VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
VLAAMSE MOTORRIJDERSBOND VAN BELGIE
16/10/2019 – Aalst
---------------------------------------------------------------------Aanwezig:

Afwezig:

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
Gerry Saenen

Voorzitter, Kurt Vanborm, opent de vergadering om 19:30u.
1.

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 04/09/2019
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Wijziging begroting luik 2 beleidsplan
Na een bespreking met Sport Vlaanderen werd luik 2 aangepast.
Cijfertjes uit de grijze vakken moesten overgeheveld worden de blauwe vakken dit om de ontvangen subsidies
te verantwoorden.
RVB-16/10/2019-001: de aangepaste begroting wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur

3.

Financiële toestand
VSDC heeft de BTW-aangifte ingediend voor de eerste twee kwartalen.
Een bijklusser zal vanaf begin december helpen met de boekhouding voor 500 euro/maand (= 20u./maand)
Prognose eindbalans: break even (= ruwe schatting)
Om de problemen met de firma Magelan te bespreken, zal er binnenkort een skype vergadering plaats vinden
tussen firma Magelan, Dirk Vrijelinck, Stijn Rentmeesters en firma Puype.
RVB-16/10/2019-002: de leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de samenwerking met
een bijklusser als hulp voor de boekhouding.

4.

Sponsoring
Dhr. Van der Linden geeft toelichting over Toolbox Media Group. Dit bedrijf werkt mee aan creatieve
oplossingen bij het zoeken naar sponsorwerving. Er wordt op dit ogenblik een app - ”AJEE” genaamd - gecreëerd
waarop clubs, organisatoren, horecazaken, enz. kunnen inschrijven om alzo reclame te kunnen maken voor hun
zaak/producten bij de gebruikers van de app. VMBB maakt promotie over deze app bij haar
vergunninghouders/leden en ontvangt een tussenkomst berekent op aantal effectieve gebruikers van de app.
RVB-16/10/2019-003: de leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de verdere uitwerking
van deze app.

5.

Vastleggen prijzen vergunningen
De prijzen voor de basisvergunningen blijven voor alle disciplines ongewijzigd behalve voor de Motorcross.
Volgend voorstel wordt gedaan voor deze discipline:
- Jeugd: 195 euro;
- Inters, Quads, zijspan piloot en passagier: 260 euro;
- Nationalen, Beloften, Juniors, Seniors: 210 euro
RVB-16/10/2019-004: Het voorstel om de kostprijs voor de Motorcross vergunningen te wijzigen voor 2020
wordt aanvaard. De prijzen voor de basisvergunningen in 2020 worden unaniem goedgekeurd.

6.

Vastleggen pakketprijzen organisaties 2020
De BA-verzekering stijgt in 2020 met 3%. Deze verhoging wordt doorgerekend aan de clubs die organiseren. Alle
andere kosten blijven ongewijzigd.
Het voorstel om de offertes enkel op te sturen op aanvraag wordt goedgekeurd, behalve voor de organisatoren
van 2019. Zij zullen de pakketprijs, samen met de kalenderaanvraag ontvangen.
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RVB-16/10/2019-005: De pakketprijs voor de organisaties 2020 wordt unaniem goedgekeurd en wordt enkel
aan geïnteresseerde clubs bezorgd, behalve aan de organisatoren voor 2019, zij ontvangen een offerte bij de
kalenderaanvraag.
7.

Mandaten RVB VMBB-BMB
Raad van Bestuur BMB
Na rondvraag bij de leden van de Raad van Bestuur heeft enkel Jos Driessen zich opgegeven als kandidaat BMBvoorzitter en Dirk Vrijelinck als “naziener der rekeningen”.
Volgende personen zijn einde mandaat bij de BMB: Octaaf Goeman, Dirk Vrijelinck, Kurt Vanborm en Stefan
Alloing. De nieuwe BMB-bestuurders zullen aangeduid worden nadat de nieuwe Raad van Bestuur VMBB is
samengesteld.
RVB-16/10/2019-006: Jos Driesen wordt unaniem verkozen als BMB-Voorzitter voor de komende vier jaar.
Dirk Vrijelinck wordt verkozen als “naziener der rekeningen”.
Raad van Bestuur VMBB
Einde mandaat VMBB-bestuur: Kurt Vanborm, Octaaf Goeman, Patrik Rietjens, Freddy Chalmet en Luc Van
Belle. Er zijn 6 vacante mandaten binnen de Raad van Bestuur.
Er zal via de clubs, VMBB-website en facebook een oproep gelanceerd worden dat personen welke in de Raad
van Bestuur willen zetelen hun kandidatuur kunnen stellen tegen 31/01/2020.
Voorstel om het nazicht van de rekeningen te laten uitvoeren door een externe firma (VSDC).
RVB-16/10/2019-007: Akkoord om oproep te lanceren via clubs, website en facebook voor kandidaat VMBBbestuurders tegen 31/01/2020.

8.

Vorming Vlaamse en Nationale commissies 2020-2024
Alle mandaten binnen de Vlaamse- en nationale commissies, colleges en werkgroepen vervallen op 31/12/2019.
De BMB heeft nieuwe kandidaturen opgevraagd tegen 31/10/2019.
Het VMBB-secretariaat zal een formulier kandidatuurstelling opstellen en doorsturen naar alle clubs. Er zal
tevens een aankondiging via de VMBB-website en facebookpagina verspreid worden.
RVB-16/10/2019-008: Oproep lanceren via clubs, website en facebook voor een mandaat binnen de Vlaamse
commissies of werkgroepen. Kandidaturen indienen tegen uiterlijk 29/11/2019.
Sport Vlaanderen schrijft voor de disciplines een werkgroep voor. Ten gevolge van deze regelgeving wordt de
huidige Vlaamse commissie, gezien toerisme een recreatieve discipline is, omgedoopt tot Werkgroep toerisme
VMBB. Het huishoudelijke reglement zal dan ook in die zin moeten aangepast worden.
RVB-16/10/2019-009: De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om het huishoudelijk
reglement aan te passen aan de voorschriften van Sport Vlaanderen. De nieuwe benaming van de Vlaamse
Commissie Toerisme wordt “werkgroep toerisme”.

9.

Algemene Vergadering 2020
Voorstel om de Algemene Vergadering in de toekomst steeds op een vaste datum (voorlaatste woensdag van
maart) en in dezelfde zaal te laten plaats vinden. Het secretariaat wordt verzocht om verschillende
accommodaties te zoeken zoals bv Sport Vlaanderen domein in Hofstade of Willebroek, vergaderzalen in Aalst ?
RVB-16/10/2019-010: het VMBB-secretariaat gaat op zoek naar zalen welke betaalbaar en geschikt zijn voor
de organisatie van de Algemene Vergadering 2020 en verdere jaren.

10.

Innovatieproject
Er werd een innovatieproject ingediend bij Sport Vlaanderen welke zich richt tot jongeren van 6 tot 12 jaar
welke nog nooit met een motor hebben gereden. De kostenraming voor dit project bedraagt 50.000 euro. Hierin
is inbegrepen aankoop moto’s, het onderhoud ervan, verhuur camionette, huur terrein, 12 trainingsdagen door
VMBB-trainers. Er zal hieromtrent zo snel mogelijk een vergadering moeten plaats vinden met de
terreineigenaars.
RVB-16/10/2019-011: de leden van de Raad van Bestuur hebben unaniem ingestemd met de opstart van het
innovatieproject ongeacht Sport Vlaanderen hiervoor subsidies voorziet.
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11.

Beleidsplan 2021-2024
Dries geeft toelichting over het beleidsplan 2021-2024 dat VMBB tegen 1/9/2020 moet indienen bij Sport
Vlaanderen. Dit beleidsplan geeft richting aan onze federatie en helpt ons om onze missie/visie te bereiken aan
de hand van de doelstellingen. Daarnaast dient dit beleid de kwaliteit van de motorsport te bevorderen. De
opmaak van dit plan zal veel tijd en energie vergen, daarom dat Dries nu al een warme oproep doet naar de
bestuurders toe om mee te helpen het beleid voor de komende 4 jaar uit te werken en uit te schrijven.
RVB-16/10/2019-012: Dries start volgende week met zijn zoektocht naar personen welke bereid zijn om
samen met hem, het beleid van de federatie voor de komende 4 jaar uit te werken.

12.

Lopende zaken
Erelidmaatschap André Vandermaesen wordt goedgekeurd, maar werd reeds op de BMB-vergadering bevestigd.
Stefan Alloing meldt dat wij nog een aanvraag als erelid van de Technische Commissie gaan ontvangen van zijn
moeder Mievis Josette.

13.

Diversen
Vergadering met Cycling Vlaanderen.
Problematiek UCI/FIM is nog niet uitgeklaard. Er blijkt echter veel potentieel in deze nieuwe discipline te zijn.
Cycling Vlaanderen is bereid om in 2020 een eventuele samenwerking aan te gaan.
Op 6/12 zal een nieuwe vergadering plaats vinden. Eerstdaags zal er een bespreking doorgaan met de
organisatoren van 2019 om hun wedstrijden te evalueren. Jos Driessen gaat bijkomende info vragen bij de FIM.
RVB-16/10/2019-013: Dossier Samenwerking Cycling Vlaanderen dient verder uitgebouwd te worden!

14.

Rondvraag
Geen verdere vragen.

Volgende vergadering Raad van Bestuur is voorzien op 4/12/2019!

De vergadering wordt gesloten om 21:20u.
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