20181218 Verslag RvB

Verslag Vergadering RvB
Locatie:

Runners Lab Paal

Datum:

18/12/2018

Startuur:
Notities genomen
door:
Deelnemers:

20u

Verontschuldigd:

Sam, Peter

Nr.

Bert Marien
Joost, Koen, Pascal, Steven, Bert, Sandro

Agenda
1. Goedkeuring Verslag BAV 29/11/2018
2. Evaluatie startdag Orienteering Vlaanderen 8/12/2018
3. Opvang nieuwe lopers: afspraak werkwijze
4. Werkwijze Studenten
5. 5-beurten-kaarten
6. Opheffing Kaartenembargo

Nr.

Acties uit deze vergadering
Orienteering Vlaanderen – Logo (alle files ocad, …) publiceren op site
Wijzigingen reglementen naar aanleiding van BAV (administratief,
wedstrijd) (afstemmen met statuten)
- Updates reglementen
- Verhoging lidgelden + uitbreiding polis
doorgeven aan leden (mailing, website)
Ontvangen nieuwe lopers – aanpassen aansluitingsformulier
Ontvangen nieuwe lopers – afhandeling secretariaat

Wie
Steven
Sonia
(Walter)
Sonia

Tegen wanneer
1/1/2019
1/1/2019

Pascal
Steven

Opvolgen regeling studenten
Update Nancy – 5-beurten (niet meer uitgeven)
Aantal Emits (checken bij verschillende clubs)

Bert
Steven
Pascal,
Koen,
Bert,
Sandro
(MIL)
Koen
Pascal
Bert
Koen,
Johan,
Peter
Steven
Sonia
(via
Koen)
Bert
Steven

1/1/2019
afrekening eerste wedstrijden
Geen deadline
19/12/2019
Volgende RVB

Opvolgen aankoop SI
Zaal BAV reserveren (Zille Ham)
Contact opnemen met Franse Federatie om EMITs te verkopen
Opvolging to do’s Peter en Dagelijks Bestuur

Ipad (& laptop) aankopen (budget innovatie nakijken)
Check-point wandelingen (duidelijk project voorstellen)

Catch-IT (Bouwers uitnodigen op volgende RVB)
Jochen afrekenen website
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1/1/2019

8/01/2019

31/12/2019
eind januari

eind januari
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Nr.

Acties vorige vergadering(en)

Wie

Tegen wanneer

1. Goedkeuring Verslag BAV 20191129
a. Mits enkele kleine aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
2. Evaluatie startdag Orienteering Vlaanderen 8/12/2018
a. Via Johan Vencken van VM zal van deze dag een witboek opgemaakt worden en kunnen de
commissies en werkgroepen aan de slag.
3. Ontvangen nieuwe lopers: afspraken werkwijze
1. Loop 1 keer aan 10 euro.
naam, voornaam, geslacht, leeftijd, emailadres, parcours
loper krijgt:
o geen nummer
o wel een emit
2. Wordt lid.
Vult een lidmaatschapsformulier in.
Kiest welke club, hoeft niet de organiserende club te zijn.
Krijgt een VVO-nummer. (volgens het huidige systeem - voorlopig Nokia)
Lidmaatschapsformulieren moeten ten laatste binnen 1 week (digitaal – foto van formulier) ingediend worden op het secretariaat.
Secretariaat maakt de afrekening:
o Afdrachten worden in rekening gebracht voor de organiserende club.
o Gekozen club bepaalt bij welke club het lidmaatschap in rekening moet worden gebracht.
4. Werkwijze Studenten: afspraken
Hebben ze nog een 5-beurtenkaart, dan kunnen ze hiermee lopen tot eind 2019.
Hebben ze geen 5-beurtenkaart, dan kunnen ze lopen aan 6 euro per wedstrijd. De club kan dan kiezen of ze deze student inschrijven bij de club of als student aan 6 euro laten lopen zonder hem lid te
maken.
Spreiding => vooraf inschrijven indien nodig aan 6 euro inclusief lidmaatschap.
5. 5-beurtenkaarten
Kunnen gebruikt worden tot één jaar na uitgave tot uiterlijk 31/12/2019.

6. Opheffen kaartenembargo
Het embargo op de kaarten kan opgeheven worden.
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