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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
VLAAMSE MOTORRIJDERSBOND VAN BELGIE 

04/09/2019 – Aalst 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Aanwezig:   Voorzitter: Kurt Vanborm 
   Secretaris-generaal: Patrik Rietjens 

Ondervoorzitter: Octaaf Goeman 
Schatbewaarder: Dirk Vrijelinck 
Leden: Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Jos Driessen, Jacky Soors, Luc Van Belle 

Verontschuldigd: Gerry Saenen  
 
Voorzitter, Kurt Vanborm, opent de vergadering om 19:00u.  

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 26/06/2019 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring Huishoudelijk reglement VMBB 
De omschrijving van volgende artikels 37-38-45 en 46 betreft de bevoegdheid en samenstelling van de Vlaamse 
Medische en Ethische commissie  evenals de Vlaamse Topsport Commissie worden nagelezen en goedgekeurd.  

RVB-04/09/2019-001: de Raad van Bestuur keurt de omschrijving van Vlaamse Medische en Ethische 
commissie evenals de Vlaamse Topsport Commissie goed. (Artikels 37, 38, 45 en 46) 

 
3. Luik 2 beleidsplan - financieel 

3a. Luik 2: Dirk geeft via PowerPoint voorstelling een toelichting over Luik 2 (begroting), welke is ingediend bij 
Sport Vlaanderen.  
 
3b. Financieel: Dirk geeft toelichting over de financiële toestand.  
Voorstel prijzen van de vergunning per verzekering gelijk te stellen. De ene piloot zal wat meer moeten betalen 
dan nu, de andere minder! Tweede voorstel: de administratiekost voor een bijkomende vergunning, bijkomende 
klasse of een duplicaat  vast te leggen op 20 euro.  

RVB-04/09/2019-002: de Raad van Bestuur gaat akkoord om de administratiekost voor een bijkomende 
vergunning/klasse of een duplicaat voor 2020 vast te leggen op 20 euro.  
Het voorstel voor het gelijkstellen van de prijs van de vergunning per verzekering  moet nader bekeken 
worden en zal tijdens de volgende vergadering opnieuw besproken worden.  

 
4. Aanpassing vergaderkalender 

Om het nieuwe seizoen grondig te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk dat er in 2019 nog 2 vergaderingen 
plaats vinden.  

RVB-04/09/2019-003: de Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpassing van de vergaderkalender. 
Komende vergaderingen zijn voorzien op 16/10/2019 en 04/12/2019. 

 
5. Bespreking VLM 

RVB-04/09/2019-004: Indien VLM/JMS beslist om niet als club aan te sluiten, dan zal de huidige 
samenwerking sowieso blijven bestaan voor 2020.  

 
6. Opleiding initiator Motorcross 

Op 14/9/2019 gaat de toelatingsproef door op het circuit van Lille. De geslaagden zullen mogen deelnemen aan 
de cursus. De lessen zullen doorgaan in oktober/november 2019 en vinden plaats in Sport Vlaanderen Herentals 
(theorie) en Lille (praktijk). De examens zullen doorgaan in december. Op dit ogenblik zijn er 17 inschrijvingen. 
Kostprijs voor de cursus bedraagt 210 euro. De algemene lessen worden gegeven door iemand van VMBB of 
iemand van Sport Vlaanderen.  

RVB-04/09/2019-005:  hierbij komt de VMBB tijdig tegemoet aan de vraag van Sport Vlaanderen om de 
denkcel MX opnieuw op te starten binnen VTS. 
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7. Opstapdagen 2020 
Project opstapdagen voor jongeren (6 tot 12 jaar) die nog nooit met een motor hebben gereden.  

RVB-04/09/2019-006: Dit project dient verder uitgewerkt te worden en subsidiedossier moet ingestuurd 
worden bij Sport Vlaanderen.  

 
8. Lopende zaken 

Aansluiten Vespa club 
Advies vragen aan de PA West Vlaanderen. De leden van deze club hebben de intentie om een 
toerismeverzekering te onderschrijven in 2020. 
Vergadering Hans Van De Ven 
Kurt Vanborm heeft een vergadering gehad met Hans Van De Ven en er werd overeen gekomen om in 2020 een 
Vlaams Kampioenschap in te richten, houdende 4 sprint en 4 endurance wedstrijden. De deelnemers zullen een 
vergunning via VMBB moeten onderschrijven. 

 
9. Diversen 

Accommodatie Algemene Vergadering 2020 
Kandidaturen opvragen bij VMBB clubs  -> datum 3de of 4de week van maart, tussenkomst van 300 euro voor de 
voorziening van drank en broodjes.  
Sport Vlaanderen uitnodigen op onze evenementen/vergaderingen.  
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur is voorzien op 16/10/2019! 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 20:40u. 


