden. Hij
kan zelfstandig op zoek naar partners om zijn taak uit te voeren en is ook de enige
contactpersoon met de RvB. -> Zie ook 8. Varia.
● ‘Arbeidsreglement’.
Mark Van Bruggen wordt gevraagd of hij het Arbeidsreglement van VVO wil
herbekijken en herschrijven. – Actie: DB

3. BRIEFWISSELING
● Caroline maakt digitaal de gegevens van nieuwe beheerraad in orde.
● Caroline maakt de gewijzigde statuten in orde.
● Dries Heuninckx neemt de rol van IPA op zich. Secretaris geeft de documenten aan
Mensura door
● Secretaris stelt (eenvoudige) procedure op wat er gebeurd als data van VVO database
gestolen wordt. (in kader van GDPR).
● Aan het secretariaat wordt gevraagd voor welke opleidingen in de toekomst zij
ingeschreven zijn. (Actie: DB)
● Uitnodiging opening Be-Mine schoolgebouw  We vragen de personeelsleden niet om
aanwezig te zijn. Het staat natuurlijk iedereen vrij om vrijwillig deel te nemen.

4. LEDENWERVING
5 beurtenkaart afschaffen.
 Leden onderbrengen bij de club waar ze eerste wedstrijd meelopen
 Deelnemen aan 1 wedstrijd kost 10€  Gaat volledig naar de organiserende club
zonder afdracht.
 Op’t einde van het jaar – wanneer voor SV de nieuwe leden geteld gaan worden stuurt de club een mail naar alle ‘nieuwe mensen’ of ze lid willen worden van
de club voor x bedrag en dat ze nadien voor slechts 4/6€ naar de regionales
kunnen komen ipv 10€.
 Bekijken hoe het zit met 12,5€ afdracht/verzekering per lid (actie DB).
 Iedereen bespreekt binnen de club wat zij hiervan denken en hoe dit verder
uitgewerkt kan worden. – Actie tegen volgende vergadering.

5. FLEXMAIL
Demo door Caroline toont snel en beknopt de werking van Flexmail.
In mei volgt Caroline opleiding hiervoor.

6. VARIA
● Punch-O
Zag er goed uit – verdere evolutie afwachten.
Eerst informeren voor prijs, dan bespreken of we dit met VVO gaan doen.
Polsen naar bereidheid binnen de clubs.
● Werkgroep Milieu
Koen Wilssens, Chris Addiers en Yves De Mits bezochten het cabinet van Natuur en
Milieu. Alle bossen die geen beheersplan hebben worden toegankelijk bij ingang van
het decreet. Militaire gebieden vallen buiten het besluit. Er wordt wel gesproken over
het vermijden van burgeractiviteiten op militaire domeinen. Binnen een termijn van 4
jaar zouden alle domeinen/bossen een beheerplan moeten opstellen of herzien. Het is
belangrijk dat orientiatie binnen dit beheerplan als toegelaten activiteit opgenomen
wordt.
Het is zeer belangrijk dat we binnen deze 4 jaar trachten om tot zoveel mogelijk
domeinen toegang te krijgen.
-

Werkgroep oprichten. (RVB geeft Chris Addiers mandaat om deze werkgroep op te
richten en te besturen.)

-

Regio beheerders contacteren en lobbyen.

-

Intensief aan de slag gaan de komende 4 jaren.

-

Welke studies zijn er gedaan over de inpakt van orientatie op het bos/de natuur? Er
zijn Scandinavische studies en 1 Vlaamse studie. Die studie is niet positief.
Orientatie zou voor geluidsoverlast zorgen. Het cabinet kijkt na of deze studie nog
gebruikt zal worden. Als deze nog gebruikt wordt dan moeten we die misschien
laten herbekijken.

 We leggen een embargo op het tekenen van nieuwe boskaarten. Tot er meer
duidelijkheid (1 januari 2019) is over dit nieuwe decreet. Actie: DB

● Tarieven militaire wedstrijden
Defensie wil een vast tarief per wedstrijd om betere begroting te kunnen opmaken
voor de militairen. Ieder legt dit voor bij zijn club of we een vast tarief willen
aanrekenen en hoeveel.

7. PERSONEEL
● Functioneringsgesprekken worden uitgevoerd op Dinsdag 8 mei door Jeremy & Koen
○ 9u30 - Caroline
○ 11u00 - Sonia
○ 13u00 - Nancy
○ 14u30 – Peter

8. VRAGEN PERSONEEL AAN DB/RVB
● Wie geeft opdrachten? Secretariaat voert enkel taken uit van commissies/werkgroep
en betrekt de voorzitters in alle communicatie.
Mails van externe personen worden 1x per week doorgegeven aan DB – DB zal deze
zaken opnemen en/of doorgeven aan de juiste personen/werkgroepen.
● Hoe communiceren met bestuur? Via persoonlijke mail naar DB of de pagina ‘input
RvB’ op Workplace.
● Geen gratis 5-beurtenkaart voor deelnemers Start-to-O in Beringen.

9. AGENDA
15/05/2018 : Brainstorm Visie VVO

24/05/2018 : RvB – Runners’ lab Paal 19u30

