Beringen 24 mei 2018

Openbaar verslag – Raad Van Bestuur
Naam

Functie

Club

Aan of
afwezig

Joost Talloen

1. Voorzitter

Omega

x

Koen Wilssens

2. Ondervoorzitter

Trol

x

Bert Marien

3. Secretaris

KOL

x

Steven Tiesters

4. Penningmeester

Omega

x

Jeremy Genar

5. Bestuurslid

Trol

x

Dries Heuninckx

6. Bestuurslid

KOL

x

Pascal Mylle

7. Bestuurslid

Hamok

Sam Deferm

8. Bestuurslid

Borasca

Thomas Van Der
Kleij

9. Reserve

Hamok

x
Verontsc
h.
x

1. Verslag vorige vergadering
Opnieuw uit te voeren:
* Benoemingsbrieven laten versturen door VVO – Actie DB
* Remi Bloemen wordt gecontacteerd ivm werkgroep financiën
* Met secretariaat samen zitten om arbeidsreglement te bekijken
* Kan Caroline een verslag opmaken van de opleiding flexmail?
2. Agenda en praktische organisatie RVB
– Values Media wordt pas op de volgende vergadering uitgenodigd
– Voorzitter ondertekent documenten Sociale Maribel volgens afspraken vorig bestuur.
– Toegang tot platform van SV geven aan DB en Secretaris – Actie Caroline
– Google Drive: Nieuw voorstel voor mappen nog te herbekijken met klein groepje – voorlopig niet
verder afwerken. De werkgroepen moeten wel juiste toegang gegeven worden (S&K, Ploegen, ...)
– Trello: Voorlopig niet verder afwerken (kan door Caroline wel zelf gebruikt worden)
– Gebruik van Workplace zetten we voorlopig on hold. Structuur in de mappen en opleiding voorzien
voor leden RvB en Secretariaat.
3. Financiën
– VISA maximum verlagen van € 15000 naar € 7500 – Actie Steven
– Steven licht de financiën toe + boekhoudapplicatie die hij aan het ontwikkelen is
– Contract met SBB zal in september opgezegd worden

4. Printer
Er zijn voordeligere opties op de markt.
Niet alle clubs zijn voor het behoud van de printer op het secretariaat.
Xerox printer – bekijken wat opzegtermijn is.
5. ledenwerving
brainstorm betreffende vereenvoudiging inschrijvingen, tarieven
6. Secretariaat
Omwille van verminderde inkomsten (subsidie) besluiten we één personeelslid te ontslaan. Na
beraad kiezen we ervoor om Caroline te ontslaan. Zij werkt het minst lang op het secretariaat.
De nodige formaliteiten worden door RVB in orde gebracht.
7. Defensie
Principeakkoord in juni – dat burgers op militaire terreinen mogen/kunnen lopen – punten kunnen dan
opgenomen worden in een uniforme vergoeding voor kaarten en andere vaste kosten.
Vergadering vindt plaats op donderdag 21 juni.
2 grote aflossingen, 10 mil OL’s + 2 kampioenschappen (800€ per kaart)
Jeremy gaat naar vergadering.
8. Rebranding
VVO gaat de omschakeling maken naar Orienteering Vlaanderen.
www.ontwerpen-voor-geld.be
Balise / Driehoek van start / Kaart (??) / Orienteering Vlaanderen los te gebruiken /
DB dient aanvraag in
9. SPORTident
Iedereen polst bij de club hoe er tegen een overgang naar SI aangekeken wordt.
We denken over een overgangsperiode.
Voordelen SPORTident:

1.
2.
3.
4.

Makkelijker te transporteren (lichter in gewicht)
SPORTidents hebben geen batterij zoals bij EMIT dus gaan in principe veel langer mee
Batterijduur van de posten is te checken via online systeem dus nooit verrassingen.
Posten kunnen heel gemakkelijk van ‘functie’ veranderen. Post 68 kan een Start
worden, post 32 kan 33 worden, enzovoort.
5. Posten kunnen op ‘beacon’ functie gezet worden zodat er touchless kan worden
gepuncht met SIAC.
6. De loper heeft een visuele en auditieve feedback van zijn ‘punch’

10. Punt voor volgende vergadering
Flexmail bespreken / uitwerken. Enkel voor VVO, ook voor clubs, ...?
Volgende vergaderingen
RVB 18-6-18 Paal
BAV 2-7-18 Paal

