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1. Inleiding  
Geachte, 

de Vlaamse Motorrijdersbond van België zal vanaf heden het eerste aanspreekpunt zijn voor 

alle Vlaamse motorsporters. Wij moeten steeds onze clubs en leden bijstaan met duidelijke 

raad en helpen waar nodig. Onze belangrijkste activiteit is het promoten van de motorsport 

en het motorrijden in Vlaanderen. Het jaar 2018 was een zeer woelig en intensief jaar.  

In 2018 hebben we de basis gelegd zodat het voortbestaan van de VMBB  kon gegarandeerd 

worden. We hebben een nieuwe weg uitgestippeld waarin we modernisatie en bepaalde 

beleidsfocussen niet uit de weg zullen gaan. Julien Vanborm nam ontslag als voorzitter in juni 

2018. Ik wens Julien langs deze weg te bedanken voor zijn inzet als voorzitter de voorbije 10 

jaar. Hij heeft een basis gelegd waarop we heden kunnen op voortbouwen. We hebben 

fusiegesprekken gehad met de UMC en dit in de beginfase samen met mensen van het Kabinet 

Muyters en Sport Vlaanderen. De fusiegesprekken hebben geduurd van 23 mei tot 11 juli 2018 

en zijn dan spijtig genoeg afgesprongen.  

Vanaf dan is de beslissing genomen om over te gaan tot aanvraag van subsidiëring. De 

aanvraag tot subsidiëring verliep niet zonder de nodige hindernissen. Een nieuw beleidsplan 

moest geschreven worden met de nodige doelstellingen, missie, … Tevens moest de 

boekhouding omgevormd worden tot analytische boekhouding vanaf 1 januari 2019. 

Hiernaast hadden we ook de zoektocht naar een Sporttechnisch Coördinator met het profiel 

Master LO. Hij zou dan in dienst treden eveneens vanaf 1 Jan 2019. Op 10 januari 2019 heeft 

Vlaams Minister Muyters, Vlaams Minister van Sport, beslist om de Vlaamse 

Motorrijdersbond van België vzw te subsidiëren voor de basiswerking. Als Raad van Bestuur 

zijn we zeer trots dat we dit hebben kunnen bereiken. Het is niet omdat we dit bereikt hebben, 

dat we op de lauweren kunnen rusten. Het is voor niemand een verrassing als ik u zeg dat 

sommige disciplines nog altijd bergaf  gaan. Enerzijds hadden we 2 prachtige organisaties van 

de clubs AMC Dworp en Maasland Motorsport Events die beide instonden voor een manche 

van het Wereldkampioenschap Zijspannen. Anderzijds namen de organisaties in de 

solowedstrijden van de motorcross terug af.  

Eind 2018 hebben we samen met de FMWB een samenwerkingsakkoord afgesloten met de 

VLM en de MCLB zodat onze vergunninghouders zullen kunnen aantreden op hun wedstrijden. 
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Tevens zullen 8 wedstrijden VLM en 3 wedstrijden MCLB meetellen voor het BK. Veel 

criticasters hekelen deze afspraken, maar als we stil bij de pakken blijven neerzitten, dan zal 

de motorcross volledig ten onder gaan. Wordt zeker vervolgd. Wat betreft de discipline Trial 

hebben we eind 2018 samengezeten met verschillende partners en hebben we het Vlaams 

Kampioenschap Trial uit de grond gestampt. Deze zal bestaan uit 2 wedstrijden en het is de 

bedoeling om de trialsport terug op de kaart te zetten in Vlaanderen.  

De meeste organisaties en leden bevinden zich in de discipline Toerisme. Op de 

toerismekalender 2018 stonden er maar liefst 35 organisaties ingeschreven. Toerisme is nog 

steeds een bloeiende tak, maar dit wil niet zeggen dat we deze discipline niet meer moeten 

steunen. We hebben geleerd van fouten uit het verleden dat we de organisatoren moeten 

steunen als we het succes hoog willen houden.  

Onze doelstellingen naar de toekomst zal zeker zijn om de organisaties en ledenaantal te 

willen zien stijgen en hiervoor is er veel steun nodig. Zowel van de federatie als van de clubs 

zelf en dit door de positieve promotie.  

Via deze weg wens ik het secretariaat VMBB en de leden van de Raad van Bestuur bedanken 

voor de geleverde inzet en de nog grotere inzet die van hen zal verlangt worden naar de 

toekomst toe. Ik hoop dat iedereen wenst in te zien dat we moeten werken aan een toekomst 

van modernisering en samenwerking met de federatie. Dit zal dan resulteren in een 

uitbreiding van de federatie waardoor we de clubs en organisatoren beter zullen kunnen 

steunen. Bedankt voor jullie aandacht en samen kunnen we bouwen aan een beter toekomst 

voor clubs en federatie. 

 

Kurt Vanborm 

Voorzitter 
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2. Missie en Visie 
De Vlaamse Motorrijdersbond van België heeft als belangrijkste activiteit het organiseren en 

het promoten van de motorsport en het motorrijden in Vlaanderen. Bovendien heeft de 

V.M.B.B. als missie de motorsport te vertegenwoordigen bij de Belgische Motorrijdersbond, 

F.I.M. Europe en F.I.M. Met de motorsport in het hart, denken we vooruit. De passie van de 

sporters, zowel competitief als recreatief, is de basis van de VMBB. Door een goede 

organisatie willen we, met respect voor natuur en omgeving, het genot en plezier op een 

professionele wijze ondersteunen. “Motorsport is er voor iedereen”, dat is waar we voor 

staan! 
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3. Structuur en Werking 2018 

3.1. Organigram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toetredende leden zijn via de clubs aangesloten bij de federatie. De clubs kunnen personen 

naar voor brengen die bereid zijn om te zetelen in de verschillende commissies en 

werkgroepen. De clubs kunnen ook afgevaardigden voorstellen om te zetelen in de raad van 

bestuur.  
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3.2. Algemene Vergadering 
Datum: 20 maart 2019 

Aantal aanwezigen en stemgerechtigden: 148 stemmen van de 164 stemgerechtigden waren 

aanwezig 

Behandelde punten:  

1. Opening van de AV en verwelkoming  

2. Nazicht van de samenstelling van de AV/Bepaling aantal aanwezig stemgerechtigde leden  

3. Goedkeuring verslag AV 2017 van 14.02.2018 

4. Aanvaarding nieuwe werkende leden/ontslag werkende leden  

5. Aanvaarding ontslag Bestuurder  

6. Goedkeuring Jaarverslag 2018 RvB  

7. Goedkeuring verslag rekeningnazieners  

8. Goedkeuring rekeningen & Balans 2018 – Ontheffing van de Bestuurders 

9. Schrapping/Uitsluiting werkende leden  

10. Goedkeuring beleidsplan (incl. financieel plan) 2019-2020  

11. Goedkeuring Budget/Begroting dienstjaar 2019  

12. Voorstel wijziging statuten  

13. Aanstelling stemopnemers  

14. Statutaire verkiezingen: effectieve leden AV BMB 2019  

15. Wijziging statuten  

16. Voorstel aanpassing lidgeld werkende leden  

17. Interpellaties werkende leden  

18. Sluiting AV  

 
 
Het verslag van de AV kan teruggevonden worden in “Bijlage 1: Verslag AV” 
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3.3. Raad van Bestuur 

Naam Functie 2018 2019 2020 2021 2022 

Kurt Vanborm Voorzitter X X X   
Octaaf Goeman Ondervoorzitter X X X   
Patrik Rietjens Secreataris-generaal X X X   
Dirk Vrijelinck Schatbewaarder X X X X X 
Stefan Alloing Lid X X X X X 
Freddy Chalmet Lid X X X   
Jos Driessen Lid X X X X X 
Gerry Saenen Lid X X X X X 
Jacky Soors Lid X X X X X 
Luc Van Belle Lid X X X   

 

In 2018 is Julien Vanborm afgetreden als voorzitter. Zijn opvolger, Kurt Vanborm, is unaniem 

verkozen geweest door de Raad van Bestuur op 4 juli 2018. 

De Raad van Bestuur vergaderde 6 maal: 

- 24.01.2018 

- 14.02.2018 

- 21.03.2018 

- 04.07.2018 

- 29.08.2018 

- 22.10.2018 

Het Uitvoerend Bureau vergaderde 4 maal: 

- 10.01.2018 

- 08.05.2018 

- 25.07.2018 

- 20.11.2018 

Vergoedingen: een bestuurder, commissielid of lid van een werkgroep oefenen hun mandaat 

kosteloos uit. Er werden in 2018 geen vergoedingen uitbetaald. 

Onkosten: bestuurlijke uitgaven en onkosten worden enkel vergoed als de nodige 

bewijsstukken en noodzakelijkheid kunnen worden aangetoond. Er werden in 2018 voor 

5.717,86 € onkosten uitbetaald. 

Integriteit: van elk bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij in zijn/haar hoedanigheid van 

bestuurder als daarbuiten, zo op te treden dat hij/zij het imago en de belangen van de VMBB 

en haar werkende leden niet schaadt. 
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3.4. Personeel 
- Els Wayenberg 

Administratief medewerkster (80% VTE) 

- Dominique Van De Catsye  

Sporttechnisch Coördinator (Van 05/11/2019 t.e.m. 31/12/2018, voor 1 VTE) 

Naar aanleiding van de aanvraag tot subsidiëring door Sport Vlaanderen, moet er 1 VTE 

Master Lichamelijke Opvoeding aanwezig zijn op de federatie. Dominique heeft deze rol op 

zich genomen. Decretaal moet deze master LO in het bezit zijn een graad van specialisatie van 

een van de disciplines die de federatie aanbiedt. Indien dit niet het geval is op het moment 

van de aanstelling, heeft deze persoon 4 jaar de tijd om dit te halen.  

3.5. Commissies 
In 2018 had de VMBB geen eigen werkende commissies. Omdat de Belgische koepel BMB wel 

de nodige commissies had, werd er indien nodig beroep gedaan op deze organen. In 2019 

zullen de eigen Vlaamse commissies weer in werking treden.  

3.6. Werkgroepen 
De werkgroepen bestaan momenteel ook op Belgisch niveau. Enkel de toeristische werkgroep 

is volledig Vlaams. 

Classic Bike:   

-Robert Scheldeman  

-Noël Vandenberghe  

-Willy Van Woensel  

Vergaderingen op: 3/4, 20/6 & 13/11 

Motorcross: 

-Arnold Bonnet  

-Octaaf Goeman  

-Peter Honof  

-Patrik Rietjens  

Vergaderingen op: 20/6 & 23/10 

 

Snelheid:  

-Stefan Alloing  

-Kurt Vanborm  

-Noël Vandenberghe  

Vergaderingen op: 30/10 

Supermoto:  

-Leslie Beys  

-Danny Nijs  

-Robert Scheldeman  

-Noël Vandenberghe  

-Vergaderingen op: 24/1 & 24/10 
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Trial:  

-Alain Durnez  

-Philippe Damiens  

-Mario Matteeuws  

Vergaderingen op: 27/11 

Enduro/BEX:  

-Peter Honof  

-Marita Lenaerts  

-Robert Scheldeman  

Vergaderingen op: 21/03 

Speedway:  

-Benny Kupers   

-Rudi Mentens  

-Nico Moors  

-Danny Nijs  

Vergaderingen op:  Nihil 

 

Toerisme:  

-De Visscher Jean Marie  

-Lenaerts Marita  

-Verbeure Monique  

-Banckaert Martine  

-Berre Philippe  

-De Geyter Steve  

-Honnof Peter  

-Schoofs Ludo  

-Vanbael Gilbert  

-Vanlerberghe Marie Louise 

-Verlinden Theo  

-Vrijelinck Dirk  

Data: 8/03, 27/06, 13/09 en 6/12 

 

3.7. Clubs 
Op de algemene vergadering van 14 februari 2018 is het ontslag van één werkend lid 

goedgekeurd. Er zijn aanvragen tot toetreding bij de federatie behandeld op de algemene 

vergadering. De 

verdeling over de 

provincies heen kan 

men zien in 

bijgevoegde kaart. Er 

zijn in totaal 40 actieve 

clubs aangesloten in 2018.  
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3.8. Leden 
In 2018 heeft de VMBB de eerste maal de drempel van 1500 subsidieerbare leden 

overschreden. Er is afgeklokt op 1529.  We spreken hier over 85,6% mannelijke leden (N=1309) 

en 14,4% vrouwelijke leden (N=220). Om een duidelijker beeld te scheppen van de situatie in 

het veld, hebben we deze leden opgedeeld naar een aantal parameters. Hieronder kunt u de 

verschillende analyses terugvinden 

Leeftijd:  

Zoals te zien is in deze grafiek, 

concentreert de leeftijd van 

onze rijders zich voornamelijk 

tussen 21 jaar en 70 jaar.  

 

 

 

Per land: 

Deze analyse toont ons geen onverwachte resultaten als 

men kan besluiten dat de meeste leden van onze federatie 

uit België afkomstig zijn. Toch tellen we ook 99 

buitenlandse leden. Niet enkel onze naaste buren zijn 

vertegenwoordigd, maar ook Isle of Man, Litouwen en 

zelfs Nieuw-Zeeland kunnen we tot onze leden rekenen.  
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Per provincie: 

De best vertegenwoordigde 

provincie is Antwerpen met 

440 leden. Als we de 

Vlaamse provincies 

bekijken, stellen we vast dat 

Vlaams Brabant het minst 

vertegenwoordigd is met 

slechts 85 leden. Het totaal 

aantal Vlaamse leden is 

1367. Ondanks dat we de 

Vlaamse federatie zijn, 

tellen we toch ook 58 

Waalse leden, en 5 Brusselse. Dit brengt het totaal Belgische leden op 1430. 

 

Per discipline: 

Onze beide hoofdisciplines zijn ongeveer 

even groot. Als we gaan kijken naar de 

competitierijders, kunnen we vaststellen dat 

snelheid en motorcross met voorsprong de 

grootste disciplines zijn. Track racing is in 

Vlaanderen beduidend minder populair met 

slecht één enkele rijder. 

Statutair: 

Statutair gezien zijn 

de recreatieve leden 

veel meer vertegenwoordigd in onze federatie, in vergelijking met de competitieve leden. Ook 

zijn er 7 niet sportende leden aangesloten bij de VMBB 

 

 Recreatief lid Competitief lid Niet-sportend lid Totaal 

Aantal 1105 417 7 1529 
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3.9. Motorsport en omgeving 
Als we het gaan hebben over de permanente motorcrossterreinen in Vlaanderen zijn we snel 

uitgepraat. In 2018 waren er nog maar 5 terreinen met een geldige licentie. Dit blijft zeer 

problematisch. Als we gaan kijken naar de andere disciplines, is er in Vlaanderen 1 circuit voor 

Snelheid, 1 voor Trial en 1 voor speedway, maar dit is slechts enkele dagen per jaar 

beschikbaar. 2018 heeft dus niet veel verbetering teweeg gebracht op vlak van het aantal 

parcours. Vooruitkijkend naar 2019 hopen we dat dit wel het geval zal zijn. 
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4. Inhoudelijke werking 2018 

4.1. Aanbod van A tot Z 
Doordat de V.M.B.B. momenteel een aanbod heeft van 8 disciplines (toerisme, motorcross, 

snelheid + classics, trial, enduro, supermoto, speedway) is er toegang voor alle leeftijden en 

geslacht. Op competitief niveau wordt er in sommige disciplines een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen jeugd en senioren. Op recreatief niveau (toerisme) kan men deze discipline 

slechts uitoefenen vanaf 18 jaar omdat men wettelijk verplicht is om in het bezit te zijn van 

een motorrijbewijs. In 2018 was de topsportwerking nog steeds ondergebracht bij MotorSport 

Future. Dit orgaan werkte zelfstandig en stond los van de VMBB. De jeugdwerking vanuit de 

federatie voor het jaar 2018 kunnen we beschrijven als zo goed als onbestaande. Dit zal in 

2019 één van de punten worden waar de federatie grote inspanningen voor wilt doen.  

4.2. Kadervorming 
In 2018 waren er nog geen kaderopleidingen. Er zijn wel plannen gemaakt om in 2019 de 

gesprekken hieromtrent weer op te starten. 

4.3. Promotie 
Er is in 2018 geopteerd om de promotie van de activiteiten van de VMBB en haar leden te 

voeren via de sociaalnetwerksite Facebook. Het verspreiden van nieuws omtrent 

gebeurtenissen van één van de disciplines van de VMBB is ook gebeurd via facebook, en via 

de website. Er is getracht om zo een groot mogelijk bereik te hebben, daarom werd de keuze 

gemaakt om gebruikt te maken van deze media. In 2018 zijn er 199 facebookposts geweest. 

Een overzicht van al deze posts kan gevonden worden in “Bijlage 2: Facebookposts 2018”. 

4.4. Info en Communicatie 
De leden werden op de hoogte gesteld van bepaalde veranderingen en nieuwtjes via de 

website en de facebookpagina. De VMBB piloten krijgen wekelijks een nieuwsbrief van de 

Belgische Motorrijders Bond (BMB) opgestuurd per e-mail.  

4.5. Ondersteuning Clubs 
Het VMBB secretariaat was altijd beschikbaar voor vragen van clubs en motorrijders. Vragen 

omtrent allerlei zaken werden met plezier behandeld. Ook stond de VMBB ook altijd klaar om 

op evenementen van haar clubs de handen uit de mouwen te steken, waar hen dit gevraagd 

werd. 
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4.6. Gezond en Ethisch Sporten 
Omtrent het gezond en ethisch sporten in 2018, heeft de federatie zijn best gedaan om alles 

goed te laten verlopen. We moeten echter wel besluiten dat er geroeid is met de beschikbare 

riemen, en er dus nog ruimte is voor verbetering. Men heeft tijdens de wedstrijden zo goed 

mogelijk geprobeerd om de fysieke en morele integriteit te bewaren. De medische keuring 

voor wedstrijdpiloten is nog steeds verplicht. Ook zijn er voor zowel de competitie- als de 

recreatieve sporters leeftijdsgrenzen vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Financiën 2018 

5.1. Clubbijdragen en ledengelden 
De bijdragen van de werkende leden bedroeg €100 per club. De bijdrage van de toetredende 

leden bedroeg €10 per persoon.  

5.2. Balans 
In 2018 was er een totale inkomst van 403 965,13 euro, en een totale kost van 470 184,23 

euro. Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort van €66 210,10. 

5.3. Rekening 
De rekening is te vinden in “Bijlage 3: Rekening 2018. 
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6. Beleidsplan 2019-2020 

6.1. We zijn gesubsidieerd! 
Nadat er gesprekken waren geweest in verband met fusies met andere federaties, welke 

uiteindelijk op niets zijn uitgedraaid, hebben we in juni 2018 beslist om voluit voor de 

subsidiëring te gaan. Na hard zwoegen, en vele (financiële) inspanningen, hebben we een 

sterk bekrachtiging van onze doelen kunnen indien bij Sport Vlaanderen. Nadat we in orde 

waren met alle parameters, en het dossier ingediend was, kregen we op 10 januari de 

volgende mail ter bevestiging dat onze aanvraag tot subsidiering met betrekking tot de 

basiswerking goedgekeurd was: 

Echter kunnen we nu niet op onze lauweren blijven zitten. Om de toekomst van onze sport te 

verzekeren, zullen we hard moeten werken om deze subsidies te behouden. Met de steun van 

de Vlaamse Overheid hopen we de motorsport in ere te herstellen. 

 

6.2. Beleidsplan: Luik 1 
Het beleidsplan luik 1 kan gevonden worden in “Bijlage 5: Beleidsplan Luik 1”. 

6.3. Beleidsplan: Luik 2 + Begroting  
Het beleidsplan luik 2 kan gevonden worden in “Bijlage 6: Beleidsplan Luik 2 + Begroting”. 
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7. Goed Bestuur 

7.1. Nulmeting 
Naar aanleiding van de subsidiëring is er een nulmeting gedaan voor goed bestuur. Hier zijn 

we niet goed uitgekomen. Voor de harde indicatoren krijgen we een score van 9,20% 

(Transparantie: 3,70%, Democratie: 22,22% en Interne verantwoording: 3,03%). De nulmeting 

is te vinden in “Bijlage 7: Nulmeting Goed Bestuur”. 

7.2. Afwijkingen 
Het eerste jaar van onze subsidiering willen we van 9,20% groeien naar 30%. Het jaar daarop 

zouden we graag 50% halen. Het is echter niet gemakkelijk om alles snel, en vooral 

kwaliteitsvol te verwezenlijken. Daarom zijn er verschillende indicatoren die we bewust links 

laten liggen het eerste jaar. Er is een selectie van indicatoren gemaakt welke we dit jaar willen 

verwezenlijken. Deze worden in het volgende onderdeel toegelicht. Degenen die hieronder 

niet vermeld worden, zijn bewust gekozen om deze in een later stadium te behandelen. Het 

gaat hier over diegene die in het rood aangeduid zijn in “Bijlage 8: Planning indicatoren”. 

7.3. Acties in functie van Harde en Zachte Indicatoren 
De voorwaarden die reeds vervuld zijn, zijn aangegeven in het groen in “Bijlage 8: Planning 

indicatoren”. Degene die dit jaar op de planning staan, zullen in het geel weergegeven zijn. 

Voor de Harde Indicator transparantie willen we eigenlijk bijna alles verwezenlijken dit jaar. 

Enkel 1.8. i.v.m. de belangenconflicten zullen we links laten liggen. Voor de Harde Indicator 

democratie zijn er 6 onderdelen die we dit jaar willen vervullen, en voor Interne 

Verantwoording willen we graag 17 onderdelen behandelen. De zachte indicatoren welke we 

willen verwezenlijken in 2019 en 2020 zijn eveneens terug te vinden in de bijlage. 
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8. Bijlagen 

Bijlage 1: Verslag AV 
  

  

  

ALGEMENE VERGADERING 2018  
  

VLAAMSE MOTORRIJDERSBOND VAN BELGIE VZW  

  

20 MAART 2019 – Antwerpen  

  

    
  

Vertegenwoordigers :   

Antwerpen :   
KAMC Herentals, KMC Mol, KAMV Mortsel, Grensland Enduroclub,  MTC Toervrienden, Motorsport 

Future, MTC Amigo’s  

Vlaams Brabant:   

A.M.C. De Toekomst Dworp, Hagelandse MX Club  

Limburg:  
K.A.M.C. Koersel, Looise Motoclub, MC Lotusmotoren,  M.C. Maasland Neeroeteren, Enduro Sport, 

Hoeselt MC, MTC 13, Speedwayclub Helzold vzw, GP Limburg, MTC Wellen  

Oost-Vlaanderen:  
MC Scheldeland, MC Mikkola, MTC Vlaanderen  

West-Vlaanderen:  
AMC Gyverinckhove, AMSC Leieland Wervik, K.M.A.C. Menen, K.V. Ostend MS, A.M.C. Hoppeland 

Poperinge, K.A.M.C. Eendracht Torhout, M.T.C. Zedelgem, AMC Westhoekbikers, MTC Vrijbos, MTC 

Redbone  

Eveneens aanwezig:  
Raad van Bestuur: Kurt Vanborm (voorzitter), Patrik Rietjens (Secretaris-generaal), Octaaf Goeman  

(Ondervoorzitter), Dirk Vrijelinck (Schatbewaarder), Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Gerry Saenen, 

Jacky Soors en Luc Vanbelle.   

  

Dagorde:  
  

1. Opening van de Algemene Vergadering  

De heer Kurt Vanborm, voorzitter, opent de Algemene Vergadering 2018 om 20u00 en wenst de 

afgevaardigden van de werkende leden van harte welkom. Hij bedankt de club MTC Toervrienden 

voor het regelen van de locatie.   
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2. Nazicht van de samenstelling van de Algemene Vergadering  

Bij aanvang van de vergadering zijn er dus 32 van de 40 werkende leden, welke hun 

administratieve en financiële verplichtingen ten overstaan van de VMBB voldaan hebben, 

vertegenwoordigd. Dit betekent dat 148 van de 164 kiesstemmen van de Algemene Vergadering 

zijn vertegenwoordigd. Het vereiste quorum om een geldige Algemene Vergadering te houden is 

aanwezig.   

  
3.  Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 2017 van 14 februari  2018  

Het verslag van de Algemene Vergadering 2017  wordt unaniem goedgekeurd.   

  

4. Aanvaarding nieuwe werkende leden/ontslag werkende leden  

De Algemene vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de MC De Zwaluw vzw (Antwerpen), 

deze club is per 01/01/2019 ontbonden.   

De Algemene vergadering aanvaardt unaniem volgende 4 clubs als nieuwe werkende leden van 

de VMBB: Tigris Pantera vzw (Antwerpen), Kart-Bike vzw (Vlaams Brabant), Trial Maaskant vzw  

(Limburg) en Maasland Motorsport Events vzw (Limburg)  

  

5. Aanvaarding ontslag bestuurder  

De Algemene vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van Julien Vanborm als bestuurder van 

de VMBB.  

  

6. Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur  

De Vlaamse Motorrijdersbond van België zal vanaf heden het eerste aanspreekpunt zijn voor alle 

Vlaamse motorsporters. Wij moeten steeds onze clubs en leden bijstaan met duidelijke raad en 

helpen waar nodig. Onze belangrijkste activiteit is het promoten van de motorsport en het 

motorrijden in Vlaanderen. Het jaar 2018 was een zeer woelig en intensief jaar.   

In 2018 hebben we de basis gelegd zodat het voortbestaan van de VMBB  kon gegarandeerd 

worden. We hebben een nieuwe weg uitgestippeld waarin we modernisatie en bepaalde 

beleidsfocussen niet uit de weg zullen gaan. Julien Vanborm nam ontslag als voorzitter in juni 

2018. Ik wens Julien langs deze weg te bedanken voor zijn inzet als voorzitter de voorbije 10 jaar. 

Hij heeft een basis gelegd waarop we heden kunnen op voortbouwen. We hebben 

fusiegesprekken gehad met de UMC en dit in de beginfase samen met mensen van het Kabinet 

Muyters en Sport Vlaanderen. De fusiegesprekken hebben geduurd van 23 mei tot 11 juli 2018 en 

zijn dan spijtig genoeg afgesprongen.   

Vanaf dan is de beslissing genomen om over te gaan tot aanvraag van subsidiëring. De aanvraag 

tot subsidiëring verliep niet zonder de nodige hindernissen. Een nieuw beleidsplan moest 

geschreven worden met de nodige doelstellingen, missie, … Tevens moest de boekhouding 

omgevormd worden tot analytische boekhouding vanaf 1 januari 2019. Hiernaast hadden we ook 

de zoektocht naar een Sporttechnisch Coördinator met het profiel Master LO. Hij zou dan in dienst 

treden eveneens vanaf 1 Jan 2019. Op 10 januari 2019 heeft Vlaams Minister Muyters, Vlaams 

Minister van Sport, beslist om de Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw te subsidiëren voor 

de basiswerking. Als Raad van Bestuur zijn we zeer trots dat we dit hebben kunnen bereiken. Het 
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is niet omdat we dit bereikt hebben, dat we op de lauweren kunnen rusten. Het is voor niemand 

een verrassing als ik u zeg dat sommige disciplines nog altijd bergaf  gaan. Enerzijds hadden we 2 

prachtige organisaties van de clubs AMC Dworp en Maasland Motorsport Events die beide 

instonden voor een manche van het Wereldkampioenschap Zijspannen. Anderzijds namen de 

organisaties in de solowedstrijden van de motorcross terug af.   

Eind 2018 hebben we samen met de FMWB een samenwerkingsakkoord afgesloten met de VLM 

en de MCLB zodat onze vergunninghouders zullen kunnen aantreden op hun wedstrijden. Tevens 

zullen 8 wedstrijden VLM en 3 wedstrijden MCLB meetellen voor het BK. Veel criticasters hekelen 

deze afspraken, maar als we stil bij de pakken blijven neerzitten, dan zal de motorcross volledig 

ten onder gaan. Wordt zeker vervolgd. Wat betreft de discipline Trial hebben we eind 2018 

samengezeten met verschillende partners en hebben we het Vlaams Kampioenschap Trial uit de 

grond gestampt. Deze zal bestaan uit 2 wedstrijden en het is de bedoeling om de trialsport terug 

op de kaart te zetten in Vlaanderen.   

De meeste organisaties en leden bevinden zich in de discipline Toerisme. Op de toerismekalender 

2018 stonden er maar liefst 35 organisaties ingeschreven. Toerisme is nog steeds een bloeiende 

tak, maar dit wil niet zeggen dat we deze discipline niet meer moeten steunen. We hebben geleerd 

van fouten uit het verleden dat we de organisatoren moeten steunen als we het succes hoog 

willen houden.   

Onze doelstellingen naar de toekomst zal zeker zijn om de organisaties en ledenaantal te willen 

zien stijgen en hiervoor is er veel steun nodig. Zowel van de federatie als van de clubs zelf en dit 

door de positieve promotie.   

Via deze weg wens ik het secretariaat VMBB en de leden van de Raad van Bestuur bedanken voor 

de geleverde inzet en de nog grotere inzet die van hen zal verlangt worden naar de toekomst toe. 

Ik hoop dat iedereen wenst in te zien dat we moeten werken aan een toekomst van modernisering 

en samenwerking met de federatie. Dit zal dan resulteren in een uitbreiding van de federatie 

waardoor we de clubs en organisatoren beter zullen kunnen steunen. Bedankt voor jullie aandacht 

en samen kunnen we bouwen aan een beter toekomst voor clubs en federatie.  

Het jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur wordt unaniem goedgekeurd.  

  

7. Goedkeuring van het verslag van de nazieners der rekeningen  

Mevrouw Monique Verbeure geeft lezing van het verslag der nazieners der rekeningen dat zij 

samen met Laurent Delbroek heeft opgemaakt  na het nazicht dat  heeft plaatsgevonden op 12 

maart  2019 in aanwezigheid van Dirk Vrijelinck. Beide nazieners verklaren dat de balans en de 

resultatenrekening 2018 een correct beeld geven van de werking en adviseren de Algemene 

Vergadering om beide voorgelegde documenten goed te keuren.   

  

8. Goedkeuring van de rekeningen en balans 2018 – ontheffing van de bestuurders  

De schatbewaarder geeft toelichting bij de voorgelegde balans en rekeningen. Het jaar wordt 

afgesloten met een verlies van 66.220,10 euro. De rekeningen en balans worden door de 

afgevaardigden van de werkende leden unaniem goedgekeurd.  De Algemene Vergadering geeft 

aan de bestuurders kwijting voor hun beheer voor het jaar 2018.  
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9. Schrapping/uitsluiting werkende leden  

Er worden geen werkende leden geschrapt of uitgesloten.   

  

10. Goedkeuring beleidsplan (incl. financieel plan) 2019-2020  

De voorzitter geeft via een PowerPoint presentatie toelichting bij het beleidsplan dat door de 

Algemene Vergadering unaniem wordt goedgekeurd.  

  

11. Goedkeuring van budget/begroting van het dienstjaar 2019  

De schatbewaarder deelt mee dat in het beleidsplan ook de begroting is opgenomen.  Er is een 

winst begroot van 16.215,45 euro. Alle leden hebben een afschrift gekregen van luik 2 uit het 

beleidsplan. Het budget 2019 wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.  

  

12. Voorstel wijziging statuten  

De voorzitter licht de door de Raad van bestuur voorgedragen wijziging van statuten toe en 
schetst de redenen welke aan de grondslag liggen voor de voorgestelde aanpassingen: voldoen 
aan Goed Bestuur, toetreding laagdrempelig maken voor clubs, meer gemotiveerde bestuurders 
aantrekken en een vlottere werking.   

Artikel 8:   

§ 1. De werkende leden zijn de clubs en de deelfederaties (amateur motorcross    

federaties) die lid worden van de vzw V.M.B.B.  

   

       § 2. De club dient voorgedragen te worden als lid door haar provinciale afdeling.  

De provinciale afdeling zal aan de Raad van Bestuur advies geven over een club die wenst toe te 
treden. Om als club opgenomen te kunnen  worden moet vooraf de club aanvaard zijn door de 
provinciale afdeling waar de club haar zetel heeft. Om als club of deelfederatie aanvaard te 
kunnen  worden moet men eveneens rechtspersoonlijkheid hebben.  

  

§ 5. Elk werkend lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de VZW VMBB door een aangetekende 
brief te sturen naar de Raad van Bestuur. Elk werkend lid kan slechts worden uitgesloten door de 
algemene vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en met een 2/3 meerderheid van 
de stemmen in de algemene vergadering.  
Elk werkend lid verliest zijn hoedanigheid van lid indien het geen lid meer is van de provinciale 

afdeling waartoe het behoort.  

  

§ 7.  De werkende leden ( clubs) dienen hun jaarlijkse bijdrage te betalen vóór 30 januari van het 
lopende jaar. Zij dienen vóór 31 december van het lopende jaar al hun facturen van het lopende 
jaar betaald te hebben. Bij niet nakoming van deze verplichtingen verliezen zij hun stemrecht voor 
de volgende algemene vergadering.  
Aangesloten werkende leden welke op 31 december van het afgelopen jaar niet in orde zijn met 

hun jaarlijkse bijdrage en/of hun facturen van het lopende jaar niet betaald hebben, ten overstaan 

van de provinciale afdeling,  zullen op schriftelijke voordracht van hun betrokken provinciale 

afdeling eveneens hun stemrecht voor de volgende algemene vergadering VMBB verliezen.  
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Artikel. 15 :  

De VZW VMBB wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 5 en maximum 11 
bestuurders Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze 
afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt het aantal mandaten van de raad van bestuur. De 
provinciale afdelingen dragen de bestuurders voor die de provinciale afdelingen zullen 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur VMBB. Elke provincie heeft recht op 1 prioritaire 
bestuurder.  
De overige bestuurders om het maximum aantal bestuurders te bereiken, na aanduiding van 
voornoemde prioritaire worden verkozen door de algemene vergadering. Bij verkiezing van de 
bestuurders zullen de kandidaten die het grootst aantal stemmen behaald hebben, verkozen zijn. 
Indien er minder kandidaturen zijn dan te begeven plaatsen zullen die plaatsen vacant blijven 
voor de duur van één jaar.  
De benoeming van de bestuurders tijdens de algemene vergadering wordt, via rotatie, elke 2 jaar 

verricht.  

De kandidaten, leden van de raad van bestuur, moeten toetredend lid zijn van de 

VMBB.  Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

    

       Procedure voor de kandidaturen voor een mandaat in de raad van bestuur VMBB :  

De kandidaturen moeten door de provinciale afdeling schriftelijk  of via elektronische 
berichtgeving ( Email ) worden opgestuurd aan het secretariaat van de VMBB ten laatste 35 dagen 
voor de algemene vergadering VMBB.  

  

Artikel 16 :  

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum vier jaar en zijn herkiesbaar. 

Per uitzondering eindigt na de eerste twee jaren het mandaat van de helft van het aantal 

bestuurders.   

Bij een oneven aantal bestuurders wordt de helft afgerond naar beneden. Zij worden per lotingen 

aangeduid en zijn herkiesbaar. Het mandaat van een bestuurder vervalt automatisch wanneer zijn 

mandaat door de provinciale afdeling die hem voorgedragen heeft, is ingetrokken.  

De bestuurders zijn herkiesbaar op voorwaarde dat zij opnieuw voorgedragen worden door hun 

provinciale afdeling.   

In geval van vacatuur door overlijden, ontslag of andere oorzaak van een  bestuurder zal men de 
eerstkomende algemene vergadering van de VMBB , op voordracht van de betrokken provinciale 
afdeling, een nieuw bestuurder benoemen. Deze bestuurder voltooit het mandaat van deze die 
hij vervangt.  

  

  Artikel 18 :  

§ 4. De raad van bestuur VMBB draagt de effectieve leden en plaatsvervanger voor aan de BMB 

welke zullen zetelen in de raad van bestuur BMB. op voordracht van de desbetreffende provinciale 

afdeling. Elke provinciale afdeling heeft recht op één effectieve en één plaatsvervanger welke 

schriftelijk worden voorgedragen door de provinciale afdeling aan het secretariaat van de VMBB, 

binnen het tijdsbestek bepaald door de raad van bestuur VMBB.  
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  Artikel 20 :  

De Raad van Bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter,   

schatbewaarder en secretaris generaal. Zij vormen  het dagelijks bestuur.  

  

De duur van de functie bedraagt in principe maximum 4 jaar maar mag in geen enkele geval de 

duur van een mandaat in de Raad van Bestuur overschrijden. Zij zijn herkiesbaar.  

  

Per uitzondering eindigt het mandaat van de ondervoorzitter en de schatbewaarder na het 

tweede jaar. Zij zijn  herkiesbaar.  

  

       De voorzitter en de ondervoorzitter mogen geen lid zijn van dezelfde provincie.  

   

Toevoeging Artikel 26:  

Binnen de federatie kan er geen autonome of zelfstandige entiteit bestaan met een eigen beleid 

dat kan afwijken van het door de AV en Raad van Bestuur vastgelegde beleid.   

  

Het vereiste quorum ter aanvaarding van de voorgestelde wijzigingen bedraagt 99 kiesstemmen 

(2/3 van 148).  

  

13. Aanstelling stemopnemers  

Er worden geen stemopnemers aangesteld.  

   

14. Statutaire verkiezingen  

Geen statutaire verkiezingen voorzien  

  

15. Wijziging statuten  

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden unaniem aanvaard door de Algemene 

Vergadering.   

  

16. Voorstel aanpassing lidgeld werkende leden  

De Raad van Bestuur  stelt voor om de VMBB-bijdrage voor startende clubs, het eerste jaar vast 

te leggen op 150 euro i.p.v. 300 euro.   

De Algemene Vergadering geeft unaniem haar akkoord voor dit voorstel.  

  

17. Interpellaties van de werkende leden  

Het secretariaat heeft geen schriftelijke interpellaties ontvangen.  
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18. Sluiting van de Algemene Vergadering  

De voorzitter dankt de afgevaardigden van de werkende leden voor hun aanwezigheid en 

verklaart de Algemene Vergadering 2018 gesloten om 21u30. 
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Bijlage 2: Facebookposts 2018 
 

 

 

 

 

DATUM Categorie ONDERWERP 

9/01/2018 Sport Seizoen info en vergunningen Supermoto 

9/01/2018 Sport Seizoen info en vergunningen Snelheid 

9/01/2018 Sport Seizoen info en vergunningen Enduro 

10/01/2018 Toerisme MC Hoeselt: Hiberna op 25 februari 

10/01/2018 Toerisme MC Lotus Bilzen: 46e lotustreffen op 4 maart 

10/01/2018 Sport Africa Race 2018 

18/01/2018 Sport Seizoen info en vergunningen Classic Bike 

18/01/2018 Sport Regionale vergunningen Snelheid 

18/01/2018 Sport Motocross Belgian Masters kalender 

18/01/2018 Sport Trainingsvergunningen via Magelan 

23/01/2018 Sport Seizoen info en vergunningen Trial 

23/01/2018 Sport Supermoto in Mettet op 11 maart 

29/01/2018 Toerisme KAMC Herentals: Ronde van Antwerpen op 11 maart 

29/01/2018 Toerisme FIM Motocamp 6/6 tot 9/6 

29/01/2018 Toerisme FIM Rally Litouwen 25/7-28/07 

29/01/2018 Sport MotoTech verdedigd België op WK Enduro 

30/01/2018 Toerisme AMSC Leieland: Tabakstreffen op 28 en 29/04 

6/02/2018 Toerisme MC Scheldeland: 1 Mei treffen 

6/02/2018 Toerisme MC Scheldeland: 5de treffen op 9/6 en 10/6 

6/02/2018 Sport BK snelheid/classic bike op 14 en 15/04 door KV Ostend  

14/02/2018 Sport European Classic evolueert 

14/02/2018 Toerisme Ladbrokes Bikersland salon 

14/02/2018 Toerisme Internationale toerkalender 

14/02/2018 Sport MC Scheldeland: Motorcross op 11/3 

19/02/2018 Toerisme MC Redbone: 1e winterrit op 4/3 

1/03/2018 Toerisme MTC 13 Leopoldsburg: 26e kamper motor rit 

1/03/2018 Sport Motorcross der Naties: Johan Boonen nieuwe manager van Belgian Knights 

1/03/2018 Sport Verplaatsing Enduro Lierneux  

1/03/2108 Sport TM Racing Belgium zoekt Supermotards 

7/03/2018 Sport Inschrijvingen enduro Mettet 

7/03/2018 Sport  Sasha De Vits opgenomen in Black Knights team 

7/03/2018 Sport Racing Center Events: Enduro cross 17/06 Deurne 

7/03/2018 Sport Opening Sportseizoen 

8/03/2018 Toerisme MTC Zedelgem: 34e lenterit op 25/03 

12/03/2018 Toerisme KV Ostend MS: Poldertreffen op 25/05 

12/03/2018 Toerisme Voorlopig Toerisme klassement 

13/03/2018 Toerisme MTC Amigo’s: 4e Ride out treffen op 14 en 15/04 

2018 

Sport 139 

Toerisme 59 

Beide 1 

Totaal 199 
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19/03/2018 Toerisme MTC Wellen: Bloesemtreffen op 8/4 

19/03/2018 Sport Trial Monthermé op 8/7 

19/03/2018 Sport Inschrijvingen Enduro de Binche geopend 

19/03/2018 Sport Greg Smets wint EMX 300 Valkenswaard 

19/03/2018 Sport Datumwijziging Supermoto karting Francorchamps 

20/03/2018 Toerisme MTC Toervrienden: HerfstToer op 29 en 30/09 

22/03/2018 Sport Nieuw criterium KTM/HUSQVARNA motorcross 

26/03/2018 Sport Speedwayclub Helzhold: Team Helzold stars vs Team Europa op 22/04 

26/03/2018 Sport Verzekering vrij rijden op circuit 

26/03/2018 Sport Motorcross Junior days 

26/03/2018 Sport Regionale vergunningen snelheid 

26/03/2018 Sport FIM CEV: Sterk weekend voor Baltus en De Vits 

28/03/2018 Sport Enduro Frankrijk 

28/03/2018 Sport Motorcross sidecar GP – Lommel op 23 en 24/6 

28/03/2018 Toerisme Tussentijds klassement 

9/04/2018 Sport Ken De Dycker aanwezig op de motorcross junior days 

12/04/2018 Toerisme AMC Gijverinkhove: Kabuki treffen op 21 en 22/07 

12/04/2018 Toerisme AMC Gijverinkhove: 11de Bachten de Kuppe treffen op 25 en 26/08 

12/04/2018 Sport Speedwayclub Helzold: Heusden-Zolder op 21/4 

12/04/2018 Toerisme KAMC Eendrach Torhout: 52ste Eendrachtstreffen op 7/10 

12/04/2018 Sport AMC Toekomst Dworp: BK Motorcross te gooik 

12/04/2018 Sport GP Limburg: WK motorcross Lommel op 4 en 5/8 

16/04/2018 Toerisme Wijziging toerrit 26ste KamperMotorRit op 22/4 

16/04/2018 Toerisme KAMC Herentals: 49ste Kempenrit op 12/08 

16/04/2018 Sport Mtocross Junior Day: dag 1 

16/04/2018 Sport Vanluchene/Van den Boogaart winnen zijspan GP Spanje 

16/04/2018 Toerisme AMC Westhoekbikers Veurne: 6de Westhoektreffen op 11 en 12/08 

17/04/2018 Toerisme Tussentijds klassement 

17/04/2018 Sport 10de Snelheidsprijs 

17/04/2018 Sport Inschrijving voor snelheid Hengelo en Mettet 

18/04/2018 Sport Vanluchene/Van den Bogaart houden eer hoog op WK zijspancross 

23/04/2018 Toerisme KAMC Koersel: 48ste nationaal treffen op 17/6 

26/04/2018 Sport Voorbeschouwing BK Motorcross Lommel 

2/05/2018 Toerisme BMW Motor Club Vlaanderen: 25ste Manneken Pis Tour op 15/7 

3/05/2018 Sport Liam Everts Tweede in eerste wedstrijd EMX 85cc 

3/05/2018 Toerisme Treffen la Pierreuse afgelast 

3/05/2018 Sport Supermoto van Florennes vervangen door Libramont 

7/05/2018 Toerisme MC Hoeselt: 38ste Demervalleitreffen op 13, 14 en 15/7 

7/05/2018 Sport Info over BEX seizoen 

8/05/2018 Sport Scottish six days Trial  

9/05/2018 Sport BeNeCup Supersport: Thijs Peeters ongenaakbaar 

9/05/2018 Sport Dutch Masters Of Motocross: Jago Geerts 

14/05/2018 Toerisme MC Lotus Bilzen: 21ste Euregiotreffen op 7 en 8/7 

14/05/2018 Sport Endurocross Deurne gaat niet door 

14/05/2018 Sport Laatste groet aan Eric Geboers 

14/05/2018 Sport WK MX2: Eerste podium voor Jago Geerts 
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15/05/2018 Sport Inschrijving BeNeCup en BK quads 

15/05/2018 Toerisme FIM Mototour of Nations in 2018 in Tunesië 

15/05/2018 Sport Vanluchene/Van den Bogaart schrijven GP Tsjechië op hun naam 

15/05/2018 Sport Lonbois wint Superstock in 8 uren Slovakiaring 

17/05/2018 Sport  61ste Rally van Luik nu ook voor klassieke motoren 

22/05/2018 Toerisme MTC RedBone: 24ste Redbonetreffen op 18 en 19/8 

22/05/2018 Sport Belgian Classic GP in Francorchamps 

22/05/2018 Sport Liam everts wint EMX 85cc in Finland 

24/05/2018 Sport Nieuw: Enduro Youth 125 trophy 2018 vanaf 15 jaar 

24/05/2018 Toerisme MTC Vrijbos: 15de Megatour de France op 28 en 29/7 

24/05/2018 Sport Toppers present in Gooi voor Vlaams en BK Motorcross 

24/05/2018 Toerisme BMB Ronde 2018 

24/05/2018 Sport Enduro de Chimey: schrijf je nu in 

24/05/2018 Sport BeNeCup Supersport en Superbike strijkt neer in Assen 

28/05/2018 Sport  Coldenhoff wint kampioenschap van Vlaanderen 

4/06/2018 Sport Speedway open Nederland Kampioenschap op 1/7 

4/06/2018 Sport MC Santi: Motorcross BK te Hasselt op 15/7 

4/06/2018 Sport BeNeCup Supermoto in Berghem: sterke Belgen 

5/06/2018 Toerisme Fotoreportage BMB Ronde 2018 

5/06/2018 Sport Deelname Marc van de Boer aan FIM dragrace 

7/06/2018 Sport Endurance-cross in Warnant uitgesteld 

11/06/2018 Toerisme KV Ostend MS: Noordzeetoerrit op 14/10 

11/06/2018 Sport Deelnemen aan de enduro in Lierneux 

11/06/2018 Sport Motorcross Junior Days in Lielle met Joël Smets 

11/06/2018 Toerisme 5 Mooie motorroutes in België 

11/06/2018 Sport Opnieuw GP winst voor Vnaluchene en Van den Bogaart 

12/06/2018 Toerisme MTC Yells Army: 12de treffen op 30/6 en 1/7 

18/06/2018 Sport WK trial in Combain au Pont 

18/06/2018 Sport BK Motorcross in Tessenderlo 

18/06/2018 Sport Zesde GP zege op rij voor Vanluchene/Van den Boogaart 

21/06/2018 Sport Belgian Sidecars GP Lommel 24 en 24/6 

25/06/2018 Sport Belgische zijspan GP: Winst voor Bax 

2/07/2018 Sport Marc Boot en Cedric Grobben winnen in Tessenderlo 

2/07/2018 Sport Supermoto Masters Bilstain: recordeditie 

2/07/2018 Sport Bikers’ Classic Spa-Francorchaps: De foto’s 

3/07/2018 Toerisme 6de VMBB treffen 

4/07/2018 Sport Datumwijziging trial Mémorial Philippe Dewiche 

4/07/2018 Sport Solden op sport- en trainingsvergunningen 

4/07/2018 Sport Motorcross Junior days in Lille: praktische info 

5/07/2018 Toerisme MTC Vlaanderen: Graafschapsrit op 11 en 12/8 

5/07/2018 Sport Voorlopige WK en EK kalender 2019 

10/07/2018 Beide Kurt Vanborm, nieuwe VMBB voorzitter 

10/07/2018 Sport Tickets WK trial Comblain au pont 

10/07/2019 Sport Finale BK motorcross zijspannen in Hasselt 

11/07/2018 Sport Voorverkoop 6 uren moto Spa-Francorchamps 

12/07/2018 Sport Assen: Claesen neemt over, Ancia is terug 
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12/07/2018 Sport Bastien Mackels wint op Zolder 

12/07/2018 Sport Inschrijvingen Motorcross Belgian Masters 

16/07/2018 Toerisme Voorlopig klassement 

16/07/2018 Sport Deelnemen aan de races in Oscherleben 

16/07/2018 Sport BK Motorcross: Bakens verrast 

18/07/2018 Sport Enduro Dinant-yvoir en ouffet 

19/07/2018 Sport Drukke motorsportweekends op komst 

20/07/2018 Sport Trainingsvergunningen  

25/07/2018 Sport Motorcross Junior Days in Lille 

25/07/2018 Sport Schrijf je in voor Luxembourg Moto Classic in Colmarberg 

30/07/2018 Toerisme Brussels Airport Marathon 

31/08/2018 Toerisme Voorlopig klassement 

31/08/2018 Sport Vanluchene/van den Bogaart wereldkampioen zijspancross  

31/08/2018 Sport Speedway gouden Helm in Heusden-zolder: de foto’s 

31/08/2018 Sport Inschrijvingen Enduro Walcourt geopend 

31/08/2018 Sport Deelnemen aan de Belgian Endurance cross La Basace 

3/09/2018 Toerisme KAMC Koersel: 16de Allerheiligentreffen op 1/11 

3/09/2018 Toerisme PA Toerisme Limburg: Ronde van Limburg op 16/9 

3/09/2018 Sport Laatste MX junior stage in Genk een voltreffer 

5/09/2018 Toerisme AMC Hoppeland Poperinge: 38ste Eikeltreffen op 23/9 

5/09/2018 Toerisme AMC Hoppeland Poperinge: 35ste Hoppelandtreffen op 8 en 9/9 

5/09/2018 Sport Finale BK SSP en SBK tijdens Britisch Superbike in Assen 

5/09/2018 Sport Xavier Simeon op een Ducatie GP 17 voor 4 wedstrijden 

18/09/2018 Sport Tijdopname college op zoek naar nieuwe medewerkers 

18/09/2018 Sport Finale Belgische kampioenschappen Motorcross in Lommel 

18/09/2018 Sport Belgische MXGP in Lommel tot in 2022 

19/09/2018 Toerisme Voorlopig toeristenklassement 

19/09/2018 Toerisme Nitro circus live: kortingen 

19/09/2018 Sport Inschrijvingen voor de enduro wedstrijden in Nederland 

19/09/2018 Sport Sidecarcross of Naations Live thuis te volgen 

19/09/2018 Toerisme MTC Yells Army: Sluitingsrit 29/9 

24/09/2018 Toerisme Ready to ride opleidingen: kortingen 

24/09/2018 Sport Enduro van Walcourt uitgesteld 

4/10/2018 Toerisme Voorlopig toerismeklassement 

4/10/2018 Sport Deelnemerslijst Coupe de L’avenir in Baisieux 

4/10/2018 Sport BK snelheid: Sander Claesen Kampioen 

4/10/2018 Sport Belgische teams bereiden zich voor op de Coupe De Lavenir 

4/10/2018 Sport Vooruitblik 32ste Coyote Superbiker Mettet 

4/10/2018 Sport Aftellen naar de Motorcross der Naties 2018 

8/10/2018 Sport MXON: Frankrijk wint voor de 5x op een rij 

9/10/2018 Sport Endure wedstrijden in Harfsen en Zelhem 

9/10/2018 Sport Letland wint toekomstbeker in Baiseux 

11/10/2018 Toerisme MTC Wellen: Najaarsrit op 21/10 

16/10/2018 Toerisme Herinnering 6de VMBB treffen op 28/10 

16/10/2018 Toerisme Evenement aangemaakt: 6de VMBB treffen 

23/10/2018 Sport Trial du Mont Panisel verplaatst naar 18 november 
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23/10/2018 Sport Enduro Walcourt op 3/11 bevestigd 

23/10/2018 Sport Wijziging reglementering EK motorcross 

23/10/2018 Sport De officiële MXGP kalender voor 2019 is bekend 

25/10/2018 Sport Nieuw vanaf 2019: de Europe Open licentie 

25/10/2018 Sport Enduro Walcourt op 3/11 afgelast 

5/11/2018 Sport Nieuw BK Superbike Youngtimer 

5/11/2018 Sport Prijsuitrijking nationale sportcommissie op 8 december in Orp 

6/11/2018 Toerisme Eindklassement toerisme 

12/11/2018 Sport Wijziging verplichte promoties motorcross 2019 

12/11/2018 Sport Vormingsessie snelheid op 30/3 in Mettet 

12/11/2018 Sport Promoties rijders snelheid 2019 

15/11/2018 Sport Promoties rijders supermoto 2019 

22/11/2018 Sport Luc Raeymaekers, tweede plaats in dragrace kampioenschap 

22/11/2018 Sport Kalender WK zijspannen 2019: twee Belgische GP’s 

22/11/2018 Sport Nolan Cordens is de Prince of Barcelona 

5/12/2018 Toerisme Vergunningsaanvragen toerisme beschikbaar 

5/12/2018 Toerisme Wist u dat 

10/12/2018 Sport Vergunningsaanvragen en info motorcross seizoen 2019 

12/12/2018 Sport Vergunningsaanvragen en info enduro seizoen 2019 

12/12/2018 Sport Vergunningsaanvragen en info snelheid seizoen 2019 

13/12/2018 Sport Trainingsvergunningen 2019 nu beschikbaar in APP 

17/12/2018 Sport Vergunningsaanvragen en info supermoto seizoen 2019 

17/12/2018 Sport Deelnemen aan het EK motorcross 65cc en 85cc 

18/12/2018 Sport Vergunningsaanvragen en info Classic Bike seizoen 2019 
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Bijlage 3: Rekening 2018 
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Bijlage 4: Beleidsplan Luik 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELEIDSPLAN 2017-2020 
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INLEIDING 

 
Het beleidsplan 2017-2020 houdt rekening met de mentaliteitswijziging van de 
maatschappij en de gevolgen ervan op de motorsport. Een draft van dit plan werd 
opgemaakt door het Uitvoerend Bureau, rekening houdend met de krijtlijnen voor de 
toekomst en de in deze zin genomen beslissingen. 
Het ontwerp maakte het voorwerp uit van een bespreking door de raad van bestuur, 
waarin deze laatste het beleidsplan toetste aan de algemene visie van de bestuurders.  
 
Structuur van de sportfederatie 
Organigram  
De Vlaamse Motorrijdersbond van België bestaat uit verschillende clubs die aangesloten zijn bij 

de Provinciale Afdelingen. Via de Provinciale Afdelingen worden er kandidaturen aangereikt om 

te zetelen in de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar. De Voorzitter, ondervoorzitter, 

Secretaris-Generaal en de schatbewaarder vormen het Uitvoerend Bureau of Dagelijks Bestuur. 

De Algemene vergadering bestaat uit de aangesloten clubs. Er is tevens 1 secretaresse in dienst 

die instaat voor dagelijkse secretariaatstaken. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijkheden organen 

Algemene vergadering: 

Soevereine macht van de vereniging (wijzigingen statuten, goedkeuren en wijzigen huishoudelijk 

reglement, benoemen en ontslaan bestuurders, benoemen en afzetten verificateurs, goedkeuren 

begrotingen en rekeningen, de decharge van beheerders, vrijwillig ontbinden van de VZW en het 

uitsluiten van een werkend lid). 

 

Algemene Vergadering 

Uitvoerend Bureau/ 

Dagelijks Bestuur 

Raad van Bestuur 

Aangesloten clubs 

per provincie 
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Raad van Bestuur: 

Leiden van de VZW en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte, bevoegd voor alle 

aangelegenheden. (uitgezonderd deze toegekend aan algemene vergadering), daden van 

beschikking stellen, benoemingen doen en samenstellen van commissies en comités, aanduiden 

van vertegenwoordigers. 

De Raad van Bestuur bestaat uit: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris-Generaal, 

Schatbewaarder en 6 leden 

De Raad van Bestuur bestaat uit: 

Naam 2018 2019 2020 2021 2022 

Kurt Vanborm – Voorzitter X X X   

Octaaf Goeman - Ondervoorzitter X X X   

Patrik Rietjens - Secretaris-Generaal X X X   

Dirk Vrijelinck - Schatbewaarder X X X X X 

Stefan Alloing X X X X X 

Freddy Chalmet X X X   

Jos Driessen X X X X X 

Gerry Saenen X X X X X 

Jacky Soors X X X X X 

Luc Van Belle X X X   

 

Dagelijks bestuur/uitvoerend Bureau: 

Dagelijks beheer van de federatie, alle bevoegdheden toevertrouwd door Raad van Bestuur. 

 
Personeel van de sportfederatie 
1 personeelslid in dienst. 

Vanaf 5 november 2018 komt er tijdelijk nog 1 personeelslid bij. 

 
Geef naam, statuut, arbeidsregime en functie op van de vaste medewerkers 

Naam: Mevrouw Els WAYENBERG 

Statuut: Contractueel 

Arbeidsregime: 4/5 

Functie: administratief medewerkster 
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Naam: Mevrouw Dominique Van De Catsye 

Statuut: Tijdelijk 

Arbeidsregime:  

29u/week van 05/11/2018 tot 31/12/2018 

Voltijds van 01/01/2019 tot 31/01/2019 

Functie: Sportief Coördinator 

 

 

MISSIE 
 
De Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw (V.M.B.B.) heeft als belangrijkste activiteit het 

organiseren en het promoten van de motorsport en het motorrijden in Vlaanderen. Bovendien 

heeft de V.M.B.B. als missie de motorsport te vertegenwoordigen bij de Belgische 

Motorrijdersbond, FIM Europe en FIM.  

Onze doelstelling voor de toekomst zien we als volgt: 

- De jeugd meer kans geven om zich te ontwikkelen via sportkampen 
- De sport laagdrempelig maken door het aanbieden en nog meer promoten van regionale 

en trainingsvergunningen 
- De motorsport nog meer openstellen voor verschillende motorsportdisciplines 
- Het nog meer uitbouwen van de discipline toerisme en deze toegankelijk maken voor 

iedere motorrijder 
 

 

GEGEVENSVERZAMELING 

 

De V.M.B.B. zorgt als federatie voor de nodige ondersteuning en begeleiding van haar werkende 

leden bij hun werking en de organisatie van hun manifestaties. Door hun aansluiting bij de 

V.M.B.B. worden de werkende en toetredende leden vertegenwoordigd bij de Belgische 

Motorrijdersbond, FIM Europe en FIM. De federatie levert aan de toetredende leden, aangesloten 

bij haar werkende leden, de nodige vergunningen af welke nodig zijn om deel te nemen aan 

nationale, Europese en Internationale sport- en toerismemanifestaties. Ook worden de regionale 

en trainingsvergunningen opgemaakt door de federatie. 

 

De V.M.B.B. verstrekt haar werkende en toetredende leden alle informatie ten behoeve van het 

organiseren van en het beoefenen van de motorsport. 

De activiteiten van de werkende leden aangesloten bij de Vlaamse Motorrijdersbond van België 

vzw strekken zich uit over de verschillende disciplines van de motorsport. Via de manifestaties 

van de werkende leden biedt de V.M.B.B. de motorrijders de mogelijkheid hun sport te beoefenen 

en promoot zij de beoefening ervan. 

 



41 
 

Situatie V.M.B.B. 2018: 

- 40 aangesloten clubs 
• Antwerpen: 11 clubs 
• Limburg: 12 clubs 
• Oost-Vlaanderen: 5 clubs 
• Vlaams-Brabant: 2 clubs 
• West-Vlaanderen: 10 clubs 
 

- 1.529 subsidieerbare leden 
 

- 8 Disciplines: Trial, Snelheid, Enduro, Motorcross, Supermoto, Classic Bike, Speedway en 
Toerisme 

 

Soorten vergunningen 2018: 

- 7 sportvergunningen: Trial, Snelheid, Enduro, Motorcross, Supermoto, Classic Bike, 
Speedway en Toerisme 

- 1 Toerismevergunning 
- 1 regionale sportvergunning Snelheid 
- 2 trainingsvergunningen: Snelheid en Motorcross 

 

Overzicht leden per provincie & per discipline 2018: 

In totaal werden er 1.529 vergunningen uitgeschreven aan de subsidieerbare leden. 

- Antwerpen: 474 Leden 
➔ 2x Trial, 129x Snelheid & Classic Bike, 35x Enduro, 83x Motorcross & Supermoto en 

225x Toerisme 

- Limburg: 407 Leden 
➔ 1x Trial, 7x Snelheid & Classic Bike, 4x Enduro, 108x Motorcross & Supermoto, 52x 

Speedway en 235x Toerisme 

 

 

- Oost-Vlaanderen: 116 Leden 
➔ 4x Snelheid & Classic Bike, 5x Enduro, 54x Motorcross & Supermoto en 53x Toerisme 

- Vlaams-Brabant: 94 Leden 
➔ 1x Trial, 2x Snelheid & Classic Bike, 5x Enduro, 56x Motorcross & Supermoto en 30x 

Toerisme 

- West-Vlaanderen: 438 Leden 
➔ 28x Trial, 116x Snelheid & Classic Bike, 12x Enduro, 40x Motorcross & Supermoto en 

242x Toerisme 
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Activiteiten: 

- adviezen formuleren bij projecten van toekomstige decreten 
- deelname aan en inbreng in denkcel motorcross (via VTS) 
- promoten nieuwe activiteiten 
- ondersteunen van jeugdbegeleiding 
- Laagdrempelig maken van de motorsport in sommige disciplines 

 

 

GEGEVENSANALYSE  
 
Enerzijds zien we in sommige disciplines een daling en dit door een tekort aan wedstrijden in 

Vlaanderen (Motorcross, Enduro, Trial). Anderzijds kunnen we vaststellen dat het aantal 

trainingsvergunningen, regionale vergunningen en toerismevergunningen in stijgende lijn gaat. 

Dit komt enerzijds omdat de motorrijder een mentaliteitswijziging heeft ondergaan en sommige 

motorrijders zich niet meer willen toespitsen op de internationale en nationale competities, maar 

hun gading vinden in de regionale competities en ook in de training van hun discipline. Anderzijds 

maken we de toegang tot de regionale en trainingsvergunning laagdrempelig door de prijs van 

deze vergunning niet te hoog te maken. Wat betreft de discipline toerisme zien we een grote 

stijging en dit komt doordat de vergunning enkele voordelen biedt en ook laag geprijsd is. 

 

Het waarborgen van scholing en begeleiding van jeugdpiloten via sportkampen moet een nieuwe 

uitdaging worden en we moeten dit proberen te realiseren zodat we de jeugd terug moeten 

kunnen laten toetreden tot de motorsport. Momenteel worden er een 3-tal jeugdopleidingsdagen 

georganiseerd. Dit moet één van de belangrijkste uitdagingen worden. 

 

Op het einde van het seizoen zal een evaluatie gemaakt worden over het aantal 

vergunninghouders. We zullen nakijken wat we nog kunnen doen om het aantal te verhogen en 

dit door een analyse te maken over het aantal trainingsplaatsen, doorstroming regionale naar 

nationale competities. Eenmaal de sportkampen kunnen doorgevoerd worden, kunnen we kijken 

of het nodig is om deze nog verder uit te bouwen om zo nog een breder publiek bij de jeugd te 

bereiken. 

 

Wat positief is dat de kwaliteit van de sportverzekerden zijn niveau heeft kunnen handhaven 

ondanks de generatiewissel welke heeft plaatsgevonden. 

Ook de kwantiteit van de activiteiten is gedaald en dit door de economische crisis en de stijgende 

organisatiekosten die hier aan de basis liggen. 

 

Een sterk punt binnen de V.M.B.B. is dat we het ledenaantal in stijgende lijn is. De visie binnen de 

federatie is dat we samen enerzijds meer willen inzetten op jeugd om de toekomst te verzekeren 

in de sport en anderzijds ons ook willen toespitsen op de discipline toerisme omdat we zien dat 

meer en meer motorrijders zich hiervoor een vergunning aanschaffen. 

 

Zwakke punten zijn de afnemende sportorganisaties. Dit komt door hogere organisatiekosten, 

afnemend aantal piloten in sommige disciplines. Ook door een minder aanbod van 
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sportinfrastructuur/omlopen valt het aantal organisaties sterk terug. Hierop zullen we inspelen 

en op termijn dit hopen te verbeteren met de opkomende jeugd. 

 

Indien alle motorsportorganisaties in de toekomst zouden verlopen via de V.M.B.B., kan dit op 

termijn een mooie kanalisering vormen van de disciplines. Dit zou de wildgroei aan andere 

motorsportorganisaties kunnen verminderden en leiden tot een betere en duurzamere sport. 

 

DOELSTELLINGEN 
 

- Aanbod A tot Z 
Doordat de V.M.B.B. momenteel een aanbod heeft van 8 disciplines is er 
toegang voor alle leeftijden en geslacht. 
Op competitief niveau wordt er in sommige disciplines een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen jeugd en senioren. 
Op recreatief niveau (toerisme) kan men deze discipline slechts uitoefenen 
vanaf 18 jaar omdat men wettelijk verplicht is om in het bezit te zijn van een 
motorrijbewijs. 
We willen de jeugd meer kans geven om zich te ontwikkelen via sportkampen. 
Doordat we de jeugd meer kans willen bieden om kennis te maken met de 
sport, zal de groei hierin alleen maar toenemen. We zullen de interesse kunnen 
meten aan het aantal inschrijvingen er zullen gebeuren. Als we in 2 jaar tijd een 
10 à 15 % kunnen stijgen in de jeugdvergunningen, zou dit al een succes zijn. 
Dit moet haalbaar zijn tegen eind 2020. 
Het nog meer uitbouwen van de discipline toerisme en deze toegankelijk 
maken voor iedere motorrijder. De discipline Toerisme is reeds erkend sedert 
jaar en dag bij de V.M.B.B. Sedert een 2-tal jaar kent deze discipline zijn opmars. 
We hangen meerdere voordelen aan de vergunningen vast en de toename van 
toerismeorganisaties is een feit. De prijs van een vergunning is laag doordat 
elke motorrijder de kans heeft om zich een vergunning aan te schaffen. De 
doelstelling is om in 2019 & 2020 de toerismevergunningen telkens te laten 
toenemen met 20%.  
 

- Kadervorming 
De eerste stap om dit terug op te bouwen is contact op nemen met 1 van onze 
instructeurs en de VTS-denkcel terug te activeren. De denkcel kan dan de 
nodige cursussen in orde brengen zodat deze kunnen gegeven worden tegen 
eind 2019/begin 2020. 
Daarnaast moet er steeds kunnen worden bijgeschoold. 
Vanaf de cursussen gegeven worden, is de doelstelling om meerdere leden te 
gaan vormen. 
 

- Begeleiding Clubs 
Er moet een draaiboek/handleiding opgemaakt worden voor de clubs zodat 
deze een goede begeleiding kunnen hebben bij de organisatie van een 
motorsportevenement. 
Als ze vragen hebben over administratie, vergunningen, verzekeringen,… 
zullen de clubs altijd terecht kunnen bij onze medewerkers. 
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De doelstelling is om meerdere draaiboeken/handleidingen op te stellen om de  
clubs te begeleiden bij de voorbereiding van hun evenement. 
 

- Informatie & Communicatie 
Onze website moet nog hier en daar aangepast worden zodat alle informatie 
naar de leden en organisatoren nog beter kan verlopen. Aan de website zal onze 
Facebookpagina moeten gekoppeld worden want dit is voor het moment het 
snelste communicatiemiddel naar iedereen toe. 
De structuur van de V.M.B.B. moet nog meer verduidelijkt worden op onze 
website. Momenteel staat op de website de volledige toerkalender, maar hierbij 
moet ook nog de sportkalender komen. De verzekeringspolissen moeten via de 
website gepubliceerd worden naar de toekomst toe. 
 

- Promotie 
Alle promotie met betrekking tot onze evenementen zal gevoerd worden via de 
kanalen website, Facebook, … 
De promotie met betrekking tot Sport Vlaanderen zal steeds terug te vinden 
zijn op onze website, Facebook, alle V.M.B.B.-evenementen.  
We zullen de sport laagdrempelig maken door het aanbieden en nog meer 
promoten van regionale en trainingsvergunningen. Met de invoering van de 
regionale en trainingsvergunningen, zien we een toename van de 
vergunningen. Op het gebied van de trainingsvergunningen is dit zeker nog een 
markt die nog niet volledig ontgonnen is. De prijzen voor deze vergunningen 
zijn betaalbaar voor de motorrijder. Binnen een termijn van 2 jaar moeten we 
proberen om hier toch te kunnen stijgen met 30 à 35 % om onze doelstelling te 
kunnen halen.  
De V.M.B.B. zal zich nog openstellen voor andere disciplines dan degene die al 
gekend zijn. Het Kartbiken is in opmars en dit is één van de disciplines die we 
moeten toevoegen bij onze federatie. Tegen begin 2019 moeten de eerste 
vergunningen hierin kunnen toegekend worden en 1 jaar later moeten we deze 
minstens kunnen behouden of laten toenemen met een kleine marge. 
 

- Gezond en Ethisch Sporten 
1. Gezond Sporten-beleid V.M.B.B. 

a. Momenteel is er nog geen medische Commissie opgericht binnen de 
V.M.B.B., maar in de toekomst zal dit gebeuren.  
 

b. De V.M.B.B. houdt statistieken bij over de ongevallen binnen de federatie en 
evalueert deze jaarlijks. Op basis van deze statistieken worden er 
maatregelen inzake veiligheid in desbetreffende sportdiscipline genomen. 

 
c. Al onze sportpiloten die deelnemen aan nationale of internationale 

competities, dienen zich aan te bieden bij een erkende sportarts voor een 
sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Zonder dit onderzoek wordt er 
geen vergunning uitgereikt. Als de piloot gekwetst is gedurende het seizoen, 
dient hij zich steeds aan te bieden bij de sportarts om terug geëvalueerd te 
worden. 
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d. In onze sport is er geen maximumleeftijdsgrens vastgesteld voor de 
discipline. In sommige disciplines is er een minimumleeftijd vastgelegd die 
rekening houdt met de wetgeving inzake bepaalde disciplines. 

e. Wat betreft de info naar gezond sporten, moet dit nog uitgewerkt worden 
en op de website geplaatst worden zodat de leden dit kunnen consulteren. 
 
 

2. Ethisch Sporten – beleid V.M.B.B. 
a. API: momenteel is er nog geen aanspreekpersoon binnen de federatie Deze 

zal vanaf 2019 geïnstalleerd worden. De persoon zal de basisopleiding 
volgen in maart 2019 en dit zal dan kenbaar gemaakt worden bij alle clubs. 
 

b. Preventiebeleid 
Er zal een beleid moeten uitgestippeld worden aangaande de ethiek in de 

motorsport. De rode draad of gedragscode zal hiervoor moeten opgesteld worden 

door de Ethische Commissie zodat grensoverschrijdend gedrag geen kans maakt 

in onze motorsport. Er zal nagekeken worden om zelf eventueel 

vormingsactiviteiten in te richten voor bepaalde doelgroepen en/of we zullen het 

gebruik van een bestaand aanbod van vormingen binnen ICES stimuleren. 

 
c. Ethische Commissie 

In de toekomst zal de V.M.B.B. een Ethische Commissie oprichten. Deze zal 
moeten waken over het ethisch klimaat binnen de motorsport en deze dan 
positief stimuleren. Hierin is het best om verschillende actoren te 
betrekken uit onze organisatie (bestuursleden, vrijwilligers, coaches, …). 
Dit comité kan de problemen signaleren aan het bestuur. De commissie zal 
een gedragscode opstellen en evalueren of deze gevolgd wordt in de 
motorsport. 
 

d. Gedragscodes 
Een gedragscode zal nog moeten opgemaakt worden. We zullen nakijken 
voor welke doelgroep we een gedragscode moeten opmaken. Onze 
gedragscode zal rekening moeten houden met het respect van de ouders 
voor onze jeugd en de jeugd ten opzichte van elkaar. Hierin zal ook het 
respect moeten beschreven worden ten opzichte van de officials. We 
kunnen hierin beschrijven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag 
afgekeurd word. 
 

e. Handelingsprotocol 
Een handelingsprotocol zal nog moeten opgesteld worden. Dit zal een 
duidelijk stappenplan zijn dat binnen de V.M.B.B. zal gevolgd worden bij een 
vermoeden of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. Bij elke stap 
zullen een aantal concrete handelingen moeten worden omschreven om 
efficiënt te kunnen handelen bij grensoverschrijdend gedrag. 
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f. Tuchtcommissie 
Er zal een tuchtrechterlijk systeem moeten opgericht worden binnen de 
V.M.B.B.. Er zal een tuchtreglement moeten opgesteld worden en dit samen 
met het installeren van een tuchtrechterlijk orgaan. 

 
- Goed Bestuur 

a. Harde indicatoren 
Er is een nulmeeting gedaan betreffende de V.M.B.B. en deze kwam uit op 
22%. Onze doelstelling zal zijn om deze in 2019 te verhogen naar 40%. 
 

b. Zachte indicatoren 
Wat betreft de zachte indicatoren hebben we deze bekeken op de tabel en 
we kunnen hierin zeker nog een verbetering aangaan. 
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Bijlage 5: Beleidsplan Luik 2 + Begroting 
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Bijlage 6: Nulmeting Goed Bestuur 
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Bijlage 7: Planning indicatoren 
Transparantie 

1.1a Staan de statuten op onze website?  

1.1a Staan de interne reglementen op onze website? 

1.1a Staat het organigram op onze website? 

1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website? 

1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? 

1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? 

1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? 

1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? 

1.2a Staat het beleidsplan op onze website? 

1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina? 

1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website? 

1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website? 

1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina? 

1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website? 

1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website? 

1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen? 

1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website? 

1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website? 

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen? 

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen? 

1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website? 

1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb? 

1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld? 

1.7 Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)? 

1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten? 

1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur? 
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Democratie 

2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb? 

2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen? 

2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV? 

2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert? 

2.1d Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd? 

2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen? 

2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen? 

2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen? 

2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd? 

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de AV? 

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb? 

2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode? 

2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet? 

2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt? 

2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden? 

2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders? 

2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk? 

2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk? 

2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in 
de praktijk? 

2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie? 

2.9 De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan 
afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid? 

 

 

1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code? 

1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen? 
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Interne verantwoording 

 

3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb? 

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb? 

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel 
directie en elkaar? 

3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten? 

3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk? 

3.3 Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten? 

3.4a Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur? 

3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn? 

3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen? 

3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor 
het afsluiten van contracten met externe partijen? 

3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle 
directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)? 

3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)? 

3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb? 

3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)? 

3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV? 

3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan? 

3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV? 

3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting? 

3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV? 

3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én 
deskundig persoon) 
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3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd? 

3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd? 

3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV? 

3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd? 

3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie? 

3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel? 

3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels 
inzake belangenvermenging? 

3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden? 

3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn 
van de gedragscode? 

3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode? 

3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten? 

3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de 
rvb en in een register? 

3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe 
familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd? 

3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen 
deelnemen aan de stemming? 

3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden? 

3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting? 

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening? 

3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan? 

3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag? 

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie? 

3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?  

3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?  

3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?  

3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV? 
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Zachte indicatoren 

# Zachte indicator *Huidige 
score (0-4) 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag 0   1  

2 De organisatie rapporteert over het omgaan met 
de code goed bestuur in de Vlaamse 
sportfederaties 

0    1 

3 De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie over de aangesloten clubs 

0    2 

4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 0     

5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, 
evenwichtige en competente raad van bestuur 

0     

6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in 
haar beleid 

0     

7  De organisatie heeft een beleid inzake sociale 
verantwoordelijkheid 

0     

8 De organisatie heeft een financieel of audit comité 0     

9 De organisatie heeft een gedragscode 0     

10 De organisatie heeft externe leden in haar raad 
van bestuur 

0     

11 De organisatie heeft een gepast systeem voor 
risicobeheersing 

0     

12 De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure 0     

13 De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze 
taken aan comités 

0     

14 De organisatie heeft een beleid inzake de 
bestrijding van match-fixing 

0     

 


