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4 juli 2018 - 19u
De Zille - Ham

1. Noteren van de aanwezige vertegenwoordigers voor de
verschillende clubs – stemgerechtigden – aantal stemmen
Aanwezig:
RvB : (7) Joost Talloen (Vz. - Ome), Koen Wilssens (Ovz. – Trol), Bert
Mariën (Sec. –KOL), Steven Tiesters (Pm. – Ome), Jeremy Genar (Trol),
Dries Heuninckx (KOL), Pascal Mylle (Ham)
PVV RvB : (5) Sandro Grasso (KOL), Jacques Grauls (Ome), Thomas Van
der Kleij (Ham), Marco Jacobs (Bor), Thomas Van der Kleij (Ham)
Ef. Leden : (4) André Aerts (Vz Ham), Rudi Aerts (Vz Ome), Yves De
Mits (Vz Trol), Frank Aerden (Pm Kol)
Toegevoegd lid : (1) Peter Welkenhuysen (Secretariaat VVO)
Verontschuldigd: (6) Sam Deferm (RvB – Bor), Luc Heuninckx (Vz.
KOL), Mark Van Bruggen (Sec Trol), Frans Belmans (SKC-Bor), Luc Melis
(SKC-Ham), Alfons Bakelants (MIL- KOL)
Stemgerechtigden/aantal stemmen:
Omega – Rudi Aerts – 7
KOL – Frank Aerden – 7
Trol – Yves De Mits – 5
Hamok – André Aerts – 5
Borasca – Marco Jacobs - 1
2. Verwelkoming - toelichting door de voorzitter

3. Goedkeuring agenda
Ok, maar uitnodiging en agenda liever vroeger verzenden.

4.

Vernieuwing – Orienteering Vlaanderen – Samen naar de 1750
leden! (zie bijlage Powerpoint – Koen Wilssens licht de voorstellen toe
en kadert de ideeën)
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A. Nieuwe visie – Naamswijziging – nieuw logo – Nieuwe website
(‘s)

Opmerkingen betreffende nieuwe naam/voorstel logo:
- Omega: Vlaamse federatie met Engelstalige naam. Welke impact
heeft het? Financieel? Voor de statuten? Voor Sport Vlaanderen?
- KOL: Idem. Klinkt een beetje als Engels met haar op.
- HAMOK: communicatie traject => overgang van VVO naar
Orienteering Vlaanderen goed uitwerken. Rekening houden met
compactheid, door bijvoorbeeld herkenbaar logo dat herkenbaar
is.
Streefdatum implementatie = januari 2019
Stemming: alle clubs stemmen unaniem voor verdere uitwerking
B. Reorganisatie secretariaat – nieuwe
functieomschrijvingen
– Peter wordt voorlopig contactpersoon voor de clubs
– korte toelichting voorlopige functieomschrijvingen
– administratieve vereenvoudiging oa.
Drukken kaarten: voorstel om drukkost te
recupereren via verhoging afdracht vergunning van
€ 2,5 naar € 3
Niet meer besparen op kaarten en voldoende afdrukken is
wat we willen bekomen. Indien elke afdrukker handelt als
een goede huisvader moet dit lukken.
Er komt veel reactie van verschillende clubs. Er zijn veel
uitzonderingen die ook afgerekend moeten worden.
Voorstel KOL: afdrukken onmiddellijk door afdrukkers in
Excel te laten registreren. Op die manier kan er 1 keer per
maand een som gemaakt worden en een afrekening
verstuurd.
Voorstel HAMOK: Een file maken voor alle uitzonderingen?
Voorstel OMEGA: Zal het een vereenvoudiging zijn?
Proefperiode gebruiken om het uit te testen. (Voorstel van
Rudi.) Wat in de toekomst? Wat als contract printer afloopt?
Meerderheid van de clubs voor niet verder zetten contract.
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Enkel KOL is duidelijk geen voorstander. Indien er
oplossingen gevonden worden voor de uitzonderingen kan
het wel.
SYLVESTER5
Voorstel om na te denken over de formule. Moet dit
effectief een 5-daagse worden? Wat brengt het op voor
VVO?
In de werkgroep neemt Walter VK voorlopig veel taken
over.
VVO beloont zichzelf te weinig voor de geleverde
prestaties. Dit is ook het geval in het kader van jeugdsport.
(KOL)
ALLERHEILIGENSTAGE
Beurtrol voor het organiseren van de stage tussen de clubs
waardoor het secretariaat minder belast wordt.
Beperkte toegang tot secretariaat voor clubs
Iedereen is voor. Gelieve in de toekomst een afspraak te
maken voor je op het secretariaat verschijnt. Concrete
maatregelen volgen in de toekomst.
Opm. Omega: Zijn de functieomschrijvingen in
overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst /
beleidsplanning van SV? Omega vraagt om zo goed
mogelijk te communiceren met de clubs.
Peter W. staat positief t.o.v. de wijzigingen en is
gemotiveerd om zich te engageren voor het nieuwe
project.
C. Recreatieve werking – Series & Runs – Inzetten op
LEDENWERVING!
Orienteering Series => lokaal
1. Maandelijkse training binnen een straal van enkele km’s.
2. Gebruik van elektronische tijdsregistratie SI wordt
aangemoedigd omdat het eenvoudig is. Emit kan ook.*
3. Eenvoudig en toegankelijk
4. Laag inschrijvingsgeld
5. Promotie, Onthaal & Organisatie voor alle Series gelijkaardig
6. Ondersteuning door Orienteering Vlaanderen (financieel,
promotie)
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* Subsidieproject SV wordt ingediend zodat financiële steun voor
aankoop SI-set geboden kan worden aan clubs die O-series willen
organiseren met SI.
De meeste clubs zijn er mee bezig. AOS is het voorbeeld.
Opmerkingen: Antwerpen is de ideale locatie. Wat met aanvragen?
Bij vele gemeentes ligt dat moeilijk. => Het blijft een training. Niet
aanvragen om straten af te sluiten ed. Ook op dit gebied moeten de
trainingen laagdrempelig blijven.
In Antwerpen is het in elk geval een relatief groot succes. De sport
naar de mensen brengen. Veel mensen doen aan lopen of joggen.
City of Forest Runs => Vlaamse (grote) events voor
beginners
1. Groots opgezette events ter kennismaking met en promotie
van de sport.
2. Ongeveer 5 tot 6 events per jaar. (Dus 1 per club per jaar?)
3. Niet op kalender Orienteering Vlaanderen.
4. Wedstrijden eenvoudig en toegankelijk maken.
5. Deelname tarief hoger dan de normale wedstrijden.
Checkpointwandelingen
Wordt verder uitgewerkt door secretariaat.
Alle clubs op één lijn voor ledenwerving!
Intentieverklaring van alle clubs om kaarten uit te wisselen in het
kader van de Oseries/Runs in het kader van ledenwerving! Samen
naar 1750 leden.
D. Nieuwe lopers / recreanten – Runs & normale wedstrijden
Streven naar beter onthaal (efficiënter)
Ervaren loper neemt postenbeschrijving en gaat naar start.
Voorstel om de ervaren loper niet meer zelf te laten betalen.
Afrekening via Helga Webres. Periodieke afrekening via clubs.
Clubs zijn voorstaander van het idee. Er wordt nagevraagd bij
de penningmeesters van de clubs. Werkgroep samenstellen
van de penningmeesters binnen de verschillende clubs.
Verhoogd inschrijvingstarief – afschaffing 5beurtenkaart
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Opmerkingen: Verhoogde tarief. KOL ziet een probleem bij het
organiseren van OS als instap (toegankelijkheid steden en
bossen). Hierdoor willen ze regionale en 5-beurten als instap
mogelijkheid behouden. Omega vraagt meer overtuigende
argumenten.
Stemming afschaffing 5-beurten?
Voor (11): TROL 5, HAMOK 5, Borasca 1
Tegen (7): KOL7
Onthouding (7): OMEGA 7
E. Reorganisatie commissies
RVB kijkt met een kritische blik naar de werking van commissies en
werkgroepen. Welke groepen zijn nog actief en productief? Waar
moeten we meer op inzetten? Hoe kunnen we efficiënter werken? Is
het mogelijk nieuwe mensen aan te trekken? Hoe gaan we met
elkaar communiceren?
F. Stimulering ontstaan van meer (kleine en lokale) clubs of
werkingen
Opheffen van de koppeling tussen samenstelling raad van bestuur
en commissies in verhouding tot de ledenaantallen. Maximum 2
vertegenwoordigers per club per 8 bestuursleden.
Opmerkingen:
Voorstel beter uitwerken. Clubs dragen kandidaten voor. Bezetting?
Tussen 5-8? Stemrecht => iedere stem telt even zwaar.
Geen enkele club stelt een veto.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad Van Bestuur VVO

