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Verslag van de Raad van Bestuur van Vlaamse Motorrijdersbond van België  
dd. 06/02/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verontschuldigd: Jacky Soors        Afwezig: Gerry Saenen 

 
Voorzitter, Kurt Vanborm, opent de vergadering om 19:30u. en stelt Dries Michiels voor als nieuw personeelslid van de 
VMBB. Dries is aangeworven als sporttechnisch medewerker en voldoet als Master LO aan de voorwaarde die Sport 
Vlaanderen oplegt ivm aanwerving personeel.  
 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 22/10/2018 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring verslag Uitvoerend Bureau dd. 20/11/2018 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Subsidiedossier: stand van zaken- toekomstvisie en –maatregelen 
De voorzitter deelt mee dat Sport Vlaanderen ons subsidiedossier heeft aanvaard. De subsidie werd 
ondertussen ontvangen. Het beleidsplan voorziet zachte en harde indicatoren waaraan moet gewerkt worden 
om de subsidie te kunnen behouden.  
Eén van de wijzigingen die moeten gebeuren is het aanpassen van onze website. Deze moet toegankelijker 
gemaakt worden en moet meer informatie bevatten dan nu het geval is. Dries toont via een powerpoint aan 
hoe de website dient aangepast te worden.  
 

RVB-06/02/2019-001: de Raad van Bestuur geeft zijn akkoord voor de aanpassing van de VMBB-website. 

 
4. Info mbt Topsport 

Motorsport Future ontving jaarlijks van de overheid een subsidie voor hun werking. Doordat wij als federatie nu 
gesubsidieerd worden valt hun subsidie weg. Tijdens een vergadering tussen Kurt Vanborm, Patrik Rietjens en 
een delegatie van MSF werd er beslist om het dossier topsport te laten uitwerken door deze ervaren personen. 
De subsidie die VMBB hiervoor ontvangt zal integraal toegewezen worden aan de Topsport. Deze samenwerking 
is tweeledig want op die manier kan VMBB ook beroep doen op hun trainers om andere projecten uit te 
werken.  
 

RVB-06/02/2019-002: de Raad van Bestuur geeft zijn akkoord om de subsidie topsport integraal te laten 
gebruiken door Motorsport Future op voorwaarde dat het dossier Topsport door hen wordt opgemaakt en 
uitgewerkt! De facturatie aan Sport Vlaanderen zal gebeuren via de VMBB. 

 
5. Aanpassing statuten 

De actuele statuten zijn verouderd en zijn in tegenstrijd met wat Sport Vlaanderen voorschrijft. De huidige 
statuten voorzien nog een bevoegdheid voor de provinciale afdelingen maar dit strookt volledig tegen de 
voorwaarden die Sport Vlaanderen oplegt, dit naar analogie van de huidige werking van de overheid.  Provincies 
hebben geen bevoegdheid meer over de Sport! Clubs moeten dus rechtstreeks bij de federatie aansluiten. Het is 
dus van primordiaal belang dat de statutenwijziging door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd om de 
subsidiëring te kunnen behouden.  
 

RVB-06/02/2019-003: de Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel tot wijziging van statuten 
dat aan de Algemene Vergadering zal voorgelegd worden.  

 
6. Aanpassing huishoudelijk reglement 

Pas na de goedkeuring van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering zal het huishoudelijk 
reglement kunnen aangepast worden.  
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7. Bijdrage lidgeld beginnende clubs 
 

RVB-06/02/2019-004: de Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de VMBB-bijdrage voor startende clubs 
het eerste jaar vast te leggen op 150 euro. Dit moet bevestigd worden door de eerstkomende AV. 

 
8. Onkosten vergaderingen 

 

RVB-06/02/2019-005: de Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de km vergoeding voor het bijwonen 
van andere vergaderingen (behalve de werkgroepen, UB & RvB) namens de VMBB, ongewijzigd te laten 
blijven. Extra onkosten die gemaakt worden dienen steeds vooraf gevraagd worden aan de schatbewaarder. 

  
9. Voorstel kandidaten werkgroep trial 

 

RVB-06/02/2019-006: de Raad van Bestuur aanvaardt unaniem de kandidaturen van Mario Matteeuws, Alain 
Durnez en Philippe Damiens als lid van de nationale werkgroep Trial. Deze personen zullen worden 
voorgedragen aan de BMB. 

 
 

10. Vlaams Kampioenschap Trial 
Een vergadering met de 3 actieve trialverenigingen (Trialclub Leuven, Trial Maaskant en Trial West-Vlaanderen) 
heeft eind vorig jaar plaatsgevonden.  Daar werd overeengekomen om in 2019 een Vlaams Kampioenschap trial 
te organiseren.  Een kalender werd opgemaakt, het reglement werd opgesteld. Ook zal het mogelijk zijn om 
vanaf 2019 een regionale vergunning trial aan te schaffen. Met deze vergunning kan de piloot deelnemen aan 
de wedstrijden georganiseerd door voornoemde clubs en is de piloot tevens verzekerd tijdens trainingen in 
België. Het UB adviseert de leden van de Raad van Bestuur om dit project goed te keuren gezien de regionale 
werking belangrijk is voor Sport Vlaanderen en om toestemming te geven om de gevraagde bekers aan te 
kopen. 

RVB-06/02/2019-007: de Raad van Bestuur keurt dit project unaniem goed en geeft haar toestemming voor 
de aankoop van de 15 bekers.  

 
11. BK Motorcross: samenwerkingsakkoorden 

Om een volwaardig kampioenschap te kunnen aanbieden aan de piloten heeft de BMB een samenwerking 
aangegaan met zowel VLM als MCLB. Enkele wedstrijden georganiseerd door voormelde amateurfederaties 
zullen meetellen voor het BK. De federaties hebben verder ook verklaard dat indien er geen wedstrijd is 
voorzien op de kalender van de federatie waarbij de piloot is aangesloten de piloot op vertoon van zijn 
vergunning kan deelnemen aan een wedstrijd bij de andere federatie. Als er wel een wedstrijd voorzien is zal de 
piloot een afvaardiging moeten voorleggen.  
 

12. Financiële situatie 
Dirk geeft uitleg bij de huidige financiële situatie. Ten gevolge van de subsidiëring van de VMBB moet er 
overgegaan worden tot analytisch boekhouden. Ook het rekeningstelsel moet aangepast worden aan het 
decreet. Deze aanpassingen vergen veel werk waardoor de schatbewaarder wat achterstand heeft opgelopen. 
Zodra de balans en resultaat klaar zijn zullen deze voor akkoord, naar de bestuurders worden doorgestuurd. De 
begroting 2019 moet vanaf nu via luik 2 van het beleidsplan worden voorgelegd. Ook dit document zal per mail 
aan de bestuurders worden voorgelegd.  

RVB-06/02/2019: de Raad van Bestuur gaat akkoord om de balans, resultaat en begroting per mail goed te 
keuren.  

 
13. Algemene Vergadering 

 

RVB-06/02/2019: de Raad van Bestuur keurt na de aangebrachte wijzigingen de uitnodiging en de dagorde 
voor de Algemene Vergadering goed.  
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14. Allerlei 
Pauline Nijs had vorig jaar om persoonlijke redenen haar ontslag gegeven binnen het college. Zij wenst dit nu 
ongedaan te maken en opnieuw deel uitmaken van het college. Het secretariaat ontving daaromtrent haar 
kandidatuur. 

RVB-06/02/2019: de Raad van Bestuur aanvaardt de kandidatuur van Pauline Nijs als lid van het college voor 
Tijdopname.   

 
15. Rondvraag 

Er zijn geen bijkomende vragen.  
 

 
De vergadering wordt gesloten om 22:00u. 


