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.
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.
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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. 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.
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.
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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.
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 nieuwe bestuurder benoemen. Deze bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij vervangt.
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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.
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 Algemene Vergadering 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.
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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