Beringen,26/10/2016

Bijzondere Algemene Vergadering

woensdag 26 oktober 2016 om 19h in OC De Buiting, Paal

verslag
Agenda:
1. noteren van de aanwezige vertegenwoordigers voor de verschillende clubs
2. verwelkoming door de voorzitter
3. stemrecht
4. wijzigingen aan de VVO-statuten (geen voorstellen ontvangen)
5. wijzigingen aan het VVO-administratief reglement (geen voorstellen ontvangen)
6. wijzigingen aan het VVO-wedstrijdreglement

(zie bijlagen)

7. voorstellen tot wijziging aan B.V.O.S.-reglementen (zie bijlage)
8. budgetbespreking van de Ploegen voor het volgende jaar

(zie bijlagen)

9. bespreking en stemming begroting voor SPORT VLAANDEREN voor het komende jaar

(zie bijlagen)

10. Bespreking lidgelden clubs en deelnameprijs wedstrijden (zie bijlagen)
10.1.

Voorstel Trol – Tarieven 2017

10.2.

Voorstel werkgroep Sylvester + Trol - Tarieven Sylvester

11. Interpellaties
11.1. Beleidsplan 2017-2020
11.2. Checklist controleur

(zie bijlagen)

11.3. Ontwikkeling van een nationale webapplicatie voor individuele voor-inschrijvingen (zie bijlagen)
11.4. Vijfbeurtenkaart

(zie bijlagen)

11.5. Samenstelling en taken van de wedstrijdjury (zie bijlagen)
12. Rondvraag
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11.1. Beleidsplan
Vermits Monica Roeling als voorzitter van de beleidsplancommissie dit punt toelicht, wordt dit met de
goedkeuring van de BAV als eerste punt op de agenda geplaatst.
Het voorbereidend Excel-document met een negatief begrotingssaldo voor 2017 van €-6.320 werd nog
aangepast:
-

Na een gesprek met de dossierbeheerder (Bert Menten) van Sport Vlaanderen werden de budgetten
voor de focus Jeugdsport en Innovatie opgetrokken, dit zowel aan inkomsten, al aan uitgaven zijnde,
waardoor het resultaat niet wordt beïnvloed.

-

Het budget van de ploegencommissie werd aangepast cfr.het definitief programma (€20.000 vanwege
VVO; €2.020 vanwege budget Pc eigen werking.)

-

De analytische codes werden aangepast cfr. Het gesprek met Sara van SBB (=voorlopig). Het
voorliggende plan heeft een negatief begrotingssaldo van €-8.340.

Trol stelt zich (terecht) vragen over het voorliggende groeiend begrotingstekort naar 2020. Ook de andere
aanwezige clubs stellen zich hier vragen bij en hoe VVO hiermee zal omgaan. Monica stelt dat VVO half
januari 2017 pas zicht zal hebben op het geraamde bedrag dat Sport Vlaanderen reserveert voor VVO. De
begroting 2017 zal voor de AV van 2017 moeten worden bijgesteld i.f.v. de bedragen die toegekend worden
voor de basiswerking, de algemene werking en de beleidsfocussen.
Trol stelt nog dat het beleidsplan te zeer subsidiegericht is; we moeten concreter en meer promotiegericht
zijn (vb. door kalender op de achterkant van kaarten van initiaties/POPs te printen en kaarten mee te
geven. Ze vindt dat er te weinig vrijwilligers zijn om het plan te kunnen uitvoeren. Trol stuurt dan ook aan
om een plan B voor te bereiden, nl. een mogelijke uitstap uit het subsidiedecreet van Sport Vlaanderen;
Omega beaamt de zorg of VVO kan voldoen aan het nieuwe decreet.
De voorzitter vraagt om het vertrouwen voor het plan voor 2017.
De BAV beslist om het beleidsplan 2017-2020 één jaar uit te proberen en het volgend jaar te evalueren en
eventueel te herbekijken.
Stemming:
Onthouden: Trol / Borasca
Voor: Omega / KOL / Hamok
Tegen: geen
è Beleidsplan 2017-2020 aanvaard

4. Wijziging van de statuten
Geen wijzigingen

5. Administratief reglement
Geen wijzigingen

6. Wedstrijd reglement
(wijzigingen zie geen gearceerde tekst in het pdf document op deze locatie:
Google Drive\__VVO 2016\vergaderingen DB RVB BAV AV\2016\2016 10 26 BAV\reglementen en statuten\20161003
Voorstel wijzigingen Wedstrijdreglement 2016 )

2.6. à Unaniem akkoord 2.12. gebruik van het EMIT systeem à opdracht voor S&K om dit volgend jaar te
bekijken.
2.14. à Unaniem akkoord
3.1. à Unaniem akkoord
3.2. à Unaniem akkoord
3.3. à Unaniem akkoord
3.4. à Unaniem akkoord
4.1.1. à Unaniem akkoord met tekstwijziging
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4.1.2.1 . à Unaniem akkoord
4.1.3.4. . à Unaniem akkoord
4.2. . à Unaniem akkoord
4.3. stemming: è voorstel verworpen
Voor: Trol / Borasca
Tegen: KOL
Onthouden: Hamok / Omega
4.5. à zie 2.12 – uit te werken door de S&K commissie
4.9. à In de toekomst worden de termen Technisch afgevaardigde of Controleur vervangen door
‘Technisch raadgever’.
4.10.7. S&K zal het voorstel van JP Kellens bespreken en voorbereiden voor stemming op de BAV 2017
Een lid van de vergadering stelt dat het werk dat in de S&K-commissie gedaan is, wordt overgedaan op de
BAV en dat dit puur tijdverlies is. Er wordt voorgesteld om de procedure voor het wijzigen van reglementen
te herbekijken. In het geval van het sportreglement zouden alle voorstellen langs de S&K-commissie
moeten passeren en verwerkt worden en bijgevolg moet gedragen zijn door de clubs. De BAV dient alleen
een formele goedkeuring te geven.
4.13. à Unaniem akkoord
6.1.2. à Unaniem akkoord
6.2.4. à Unaniem akkoord
6.7.2. à Unaniem akkoord
6.7.4.1 à Unaniem akkoord
6.7.4.2. à Unaniem akkoord
6.7.4.3. à Unaniem akkoord
7.3.6. à Unaniem akkoord
7.3.9. à Unaniem akkoord
Voorstel voor nieuwe procedure wijziging regelementen en statuten: voorstellen zouden langs S&K moeten
passeren en verwerkt worden. BAV dient louter zijn akkoord te stemmen.
Er moet meer geluisterd worden naar de commissies en werkgroepen als adviesorganen.

7. voorstellen tot wijziging aan BVOS reglementen
Behalve de voorstellen 5.3.1. en 4.4.2. (die moeten nog herwerkt/bijgewerkt worden) is de BAV akkoord
om de voorliggende wijziging aan het ABSO-BVOS reglement in te dienen.
5.3.1. dit artikel wordt opnieuw geformuleerd, dit is niet evenwichtig zowel voor BK als nationale sprint
4.4.2. Kol stuurt dit door aan Omega. Luc werkt dit opnieuw uit en hij zendt dit door aan ABSO.

8. Budgettering ploegen 2017
Budget van €20.000
Budget PC eigen werking €2.200
à Unaniem akkoord

9.Begroting sport Vlaanderen 2017
€-8.340 à Unaniem akkoord

10. Lidgelden en tarieven wedstrijden
à akkoord volgens aangepaste lijst
(voorstel tarieven Sylvester Trol niet aanvaard)
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(voorstel tarieven Sylvester v.d. werkgroep Sylvester wél aanvaard)

Luc Heuninckx verlaat de vergadering en geeft stemrecht van Kol door aan Simonne

11.2. Checklist controleur (technisch raadgever)
à Unaniem akkoord

11.3. Nationale webapplicatie voor individuele voor-inschrijvingen
à Unaniem principieel akkoord, Mark Van Bruggen trekt het eerst na bij FRSO

11.4. Vijfbeurtenkaart
à Unaniem principieel akkoord, ingang vanaf 01/2017
Technisch raad vragen bij R.Marique

11.5. Wedstrijdjury
Afwerken binnen S&K en stemming op BAV 2017.
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