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Verslag RVB 30/08/2018
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Checkpoint-wandelingen
Geocache, catchit, multi-cache... integreren?
10 organisaties per jaar.
Wie gaat organiseren? Voornamelijk Sonja. Clubs leveren medewerkers en worden daarvoor
financieel beloond.
Nadruk op recreatie. Tijdsopname is niet altijd aanwezig of verplicht.
Honden worden bvb toegelaten als het terrein het toelaat.
Naamgeving is nog niet op punt. Checkpointwandelingen is te lang. Voorstellen van Sonia zijn een
goede poging maar er is niet onmiddellijk iets waar we met z'n allen over eens zijn.
Wandelexpo: eind september, dit halen we niet qua deadline.
deadline: voorstel kalender door Sonia, uitwerken/nadenken over naam
Catchit
Android versie is onderweg. Als deze er is komt ontwikkelaar toelichtingen geven op RVB. De
ontwikkelaar kan voorlopig geen termijn geven binnen dewelke hij zal kunnen opleveren.
Trello
Pascal heeft een goed bord uitgewerkt voor RVB. We gebruiken dit tot de volgende vergadering en
bekijken hoe het werkt. Pascal doet voorlopig het ondehoud van het bord en geeft alle leden RVB
(+Peter) toegang tot het bord RVB en secretariaat toegang tot het bord secretariaat.
Sociale Maribel
Peter zoekt verder uit wat de voorwaarden zijn, of we nog in aanmerking komen en onder welke
voorwaarden.
Wat gaan we ermee doen? Communicatie, marketing, sociale media, website, ... Kunnen we iemand
vinden die dit gedurende 8 uur op zich wil nemen? Eventueel via VSF bekijken of er samen met
andere federaties in dienst gesteld kan worden.
Is het mogelijk om als zelfstandige ook in loondienst te werken?

Stand van zaken financiën - winbooks/filemaker
Steven zat samen met Nancy. Vanaf nu worden alle facturen opgemaakt en ontvangen in het nieuwe
systeem. Er wordt één factuur per wedstrijd verzonden naar de clubs.
Steven geeft een demo van het systeem.
Clubs die opmerkingen hebben kunnen hiermee terecht bij Steven of Nancy.
Enkel loonadministratie zit nog niet in het systeem. Steven werkt hieraan.
Systeem kan overal gebruikt worden. Er zijn op dit moment 5 licenties aangekocht voor filemaker.
Kost ongeveer 670 euro per jaar.
De licentie van Winbooks kan afgesloten worden na het afsluiten van de jaarrekening.
Logo en naam
We blijven bij de nieuwe naam Orienteering Vlaanderen. De logo’s via het ontwerpplatform worden
bekeken en geëvalueerd.
EsyGo
Vereenvoudiging van de verhuur en samenhangende prijslijst/menu wordt opgemaakt door Sonia.
Niet alleen voor EsyGo maar ook prijzen van initiaties, ...
Startdag
8 december leggen we vast
Johan van Values Media wordt tegen volgende RVB uitgenodigd met de vraag of hij ons kan helpen
met de organisatie of communicatie, marketing, ... tegen welke voorwaarden.
Iedereen uitnodigen die interesse heeft in de nieuwe werking en zich hiervoor eventueel wil inzetten.
1000 euro budgetteren
Er wordt een zaal gezocht in de omgeving van de nachtwedstrijd.
Afwerken vooraf: - taakomschrijvingen, -creditsysteem, - voorzitters per commissie aanduiden
Weercodes
Code Geel of andere: organisatie beslist! Binnen welke termijn moet deze beslissing worden
gecommuniceerd en op welke wijze. Dit geven we nog door aan Chris. (Peter)
Beleidsplanning - SV
- controle erkenning
- aanvraag subsidiëring: aantal leden per 31/8
ledenaantal: 1575.
Er moet zeker een lijst bijgehouden worden waarin dit aantal namen nagelezen kan worden. (Peter
geeft dit door aan Nancy.)

dossier Orinovar - city runs
Nature runs en Urban runs wordt in het beleidsplan en subsidiedossier opgenomen door Peter.
Zaaltje boven secretariaat
Dit wordt gerenoveerd. Onderhoudskosten zullen stijgen, in de toekomst zal er huurkosten
aangerekend worden. Het zaaltje wordt niet gebruikt op de maandelijkse vergadering van KOL na.
Flexmail
Wordt niet gebruikt. We zoeken op de lange termijn naar een oplossing die binnen het totaal plaatje
van de rebranding past. Peter stopt het contract.
Voorstel overgangsmaatregelen van emit naar SI uitwerken
TROL wil overstappen naar SI en vraagt om overgangsmaatregelen. TROL zal vanaf volgend jaar
overstappen op SI.
We denken na over overgangsmaatregelen. Na overstap van ABSO-BVOS kunnen we niet achter
blijven.
We trachten de clubs overtuigen door opleidingen te organiseren in het najaar.

