VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 08 mei 2018
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kathleen KETS, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Luc VANDINGENEN
Verontschuldigd:, Philippe DANNEELS, Johan VANDENBROEK, Joram MAES
Aanwezige staf: Delfien LYBAERT
Doordat het vereiste minimum aantal aanwezige bestuurders (5) niet werd bereikt, kunnen
geen beslissingen genomen worden.

B.

DEGENPROJECT – ANNE VERSCHRAEGE

Anne VERSCHRAEGE werd uitgenodigd om feedback te geven over de werking van de
degenploeg dames. De RvB noteert enkele aandachtspunten die op Belgisch niveau moeten
besproken en aangepakt worden. Tegelijkertijd zorgt Luc VANDINGENEN voor de verdere
uitwerking van het project.
 agendapunt voor RvB KBSF van 15/05/2018

C. GOEDKEURING VERSLAGEN
Doordat de goedkeuring van de verslagen aansleept, wordt beslist deze via mail te laten
goedkeuren. Kathleen KETS zal hiervoor initiatief nemen.
Het gaat om volgende verslagen:

a.
b.
c.

D.

Goedkeuring verslag 21/03/2018
Goedkeuring verslag 03/04/2018
Goedkeuring verslag 17/04/2018 (Skype)

RAPPORTERING DOOR AANWEZIG STAFLID

Delfien LYBAERT heeft al heel wat acties ondernomen en geeft feedback over haar eerste
werkweken als administratief medewerkster VSB.


M.b.t. de boekhouding brengt Peter SCHEURWEGEN nog even enkele aandachtspunten
aan bod die tijdens het verslag van de rekeningtoezichthouders werden genoteerd:
=> de boekhouding van de KBSF moet volledig gescheiden blijven van de boekhouding
van de VSB
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=> Verklaring op eer: indien er geen stavingsdocument voor uitgaven voorhanden is,
volstaat het om een “verklaring op eer” in te vullen en binnen de afgesproken termijnen
te bezorgen aan het secretariaat van de VSB.
=> de termijn voor het binnen brengen van stavingdocumenten voor terugbetaling
wordt vastgelegd op 30 dagen te tellen vanaf de creatie van de schuld. Onkosten
waarvoor nà 30 dagen nog terugbetaling wordt gevraagd, gaan niet meer aanvaard
worden.
Tevens wordt herhaald dat aankopen voor rekening van de VSB ook op naam van de VSB
moeten gefactureerd worden.


Uitnodiging overleg degen op 02/06/2018 - initiatief F. Fenoul

agendapunt voor RvB KBSF van 15/05/2018



Vrijwilligersvergoedingen worden niet toegekend voor voorbereidende werkzaamheden
voor de activiteit (bv. scheidsrechtsweekend, initiatorcursus), enkel voor de
aanwezigheid op de dag van de activiteit zelf.



Toelichting Topsportconvenanten: Paul CORTEYN heeft zich wegens een andere
vergadering laten verontschuldigen. De RvB vraagt toelichting van de
Topsportconvenanten op de RvB van 5/6/2018.

E. OPVOLGING OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE VERSLAGEN
a. Stand van zaken flyer: Delfien LYBAERT meldt dat de flyer klaar is. Deze zal in
augustus 2018 naar de clubs verstuurd worden, maar nu al ter beschikking gesteld
worden via een link naar de website. Delfien zal de clubs hiervan eerstdaags op de
hoogte stellen.

b. Stand van zaken afstemming scheidsrechtersopleiding op het gradensysteem -

vergadering 17 april 2018
 agendapunt voor RvB KBSF van 15/05/2018
c. Stand van zaken afstemming scheidsrechtervergoeding tussen VSB en FFCEB
vergadering 17 april 2018
 agendapunt voor RvB KBSF van 15/05/2018
d. Stand van zaken Werkgroepen KBFS -> betrekken van EVBVS (Veteranen) – to do
Nady BILANI
e. GDPR: busy. De clubs gaan concreet werkmateriaal ontvangen.
f. Stand van Zaken Huishoudelijk Reglement: de clubs konden tot 30/04/2018
opmerkingen formuleren op de draft-versie. Verschillende clubs hebben hun
voorstellen overgemaakt, maar sommige ervan kunnen niet zomaar in het reglement
opgenomen worden aangezien het eerder om beleidsbeslissingen gaat.
Peter SCHEURWEGEN gaat met Joram MAES overleggen en voorstellen de
voorstellen in een apart overleg te bespreken.
Ter info: tegen 15/5/2018 zou er een nieuw voorstel geformuleerd worden. Deze
datum kan wat opschuiven. Tegen eind juni 2018 zou de definitieve versie van het
reglement klaar moeten zijn.

F. VARIA
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a. Aanduiden vertrouwenspersoon VSB: Er wordt voorgesteld aan Els SNAUWAERT te
vragen of zij vertrouwenspersoon van e VSB wil zijn. Bij een positief antwoord moet
de bestaande overeenkomst tussen de VSB en Mevr. SNAUWAERT uitgebreid
worden.
b. Skype RvB: verplaatsen naar 22/05/2018 (15/5/2018= RvB KBSF)
c. Nationale Kampioenviering BOIC => agendapunt 15/5/2018 RvB KBSF
d. Federaal Sportcomité en Topsportcommissie: Luc VANDINGENEN zal vanaf heden
Erik SWENNEN vervangen in deze commissies
e. Mail Renaud POIZAT mbt wedstrijden nationaal klassement: dit is niet de
bevoegdheid van de VSB, maar van de KBSF

Volgende Raad van Bestuur:
22 mei 2018 (Skype)
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