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ALGEMENE VERGADERING 2015 
VLAAMSE MOTORRIJDERSBOND VAN BELGIE 

5 MAART 2016 – Lummen 
Vertegenwoordigers :  
Antwerpen :  
MC De Zwaluw, KAMC Herentals, KMC Mol, KAMV Mortsel,  A.M.C. Wuustwezel, Grensland Enduroclub,  
Motorsport future, MTC Amigo’s 
Vlaams Brabant:  
A.M.C. De Toekomst Dworp, RT Cross 2000, Hagelandse Motorcross Club 
Limburg:  
K.A.M.C. Koersel, Looise Motoclub, MC Lotusmotoren,  M.C. Maasland Neeroeteren, Hoeselt MC, MTC 13, 
Speedwayclub Helzold vzw, MTC Wellen 
Oost-Vlaanderen: 
MC Scheldeland, MC Mikkola 
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, Motor club Free Wellen vzw, AMC 
Westhoekbikers 
Eveneens aanwezig: 
Raad van Bestuur: Julien Vanborm (voorzitter – W-Vlaand.), Patrik Rietjens (Secretaris-generaal - 
Antwerpen), Octaaf Goeman (Ondervoorzitter – O-Vlaand.), Dirk Vrijelinck (Schatbewaarder – W-Vlaand.) 
Freddy Chalmet (Oost-Vlaanderen), Leo Peelaerts (Antwerpen), Gerry Saenen (Limburg), Jacky Soors 
(Limburg), Kurt Vanborm  (West-Vlaanderen) 
 
Verontschuldigd:  
Lid Raad van Bestuur: Frank De Vos (Vlaams Brabant) 
 
Dagorde: 

1. Opening van de Algemene Vergadering 
De heer J. Vanborm, Voorzitter, opent de Algemene Vergadering 2015 om 10u00. en wenst de 
afgevaardigden van de werkende leden welkom.  
 
2. Nazicht van de samenstelling van de Algemene Vergadering 
Bij aanvang van de vergadering zijn er dus 30 van de 42 werkende leden – welke hun administratieve en 
financiële verplichtingen ten overstaan van de VMBB voldaan hebben –vertegenwoordigd. Dit betekent dat 
143 van de 165 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 2014 van 6 maart  2015 
Het verslag van de Algemene Vergadering 2014  wordt goedgekeurd. Dhr. Vandermaesen wenst te 
benadrukken dat de PA Limburg niet zozeer tegen het voorstel is om de provinciale afdeling om te vormen 
tot een vzw maar de clubs zijn van mening dat dit geen verplichting hoeft te zijn. De voorzitter benadrukt 
dat hiermee de leden en hun clubs juist beter beschermd worden, terwijl iedereen verantwoordelijkheid 
draagt bij een feitelijke vereniging.  
 
4. Aanvaarding nieuwe werkende leden/ontslag werkende leden 
De VMBB draagt - na gunstig advies van de respectievelijke provinciale afdelingen - volgende clubs voor 
als nieuwe werkende leden: MTC Toervrienden vzw (Antwerpen), MTC Redbone vzw (West-Vlaanderen). 
De Algemene Vergadering aanvaardt met unanimiteit deze clubs.  
Het VMBB-secretariaat ontving het ontslag van Everts and Friends vzw, gezien de vzw is ontbonden  .  Dit 
ontslag wordt aanvaard.   
 
5. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur 
De Algemene Vergadering neemt akte van het verslag voorgelezen door de voorzitter. Het verslag wordt 
goedgekeurd.  
 
6. Goedkeuring van het verslag van de nazieners der rekeningen 
Mevrouw Monique Verbeure geeft lezing van het verslag der nazieners der rekeningen opgemaakt naar 
aanleiding van het nazicht dat heeft plaatsgevonden op 24 februari 2016 in aanwezigheid van Dirk 
Vrijelinck en verliep dit jaar gelijktijdig met het nazicht van de externe nazieners van VSDC Wevelgem. 
Gustaaf Vanhees kon om medische redenen dit jaar niet aanwezig zijn op het nazicht. Op aanraden van de 
boekhouders kon een factuur van 12741,46 euro via dagboek diversen geboekt worden als “toe te treden 
kosten” waardoor men een beter beeld heeft van het verlies van dit boekjaar. Monique Verbeure, adviseert 
de Algemene Vergadering om de rekeningen en balans goed te keuren. 
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7. Goedkeuring van de rekeningen en balans 2015 
De schatbewaarder geeft toelichting bij de voorgelegde balans en rekeningen. De rekeningen en balans 
worden door de afgevaardigden van de werkende leden goedgekeurd. 
 
8. Kwijting van de bestuurders 
De Algemene Vergadering geeft aan de bestuurders kwijting voor hun beheer voor het jaar 2015. 
 
9. Schrapping/uitsluiting werkende leden 
De werkende leden –Betemo vzw (Antwerpen) en RWW-racing vzw (Oost-Vlaanderen) - werden door de 
Raad van Bestuur voorgedragen tot schrapping, gezien deze clubs het lidgeld 2015 nog steeds niet heeft 
voldaan. De werkende leden werden - zoals voorzien in de statuten - via aangetekend schrijven uitgenodigd 
voor deze vergadering om in haar verweermiddelen te voorzien,. Er zijn geen verantwoordelijken van de 
betrokken clubs aanwezig. De vergadering gaat unaniem akkoord met de schrapping van Betemo vzw en 
RWW-racing.  
 
10. Goedkeuring van budget/begroting van het dienstjaar 2016 
De schatbewaarder geeft toelichting bij de opgestelde begroting. Hij benadrukt dat er naar alternatieve 
inkomsten moet gezocht worden om het verlies te beperken. Door de creatie van een vergunning voor de 
mini kampioenschappen snelheid hoopt men nieuwe inkomsten te bekomen. Er zal getracht worden om via 
sponsoring aan extra inkomsten te geraken. Het voorgestelde budget wordt met unanimiteit goedgekeurd.   

 
11. Voorstel wijziging statuten 

 Er werden geen voorstellen tot wijziging van de statuten ontvangen.  
 

12. Nazicht kandidaturen 
Ontvangen kandidaturen Raad van Bestuur VMBB:   
Luc Van Belle (Vlaams Brabant)     
Kurt Vanborm  (West-Vlaanderen) 
Octaaf Goeman (Prioritair Oost-Vlaanderen 
Patrik Rietjens (Prioritair Antwerpen) 
Freddy Chalmet (Oost-Vlaanderen) 

 
AV BMB 2016: 
Gustaaf Vanhees (Limburg) 
Gerry Saenen (Limburg) 
Jacky Soors (Limburg) 
Noel Vandenberghe (West-Vlaanderen) 
Freddy Chalmet (Oost-Vlaanderen) 

 
13. Aanstelling stemopnemers 
Er worden geen stemopnemers aangesteld. 
 
14. Statutaire verkiezingen 
* Effectieve leden AV BMB 2016: 
De AV draagt volgende vijf kandidaten voor aan de BMB als bijkomende effectieve leden (VMBB) van de 
AV BMB 2016: Freddy Chalmet, Gerry Saenen, Jacky Soors, Noël Vandenberghe en Gustaaf Vanhees. 

 
* Benoemen bestuurders: 
Vermits er maar 5 kandidaturen zijn, terwijl er 6 vacante plaatsen zijn, worden de kandidaten benoemd tot 
bestuurder voor een duurtijd van 4 jaar.  
Prioritaire bestuurders: Octaaf Goeman (Oost-Vlaanderen) en Patrik Rietjens (Antwerpen) 
Andere bestuurders: Freddy Chalmet (Oost-Vlaanderen), Luc Van Belle (Vlaams Brabant) en Kurt 
Vanborm (West-Vlaanderen) 
 
15. Interpellaties van de werkende leden 
Het secretariaat heeft geen schriftelijke interpellaties ontvangen.  
 
16. Sluiting van de Algemene Vergadering 
De voorzitter dankt de afgevaardigden van de werkende leden voor hun aanwezigheid en verklaart de 
Algemene Vergadering 2015 gesloten om 10u45. 


