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Verslag Raad van Bestuur VVO-vzw
Donderdag 18 oktober 2018 – 19u30
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Johan Vencken

Values Media

(X)

Quentin Gillet

O’Punch

(X)

0475790134

Geen
Geen

10/4

26/4

24/5

(X)

Chris Addiers

(X)

Om 19u licht Chris Addiers aan enkele aanwezige bestuurders aan de hand van een powerpoint (zie bijlage) en
een stroomdiagram (zie bijalge) zijn beleidsopties toe mbt de omgekeerde toegankelijkheid (OT).
Aanwezig Chris Addiers, Koen W., Jeremy G., Peter W. Om 19u30 sluiten de overige bestuurders aan:
Aanbeveling 1: er is beperkte quick-win door OT vanwege versnippering; wel OK voor sprints, training, lenteloop
Aanbeveling 2: OL is niet langer risicovol; overleg met gemeentes met een toegankelijkheidsreglement (TGR) is
aangewezen; OL moet uit onderdanige rol
Aanbeveling 3: op lange termijn, actieve betrokkenheid bij evaluatie en/of opmaak TGR
Aanbeveling 4: Algemene onderhandeling met ANB ivm opmaak en opvolging beheerplannen
Aanbeveling 5: ophef embargo onder voorbehoud van condities (gebied clubs, bestaande OL-kaarten)
Aanbeveling 6: splitsing S&K-commissie in Cie. Toegankelijkheid en Cie Sport (en Ploegen): kalender/kwaliteit
Plan van aanpak:
Gemeentes/sportdiensten uitnodigen voor kennismakingsevent OL + toelichting OT
ANB contacteren voor opname OL in beheersplannen
Embargo opheffen en reservaties cfr. nieuwe principes
Kaartbeheer in commissie Toegankelijkheid
Actieve deelname aan Week van het Bos 2019
Chris is kandidaat om de commissie toegankelijkheid te leiden. RvB geeft hem fiat om zijn visie verder in de
praktijk te brengen en een team samen te stellen.
Enkele leden van de RvB stellen voor om de (gedeeltelijke) liberalisering van de VVO-clubkaarten ook op de
agenda te plaatsen, als oplossing om kleinere clubs de kans te geven om kwaliteitsvolle wedstrijden te
organiseren.
Chris bevestigt ook aangezocht te zijn, en kandidaat te zijn voor het voorzitterschap van ABSO-BVOS.
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1.

Values Media: beslissing engagement Johan Vencken
Enkele leden van de RvB vinden dat een engagement tussen VVO en Johan Vencken
dient gebonden te zijn aan uitgeschreven doelstellingen, opdrachten en afgesproken
evaluatiemomenten. Omega wil de beslissing over het effectief inschakelen van Values
Media doorschuiven naar de e.v. BAV. In het document dat ter ondertekening voorligt,
staat reeds een beperkte lijst van eerder afgesproken items. Woensdag 24 oktober
2018 om 9u. zal een definitieve lijst met werkplan en evaluatiemomenten opgemaakt
worden in aanwezigheid van Johan Vencken, Koen W., Peter W.,
1. Prio 1: is de statuten herschrijven en aanpassen ifv de moderne structuur van
een sportfederatie; de statuten moeten werkbaar zijn en een garantie bieden
voor een bloeiende werking op langere termijn
·
Afgetoetst bij de clubs
·
Binnen de regels van goed bestuur
Bij te voegen in contract: Evaluatiemoment om de 2 maanden.
2. Quick wins goed bestuur invullen (prio 1)
·
De huidige website zal asap aangevuld worden met een aantal links naar
documenten om de scores inzake Goed Bestuur op korte termijn op te
trekken: Peter zet de voorbeeldlijst van de watersportfederatie onder het
tabblad Goed Bestuur op de website van VVO
Vermits geen unaniem akkoord stemt de RvB over de voorliggende overeenkomst met
Johan Vencken volgens een nog verder te specifiëren werkplan, met bovenstaande
prioriteit, uitgaande van een periode van 6 maanden, met 2-maandelijkse
evaluatiemomenten
Joost T. & Steven T. onthouden zich
Bert M., Dries H., Pascal M., Jeremy G. en Koen W. zijn pro
Bijgevolg zal de overeenkomst Woe 24/10 ondertekend worden en van start gaan

2.

Bijzondere Algemene Vergadering
1. Statutaire agenda
1. Wijzigingen aan de VVO-statuten
Er zijn voorlopig geen voorstellen tot wijziging vanuit de clubs.
Behalve de naamswijziging VVO. => Aanpassen van de statuten (150
euro). In de begroting 2019 zal een bedrag van € 8.000 opgenomen
worden voor een rebranding in zijn geheel, alsook promotie
(banners, tentjes, gadget,…)
F. Loeckx werkte reeds aan statuten. Hopelijk zitten er nog enkele
verbeteringen in met betrekking tot goed bestuur.
3. Wijzigingen van het VVO administratief reglement
Er zijn voorlopig geen voorstellen tot wijziging vanuit de clubs.
ð Nieuwe visie is nog niet in een administratief reglement vastgelegd
maar wordt op de BAV voorgesteld om verder uit te werken.
4. Wijzigingen aan het VVO wedstrijdreglement
Voorstel code geel/oranje/rood
Termijn en boete “te laat” inleveren nieuwe leden herformuleren
5. Voorstel tot wijzigen BVOS reglementen
Voorstel van TROL betreffende clubaflossing
6. Budgetbespreking Ploegen 2019
Ploegencommissie is hier goed mee aan de slag.
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7. Bespreking en stemming voorlopige begroting 2019
Steven zorgt voor een tussentijdse begrotingscontrole en cijfers over
2018. Peter en Steven zitten samen om de begroting 2019 op punt te
zetten.
8. Bespreking lidgelden clubs en deelnameprijs wedstrijden –
De tabel wordt overlopen en vereenvoudigd; voor recreatieve activiteiten
is er geen afdracht (o-series, O-wandelingen, Runs, trainingen); voor
competitieve activiteiten op vlaams, nationaal of internationaal niveau is
er een afdracht van € 2,5 per dag.
Het inschrijvingsgeld voor internationale wedstrijden kan door de club
zelf bepaald worden.
De Vijf-beurten kaart verdwijnt vanaf 1/1/2019; voor niet leden gelden
nieuwe tarieven (zie tabel in bijlage)
Hogeschoolstudenten vallen in de toekomst onder het tarief Niet-lid -18j
=€6
De procedure voor nieuwe leden (niet-leden) moet in detail uitgewerkt
worden (inschrijving als geen lid: 10000 nummer => wegwerp; Wie lid
wordt van een club krijgt een VVO-nummer en betaalt pas vanaf dan het
normale inschrijvingstarief. VVO-nummers worden onmiddellijk op de
wedstrijden uitgedeeld)
Verhoging lidgeld: afdracht voor lidgelden wordt opgetrokken voor +8j
naar 15 euro
To do: Peter past de inschrijvingstarieven aan (zie bijlage)
To do: Peter vraagt de verzekeringstarieven opnieuw op. Als er grote
wijzigingen zijn moeten we het lidgeld nog aanpassen.
9. Interpellaties
Voorlopig geen
3. Goedkeuring Verslag RvB
Het verslag van de RvB van 24-09-2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
4.

Briefwisseling

Verslag Koen W. gesprek Bert Menten 26-9-2018 zie bijlage Trello
Verslag Bert M. Sport Vlaanderen 26-9-2018 zie bijlage Trello
BF Jeugdsport
Mits het toevoegen van extra cijfers uit het verleden en een interpretatie van de evolutie,
komen we tegemoet aan de opmerkingen. In totaal komen we aan 40 trainingen,
tenminste als ze open staan voor iedereen. In de echte zin van een wekelijkse training
(bvb. basketbalclub) zijn we met de trainingen nog niet waar we moeten zijn. In overleg
met Nancy T. zal Peter dit verder in orde brengen en aanpassen.
BF Laagdrempelig sporten (checkpointwandelingen)
We moeten ons meer richten op een specifieke doelgroep (bvb. familie, gehandicapten,
allochtonen,…). Ofwel hoort dit bij de basiswerking van een sportfederatie? Na evaluatie
van de opmerkingen (bvb. overbudgettering aankoop materiaal SI) besluiten we om voor
2019 deze beleidsfocus niet in te dienen. Een werkgroep zal de checkpointwandelingen in
de loop van 2019 opstarten en onderzoeken of een nieuwe, beter voorbereide aanvraag
voor 2020 opportuun is.
BF Innovatie (urban-forestruns)
Runs worden als evenement aanzien en niet aanvaard. De nadruk ligt te weinig op
innovatie. Het dossier wordt herschreven door Peter W. om alsnog in aanmerking te
komen. We doen een poging om dit project alsnog te verzilveren ten voordele van VVO en
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de meewerkende clubs. Kono is een partner in het verhaal die in aanmerking komt om via
facturatie eventuele subsidieerbare kosten te verantwoorden.
Mail Walter Van Krunckelsven ivm administratieve opvolging. We nemen hiervan nota en
stellen vast dat VVO hier op dit moment in tekort schiet. Enkele items uit zijn schrijven zijn
ondertussen in orde. Aan andere moet dringend gewerkt worden.
Mail Jeremy Genar ihk van onverenigbaarheid mandaat van bestuurslid VVO en Kono; deze
stap terug vanaf de BAV van 29/11/2018 maakt een einde aan de polemiek ivm
belangenvermenging.
5. Financiën
Zie voorbereiding BAV
VVO96 is financieel stopgezet: ontbindingsprocedure wordt uitgevoerd
Peter en Steven nemen dit verder in overleg op.
6. Voorbereiding Startdag – 8-12-2018
·
Plaats? Zelfde plaats als wedstrijd mogelijk? Postnote: Pachthof Stroykens is
gereserveerd
·
Programma: 10u – 12u ; 12u – 13u spaghetti; 13u – 17u ; 17u broodjes ;
avondwedstrijd Schrikkelberg
·
Doelgroep: potentiële vrijwilligers OV, clubbesturen,
·
Communicatie
Werkgroepen:
Jeugdsport –Pascal Mylle, Peter Bleyens, Anne-Marie Delanghe, Tristan Bloemen?
Topsport – Desmond Franssen, Rudy Rooman, Bart Willems
Kalender – Luc Heuninckx?
Kaarten – Jeremy Genar, Jos Bylemans, Luc Cloostermans, Wouter Van Muysen
Jury – Dries Heuninckx, JP Kellens, Dieter Coen
Toegankelijkheid – Chris Addiers
Checkpointwandelingen – (Sonia niet.)
ABSO-BVOS & FRSO? 7. Beleidsplanning – Sport Vlaanderen
Kaderopleiding en bijscholing
1. Opleidingsvisie OV zie bijlage Trello OV – Tristan Bloemen: het ontwerp van
het globaal opleidingsplan wordt positief onthaald; de RvB staat achter de
wijze waarop dit plan vorm krijgt; een toelichting op 8 december is wenselijk
8. Personeel/vrijwilligers
Mapico-project: return voor VVO: werd niet besproken; naar volgende RvB
9. Varia
Datum AV Februari 2019
1. Conference des clubs = 14/2/2019
2. AV FRSO = 6/2/2019
VVO/OV wil de (B)AV graag pas in maart organiseren. Dit geeft iets meer ruimte voor een
statutenwijziging en opmaak reglementen.
We vragen de clubs om tegen de komende BAV al de afgevaardigden voor ABSO-BVOS door te
geven (leden commissies/RvB/functies)
10. Datum volgende vergadering RvB
11. Woensdag 21/11 19u30

